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Wydana w 1930 roku książka A. F. Łosiewa Dialektyka mitu jest bodaj pierwszą 

próbą stworzenia fenomenologii mitu. Miała to być analiza mitu samego w sobie, takiego, 

jakim się jawi świadomości mitycznej. Na samym wstępie swojej pracy Łosiew deklarował:  
Biorę mit takim, jakim on jest, tj. chcę odsłonić i pozytywnie utrwalić to, czym jest mit sam w sobie 

i jak myśli on swoją cudowną i bajkową naturę […]. Celem niniejszej pracy jest rzeczywiste 

odsłonięcie pojęcia mitu, opierające się wyłącznie na materiale, którego dostarcza świadomość 

mityczna (s. 34-35)1. 

Z punktu widzenia metody, książka Łosiewa byłaby zatem wczesnym zastosowaniem metody 

fenomenologicznej do opisu zjawisk z zakresu etnografii i religioznawstwa.  

 O ile cel analizy wydaje się jasny, to jej rezultaty są jednak dość zaskakujące. Pojęcie 

mitu, do jakiego dochodzi Łosiew w toku szczegółowych badań, daleko odbiega od sensu, 

jaki nadaje mu się w języku potocznym i naukowym. Nie darmo Łosiew zapowiadał 

w przedmowie, że trzeba „wyrwać naukę o micie z obszaru wiedzy teologów i etnografów” 

i dokonać „fenomenologiczno-dialektycznego oczyszczenia pojęć” (s. 33). Definicja mitu do 

jakiej dochodzi w wyniku „oczyszczania pojęć” różni się bardzo od mitu w rozumieniu 

„teologów i etnografów”. Z pozoru jednak określenie Łosiewa, wyrwane z kontekstu 

poprzedzającej ją analizy, wygląda dość zwyczajnie. „Oczyszczenie” pojęcia mitu prowadzi 

bowiem do następującej konkluzji: mit jest „daną w słowach cudowną historią osoby” (s. 

212). Formuła ta, brana dosłownie, zdaje się dość trywialna − kto zaprzeczy, że mit jest 

opowieścią o osobach, którym przytrafiają się cudowne historie? Sens dosłowny nie jest 

jednak jej właściwym znaczeniem. Jak powiada Łosiew,  
Chociaż używam zwyczajnych słów, nie są one wzięte w ich zwykłym, zagmatwanym znaczeniu, lecz 

w ściśle zanalizowanym i ustalonym sensie. Dlatego korzystać z uzyskanej przeze mnie formuły może 

                                                        
1 Numery stron w tekście odwołują się do: А. Ф. Лосев, Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике 
мифа», Москва 2001. 
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tylko ten, kto dobrze przyswoił sobie dialektykę takich kategorii, jak „osoba”, „historia”, „słowo” i 

„cud” (s. 212-213).  

Znaczenie terminów: „osoba”, „historia”, „słowo” i „cud” jest u Łosiewa bardzo 

nieoczekiwane i wymaga zaakceptowania wielu założeń filozoficznych.  

W niniejszej pracy spróbuję przedstawić główne twierdzenia Łosiewa dotyczące mitu 

we właściwym im kontekście. Przedstawienie samych rezultatów analizy Łosiewa bez 

wyjaśnienia ich rzeczywistego sensu − jak robi to np. Eleazar Mieletinski2 − sprawia, że stają 

się one albo banalne, albo zupełnie niezrozumiałe. Najpierw, w pierwszej części pracy, 

zostaną przedstawione dość intrygujące wiadomości dotyczące życia i twórczości filozofa. 

Następnie zostaną omówione pewne założenia filozoficzne przyjmowane przez Łosiewa, bez 

których − jak się zdaje − nie sposób właściwie zrozumieć jego teorii. Wreszcie, w trzeciej 

części, spróbuję uporządkować jego poglądy dotyczące mitu, analizując przedstawioną 

powyżej formułę mitu jako „danej w słowach cudownej historii osoby”.  

 

1. ŁOSIEW I „DIALEKTYKA MITU” 

 

Osoba i twórczość A. F. Łosiewa są w Polsce − jak się zdaje − niemal zupełnie 

nieznane. O ile mi wiadomo, istnieją tylko dwa przekłady jego tekstów: artykuł na temat 

pojęcia chaosu3 i zamieszczony w Internecie fragment dotyczący filozofii Proklosa4. Nie ma 

w języku polskim żadnej monografii poświęconej temu autorowi. Zwięzłe informacje o 

twórczości Łosiewa można znaleźć tylko w przekładach prac Eleazara Mieletinskiego5 i 

Mikołaja Łosskiego6. 

 

1.1. O autorze 

  

Aleksy Fiodorowicz Łosiew (1893-1988) to pomnikowa postać rosyjskiej filozofii. 

Dla wielu pokoleń był żywym świadectwem ciągłości tradycji filozoficznej w Rosji. Jego 

długie życie spina klamrą okres świetności filozofii rosyjskiej z odrodzeniem zainteresowania 

przedrewolucyjną filozofią w Rosji w końcu lat osiemdziesiątych. Łosiew uczestniczył 

w młodości w legendarnych spotkaniach „Religijno-Filozoficznego Towarzystwa im. 
                                                        
2 E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981. 
3 A. Lossew, Chaos antyczny, przeł. C. Różycki, „Meander” 1957: 12, s. 283-293. 
4 A. F. Łosiew, Neoplatonik Proklos, przeł. Ś. F. Nowicki, 
http://gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_cetena_gnosis/proklosie_o_losiew.htm. 
5 E. Mieletinski, op. cit., s. 160-165. 
6 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, przeł. Henryk Paprocki, Kęty 2000, s. 328-332. 
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Włodzimierza Sołowjowa”, gdzie dyskutowali m.in. Bierdiajew, Frank, Trubieckoj, 

Bułgakow i Florenski. Po rewolucji część członków Towarzystwa na specjalne polecenie 

Lenina wydalono z radzieckiej Rosji. Na miejscu pozostali m.in. Łosiew i Florenski. Ten 

drugi, jako duchowny, szybko został aresztowany, zesłany i rozstrzelany na Sołowkach. 

Łosiew także trafił do łagru, zresztą bezpośrednio z powodu Dialektyki mitu, przeżył jednak 

okres stalinizmu i doczekał czasów pierestrojki.  

 Łosiew znany jest głównie jako wybitny znawca kultury starożytnej. Jego 

jedenastotomowa Historia antycznej estetyki nie ma sobie równych w piśmiennictwie 

światowym. E. Mieletinski pisał, że jest to „jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie 

mitologii starożytnej i związanego z nią kręgu problemów teoretycznych”7. Łosiew był 

jednak przede wszystkim systematycznym filozofem, kontynuatorem rosyjskiej 

przedrewolucyjnej szkoły filozofii wszechjedności, której założycielem był Włodzimierz 

Sołowjow. Pod koniec lat dwudziestych ukazało się osiem (!) poważnych prac Łosiewa, nad 

którymi pracował przez około dziesięć lat − jedną z nich była Dialektyka mitu. Prace te 

dotyczyły kosmologii, matematyki, astronomii, filozofii starożytnej, estetyki, etyki i polityki. 

Ich ukazanie się − choć każda z nich otrzymała zezwolenie cenzury − prędzej czy później 

musiało sprowadzić na autora niebezpieczeństwo. Wszystkie one w zawoalowany sposób 

przedstawiały system filozoficzny nawiązujący wprost do filozofii chrześcijańskiej i teologii, 

i daleko odbiegały od obowiązującego marksizmu-leninizmu. Jak wspominał po latach 

Łosiew, po ukazaniu się tych książek „niektórzy ze znajomych przestali się witać, inni − 

odwiedzać dom Łosiewych, jeszcze inni − nie poznawali go na ulicy”8. 

Łosiew w 1929 roku przyjął (wraz z żoną) tajne święcenia zakonne, przybierając imię 

Andronik. Był związany z prawosławnym ruchem imiesławców9, przez niektórych członków 

hierarchii prawosławnej uważanym za heretycki. Ruch ten powstał w 1912 roku w związku ze 

sporem, jaki wybuchł w społeczności mnichów na górze Atos. Rosyjscy zakonnicy 

z klasztoru św. Pantalejmona, pod wodzą hieromacha Antoniego (Bułatowicza), duchowego 

syna Jana Kronsztadzkiego, wysunęli tezy dotyczące świętości imienia Bożego. Odwoływali 

się przy tym do nauki Grzegorza Synaity i doktryny o energiach i istocie Grzegorza Palamasa. 

W obronie prześladowanych przez hierarchię mnichów stanęli filozofowie, argumentujący za 

ortodoksyjnością ich poglądów (Florenski, Bułgakow i Łosiew). Jeszcze przed rewolucją 

                                                        
7 E. Mieletinski, op. cit., s. 160.  
8 А. А. Тахо-Годи, «Философ хочет все понимать». «Диалектика мифа» и дополнение к ней, [w:] А. Ф. 
Лосев, Диалектика мифа…, op. cit., s. 5-30. 
9 Zob. Н. Семенкин, „Имяславие”, [w:] Русская философия. Малый энциклопедический словарь, Москва 
1995, s. 218-219.  
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imiesławcy zostali rozproszeni przez władze po terytorium Rosji, po rewolucji prześladowała 

ich CzeKa i NKWD. Aza Tacho-Godi, druga żona Łosiewa, autorka jego biografii i wstępu 

do Dialektyki mitu, twierdzi, że aresztowanie filozofa w 1930 roku było spowodowane 

głównie jego związkami z imiesławcami, a nie wrogością do władzy sowieckiej.  

 

1.2. O książce 

  

Ukazanie się Dialektyki mitu spowodowało natychmiastowe aresztowanie jej autora. 

Historia wydania tej książki mogłaby posłużyć za scenariusz filmu sensacyjnego. Książka 

została ukończona w 1927 roku. Zanim przeszła przez urząd cenzury i otrzymała zgodę na 

druk, Łosiew napisał szereg Uzupełnień, których objętość była kilkakrotnie większa od 

planowanej książki. Uzupełnienia te dotyczyły najrozmaitszych zagadnień, czasem dość 

luźno powiązanych z głównym tematem książki. Cenzura pozwoliła na druk Dialektyki, ale 

zatrzymała Uzupełnienia, w których było mnóstwo niebezpiecznych sformułowań. Łosiew 

w akcie desperacji zdecydował się na bardzo nierozważny krok: na własną rękę wprowadził 

do zatwierdzonego maszynopisu szereg dodatków i poprawek. W ten sposób udało mu się 

przemycić do książki kilkadziesiąt najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych 

fragmentów uzupełnień. Jak pisał w liście z łagru: 
Dusiłem się, nie mogąc się wyrazić i wypowiedzieć, stąd wzięły się przemycone dodatki wprowadzone 

do moich prac po cenzurze […]. Wiedziałem, że to niebezpieczne, ale dla filozofa i pisarza chęć 

wyrażenia siebie, swojej kwitnącej indywidualności, przewyższa wszelkie pojęcie o 

niebezpieczeństwie10.  

Książka została wydrukowana w takiej formie. W sercu stalinowskiej Rosji ukazał się 

traktat filozoficzny poświęcony w dużej mierze tak naprawdę obronie prawosławnej nauki 

o energiach i imieniu Bożym, krytyce pozytywizmu i materializmu dialektycznego, pełen 

zuchwałych fragmentów, które nie przeszły przez cenzurę. Treść całej książki, 

a w szczególności licznych dygresji poświęconych najrozmaitszym kwestiom, mogła 

doprowadzić do wściekłości ideologów marksizmu-leninizmu. Łosiew pisał m.in. że ateizm 

jest ideologią burżuazji, właściwą dla kapitalizmu, i że kultura proletariacka nie może być 

ateistyczna. Prócz tego „ateizm jest dogmatem, a nie nauką. Ateizm jest rodzajem teologii 

dogmatycznej i stanowi przedmiot historii religii” (s. 135). Sama nauka też jest mitologiczna 

(s. 47). Z kolei materializm dialektyczny − pisał Łosiew − „jest krzyczącą niedorzecznością, 

całkowitym podeptaniem wszelkiej dialektyki i najbardziej typową burżuazyjną abstrakcyjną 

                                                        
10 cyt. za: А. А. Тахо-Годи, op. cit., s. 29. 
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metafizyką” (s. 144). Pozytywizm jest natomiast „parszywą, drobną kutwą, która chce 

ukorzyć świat przed swoim miałkim kaprysem prywatnego posiadacza” (s. 148). Oburzające 

było też błyskotliwe porównanie ówczesnego sporu w łonie marksizmu między 

„dialektykami” a „mechanicystami” do sporu prawosławia z katolicyzmem. Nie do przyjęcia 

były prowokujące stwierdzenia, że to „małpa pochodzi od człowieka” (s. 99), a nie człowiek 

od małpy, że Ziemia nie krąży dookoła Słońca (s. 49), a jedynym prawdziwym proletariatem 

w sowieckiej Rosji są prawosławni mnisi, ponieważ tylko oni potrafią postrzegać świat nie-

mieszczańsko (s. 168). I wreszcie stwierdzenie wstrząsające w okresie stalinowskich czystek: 

„piękniej jest palić ludzi na stosie niż rozstrzeliwać” (s. 167).  

Wkrótce odkryto dodatki o „kontrrewolucyjnej treści”. Łosiew został aresztowany. 

Sprawą zajął się XVI Zjazd KPZR. L. M. Kaganowicz w wystąpieniu poświęconym 

Łosiewowi nazwał go „obskurantem”, A. M. Deborin pisał wkrótce po aresztowaniu filozofa, 

że jego „ideologia” „odzwierciedla nastrój najbardziej reakcyjnych elementów w naszym 

kraju”, G. Bammel, że „ten współczesny głosiciel astrologii i alchemii zaiste z fanatyczną 

wściekłością pisze o materializmie, empiryzmie, nauce”, a Ch. Garber konstatował, że „nigdy 

jeszcze idealizm nie występował w tak reakcyjnej, pretensjonalnej i wojowniczej formie, jak 

teraz w osobie Łosiewa”. M. Grigoriew wołał: „spóźniliście się, Łosiew, ze swoją teorią 

jakieś dwadzieścia lat”11. Głos zabrał też Maksym Gorki, któremu akta Łosiewa udostępnił 

sam G. Jagoda, szef NKWD, licząc na to, że pisarz napisze sztukę teatralną na jego temat. 

Gorki w sowieckiej Prawdzie pisał:  
Profesor ten jest oczywiście niepoczytalnym ignorantem i jeśli jego dziwaczne słowa ktokolwiek uzna 

za cios, to musi pamiętać, że jest to nie tylko cios szaleńca, lecz także ślepca. […] Cóż mają robić ci 

mali, żądni zaszczytów, zepsuci ludzie w kraju, którego nowy gospodarz, klasa robotnicza, odnosi 

niewiarygodne sukcesy? […] Nie ma tu miejsca dla ludzi, którzy nie zdążyli umrzeć, lecz gniją 

i zarażają powietrze smrodem swojego rozkładu12. 

Łosiew po kilkumiesięcznym pobycie na Łubiance został zesłany do jednego z łagrów 

obsługujących budowę sławnego Biełmorkanału. Dzięki staraniom przyjaciół dość szybko go 

zwolniono, ale pobyt w łagrze przypłacił niemal utratą wzroku.  

 Cały nakład książki został skonfiskowany. Przetrwały − o ile wiadomo − trzy 

egzemplarze, z czego jeden przechowywano w archiwum NKWD. Dwa pozostałe w niepojęty 

sposób przeniknęły mury Łubianki. Jeden z nich trafił za granicę i został odnaleziony 

w monachijskim antykwariacie przez pewnego amerykańskiego profesora. Drugi, przez 

pomyłkę, przez pewien czas był dostępny w czytelni biblioteki publicznej im. Lenina w 
                                                        
11 Cyt. za: А. Ф. Лосев, Диалектика мифа…, op. cit., 517-518. 
12 Tamże, s. 525. 
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Moskwie. W czasie II wojny ten jedyny dostępny w ZSRR egzemplarz został ręcznie 

przepisany przez jednego z pracowników biblioteki. Los Uzupełnień był jeszcze gorszy. Nie 

udało się ich odnaleźć w archiwach FSB, a jedyny istniejący kompletny maszynopis, ukryty 

w tapczanie w mieszkaniu Łosiewych, spłonął podczas bombardowania w czasie II wojny 

światowej. Książka została wznowiona dopiero w 1990 roku, doczekała się potem 

przekładów na niemiecki i hiszpański. Krytyczne wydanie z 2001 roku zawiera szereg 

odnalezionych niepublikowanych fragmentów, składających się na tę część Uzupełnień, która 

nie weszła ostatecznie do wydanej w 1930 roku wersji pracy.  

Dialektyka mitu stała się książką wręcz legendarną − zarówno z powodu swojej 

wartości naukowej, jak i bezkompromisowości autora. Eleazar Mieletinski pisał, że 
dzięki ostrości analizy, dogłębnemu wniknięciu w materiał, błyskotliwym obserwacjom − Dialektika 

mifa Łosiewa stanowi jeden z najciekawszych i wyrazistych wariantów nowej teorii mitu13. 

Z kolei W. Troicki, jeden z redaktorów nowego wydania Dialektyki mitu, stwierdził, że 
Fenomen Dialektyki mitu jest jednym z najlepszych w XX wieku przykładów spełnienia obowiązku 

prawdziwego obywatela i prawdziwego uczonego. Ze względu na precyzję poglądów i skalę ogólności, 

tę książkę można porównać tylko z pracą W. I. Wiernadskiego Myśl naukowa jako zjawisko planetarne, 

a odwaga autora Dialektyki mitu i jego wierność raz na zawsze przyjętemu ideałowi […] zbliża go do 

autora Archipelagu Gułag, A. I. Sołżenicyna14. 

 

2. TŁO FILOZOFICZNE 

 

 Teoria mitu Łosiewa nie może być właściwie zrozumiana bez przedstawienia jej 

głównego bodaj założenia − rozróżnienia energii i istoty (substancji). Łosiew robi z niego 

użytek, analizując kategorię osoby. Analiza ta jest przez niego wykorzystywana w omawianiu 

teorii mitu.  

 

2.1. Nauka o energiach i substancji 

 

Podstawowym rozróżnieniem, jakie przenika całą filozofię Łosiewa, jest pochodzące 

od Grzegorza Palamasa, bizantyńskiego teologa i filozofa z XIV w., rozróżnienie energii 

i istoty (substancji). Pojęcia te Palamas stosował w filozofii Boga, odróżniając w Bogu 

niepoznawalną, ponadrozumową istotę, i poznawalne, wieczne i niestworzone energie, które 

są przejawami Boga. Rozróżnienie to przypomina klasyczną opozycję istota − zjawisko, z tą 

                                                        
13 E. Mieletinski, op. cit., s. 163. 
14 Cyt. za: А. Ф. Лосев, Диалектика мифа…, op. cit., 510. 
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różnicą, że nie ma tu konotacji złudzenia − boskie energie nie są zjawiskiem w tym sensie, że 

są złudzeniem, czymś nieprawdziwym czy tylko wyobrażonym. Przeciwnie, energie są jego 

przejawem, choć nie przejawiają go w istotowej pełni. Energie i istota tworzą jedność, lecz 

nie są ze sobą tożsame. Jak pisał Łosiew w Filozofii imion, „energia istoty, choć różna od 

istoty, jest od niej nieoddzielna i dlatego jest samą istotą”15. 

Z dystynkcją tą wiąże się wspomniany wyżej spór o imiesławie. Zwolennicy tego 

nurtu uznawali imię Boże za jedną z jego energii. Imię Boże jest więc nieoddzielne od jego 

istoty i dlatego samo jest Bogiem. Wymaga zatem czci − nie jest po prostu zwykłym 

dźwiękiem, lecz przejawem boskiej istoty w stworzeniu.  

Doktryna Palamasa i nauka imiesławców, o których w Dialektyce mitu nie ma ani 

słowa, przenikają głęboko pracę Łosiewa. Oto charakterystyczna wypowiedź Łosiewa 

dotycząca mitu: 
Mit nie jest samą osobą, lecz jej obliczem; oznacza to, że oblicze jest nieoddzielne od osoby, tj. mit jest 

nieoddzielny od osoby. Oblicze, mityczne oblicze, jest nieoddzielne od osoby i dlatego jest samą osobą. 

Ale osoba różni się od swoich mitycznych obliczy i dlatego nie jest ani swoim obliczem, ani swoim 

mitem, ani swoim mitycznym obliczem (s. 121). 

W powyższym cytacie wystarczy zamienić słowo „osoba” na słowo „Bóg”, „mit” na „imię”, a 

„oblicze” na „energię”, aby otrzymać formułę imiesławia. Zresztą, Bóg jest osobą, a w toku 

analizy mitu okazuje się, że mit jest tak naprawdę imieniem. Cała książka Łosiewa może być 

zatem uznana za zawoalowane uzasadnienie doktryny imiesławców.  

 

2.1. Dialektyka osoby  

 

Rozróżnienie na istotę i energie może być przeniesione w każdą dziedzinę. Każda 

rzecz dana jest poznaniu w swoich energiach, które jednak nie wyczerpują jej niepoznawalnej 

do końca istoty. W szczególności taki charakter ma osoba ludzka. Osoba (личность)16 jest 

centralną kategorią w teorii mitu Łosiewa, dlatego pojęcie to wymaga osobnego rozpatrzenia, 

zanim zostanie przedstawiona sama teoria mitu.  

                                                        
15 А. Ф. Лосев, Филосоия имении,  [w:] А. Ф. Лосев, Из ранных произбедении, Москва 1990, s. 131. 
16 Termin личность tłumaczę jako „osoba”. Światosław Florian Nowicki tłumaczy go jako „jaźń”, Józef 
Dancygier, tłumacz Poetyki mitu Eleazara Mieletinskiego, używa słowa „osobowość”. Wydaje się, że oba 
tłumaczenia niosą ze sobą niewłaściwe konotacje − jaźń wiąże się z niemieckim idealizmem i filozofią, a 
osobowość z psychologią, gdy tymczasem chodzi o coś, co dane jest bezpośrednio i nie wiąże się z żadnymi 
naukami. 
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Każda osoba żyje na dwóch płaszczyznach, w dwóch sferach: istotowej i energijnej17. 

Po pierwsze osoba jest czymś samym w sobie, czymś, co podlega zmianom, lecz samo 

pozostaje niezmienne. Gdyby wszystko w osobie podlegało zmianom, nie można by mówić 

o tożsamości. Skoro zaś mówi się o tożsamości, trzeba uznać istnienie pewnego istotowego, 

inwariantnego momentu w osobie, który − choć osoba się zmienia − sam pozostaje 

niezmienny. Jest to właśnie osoba sama w sobie, osoba jako idea. Tak rozumiana osoba 

należy do sfery idealnej, rozumnej i dyskretnej.  

Po drugie jednak osoba istnieje także w sferze stawania się, w której obowiązują 

kategorie czasu, przestrzeni i przyczynowości. Jest to plan „historyczny”, sfera ciągłości, 

przypadkowości, alogiczności. Osoba żyje w innobycie, gdzie jej integralność zostaje 

naruszona, „rozpyla się” na różne momenty. Dlatego osoba dana jest w szeregu aktów 

(poznania, woli, emocji, uczucia itd.), które jednak jej nie wyczerpują. Energie osoby są jej 

obrazem, emanacją, wyrazem, „obliczem”. Różnią się od osoby, ale stanowią z nią jedność.  

Ta „dialektyka osoby” jest wykorzystywana przez Łosiewa w eksplikacji pojęcia mitu. 

Osoba sama w sobie − jak będzie jeszcze o tym mowa − odpowiada kategorii „osoby”, sfera 

innobytu − kategorii „historii”, a ich jedność stanowi „cud” w rozumieniu Łosiewa.  

 

3. TEORIA MITU  

 

Rekonstrukcja teorii mitu Łosiewa powinna rozpocząć się od serii zastrzeżeń. Przede 

wszystkim, mitologia − jak się wydaje − nie jest tak naprawdę głównym tematem Dialektyki 

mitu. Książka Łosiewa jest w istocie prezentacją fragmentu systemu filozoficznego, a nie 

analizą z zakresu etnografii. Łosiew odwołuje się co prawda do Cassirera, Lévy-Bruhla czy 

Wundta, znacznie częściej jednak korzysta z Platona, neoplatoników, Palamasa, Schellinga, 

Hegla i Husserla. W szczególności nie ma u Łosiewa żadnej konkretnej analizy istniejącego 

mitu. Fenomenologia mitu jest tylko pretekstem dla napisania traktatu filozoficznego, 

w którym mowa o religii, sztuce, języku, polityce, historii, dialektyce, teologii prawosławnej 

i wielu innych sprawach. Prawdopodobnie należy to wiązać z chęcią opublikowania pracy, 

która pisana wprost, nigdy nie mogłaby się ukazać w sowieckiej Rosji.  

Nie oznacza to jednak, że nie ma w niej mowy o micie. Kategoria mitu uzyskuje jednak 

w rezultacie tych analiz dość nieoczekiwane określenie, stając się czymś − jak się wydaje − 

dość dalekim od tego, co zwykle mają na myśli teologowie i etnografowie, którzy posługują 

                                                        
17 Rusycyzm „energijny” wydaje mi się bardziej odpowiedni niż noszące zupełnie inne konotacje terminy 
„energetyczny” czy „energiczny”.  
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się tym terminem. Przede wszystkim, mówiąc o micie, Łosiew nie ma na myśli tylko 

pewnych opowieści mitycznych, lecz raczej znaczące przedmioty, zachowania, rzeczy itd. 

Łosiew w późniejszych pracach opracował też temat mitologii greckiej w zwykły sposób, 

pisząc pracę Mitologia antyczna w rozwoju historycznym, choć − jak wynika z omówienia 

Mieletinskiego − korzysta tam z swoich wcześniejszych ustaleń18. 

W niniejszym przedstawieniu poglądów Łosiewa ograniczę się tylko do pozytywnej 

części jego wykładu. Zastrzeżenie to jest bardzo istotne, ponieważ analiza pojęcia mitu 

prowadzona jest przez Łosiewa „apofatycznie” − poszczególne rozdziały stwierdzają raczej, 

czym mit nie jest, a nie − czym jest. Większa część książki jest poświęcona odrzucaniu 

kolejnych istniejących definicji mitu. Argumentacja Łosiewa jest w wielu miejscach bardzo 

cenna i przekonująca. Najpierw jest mowa o tym, że mit „nie jest zmyśleniem ani fikcją, ani 

fantastycznym wymysłem”, następnie, że „nie jest idealnym bytem”, „nie jest nauką ani w 

szczególności pierwotną nauką”, „nie jest metafizyką”, „nie jest schematem ani alegorią”, 

„nie jest dziełem poetyckim”, „nie jest religią”, „nie jest dogmatem” i „nie jest wydarzeniem 

historycznym”. W niniejszej pracy cała negatywna praca Łosiewa zostanie jednak − ze 

względu na ograniczenia objętościowe − pominięta. Zajmę się wyłącznie pozytywną 

składową jego koncepcji, z której zresztą dość łatwo wywnioskować sposób krytyki 

konkurencyjnych ujęć.  

Dwa kolejne ograniczenia niniejszej pracy wiążą się z brakiem analizy „absolutnej 

mitologii”, czyli idealnego typu mitologii, oraz dość złożonego pojęcia symbolu u Łosiewa. 

Wydaje się jednak, że kwestie te można bez szkody pominąć w szkicowym przedstawieniu 

jego teorii mitu.  

Kolejne zastrzeżenie dotyczy terminologii Łosiewa. Użycie przez niego potocznych 

terminów sprawia − paradoksalnie − być może największą trudność. Wszystkie one − jak 

wskazywano we wstępie do niniejszej pracy − posiadają bowiem znaczenie daleko 

odbiegające od potocznych intuicji. Wiąże się to z uprawianą przez Łosiewa dialektyką. 

Polega ona na łączeniu częściowych określeń, stanowiących rezultat analizy, w jedno pojęcie. 

Otrzymane w rezultacie takiej syntezy pojęcia zawierają w sobie wcześniejsze kategorie 

i należy je rozumieć właśnie w kontekście poprzedzającej je analizy.  

 W procesie dochodzenia do istoty mitu, Łosiew przedstawia w istocie cztery jego 

różne pojęcia. Każde z nich jest modyfikacją poprzedniego, polegającą na uściśleniu 

i zawężeniu jego zakresu. Właściwym znaczeniem mitu jest rezultat całego procesu 

myślowego, ale można też mówić o mitach w sensie niewłaściwym, czyli o tym, co odrywa 
                                                        
18 E. Mieletinski, op. cit., s. 164.  
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analiza na wstępnych etapach. Pierwszym krokiem Łosiewa jest uznanie, że mitem jest to, co 

w jakiś sposób odnosi się do „osoby”, przy czym termin ten należy rozumieć w pewnym 

szczególnym sensie. Następnie konstatuje, że jest to zbyt szerokie określenie, dodaje do tego 

kategorię „historii” i stwierdza, że mit jest to historia odniesiona do osoby. „Historia”, o 

której się tu mówi, ma bardzo swoiste znaczenie. Takie pojęcie jest jednak nadal 

niewystarczające. Trzecie określenie mitu głosi, że jest to ujęta w słowa historia odnosząca 

się do osoby. „Słowo” jest tu oczywiście specyficzną kategorią. Czwarte, ostateczne 

określenie uzupełnia poprzednie kategorią „cudu”: mit jest ujętą w słowa cudowną historią 

odnoszącą się do osoby. Rozumienie cudu u Łosiewa jest – znowu – dość niestandardowe. Po 

przedstawieniu „ostatecznej” formuły mitu („mit jest daną w słowach cudowną historią 

osoby”) Łosiew stwierdza, że można podać jeszcze bardziej syntetyczne określenie. Łącząc 

pewne kategorie z ostatniego sformułowania, można bowiem powiedzieć, że mit jest 

„rozwiniętym magicznym imieniem”. Na tym kończy się „dialektyka mitu”.  

Przedstawieniu sensu tych czterech kategorii poświęcono kolejne podrozdziały 

niniejszej pracy. W ich rezultacie ma stać się jasny sens ostatecznego określenia mitu, jakie 

daje Łosiew: „rozwiniętego magicznego imienia”. 

 

3.1. Mit jako „byt osobowy” 

 

Pierwsze określenie mitu głosi, że jest to „byt osobowy, czyli − dokładniej − obraz 

bytu osobowego, forma osobowa, oblicze osoby (лик личности)” (s. 96). Te zagadkowe 

określenia wydają się na pozór niejasne, kryją jednak dość oczywistą treść. Łosiewowi nie 

chodzi bynajmniej o to, że mityczna świadomość dokonuje spontanicznej personalizacji 

otaczających ją rzeczy. „Byt osobowy” nie jest czymś, co jest osobą, lecz czymś, co odnosi 

się do osoby. Punktem wyjścia jest (1) analiza codziennego, naturalnego nastawienia wobec 

rzeczy. Prowadzi ona do stwierdzenia, że każda postrzegana przez osobę rzecz w jakiś sposób 

się do niej odnosi, zawiera „warstwę osobową”, pewien „współczynnik humanistyczny”, 

decydujący o jej znaczeniu w świecie osób. Sens rzeczy jest ekspresją osoby, jej obrazem, 

energią. (2) Osoba jest kategorią integralną, ponieważ − zgodnie z założeniem − nie 

sprowadza się do swoich poszczególnych władz. Dlatego mit, czyli to, co wchodzi w relacje z 

osobą, ma także charakter integralny − łączy w sobie aspekt intelektualny, estetyczny, 

emocjonalny itd. (3) Bezpośrednie doświadczenie, przedrefleksyjne odniesienie się do świata, 

ma zawsze charakter mityczny. Zagraża mu (4) abstrakcja, która jest właściwa poznaniu 
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naukowemu. Ponieważ jednak człowiek nie może usunąć całkowicie swojego osobowego 

charakteru, nawet abstrakcyjna nauka jest przesycona mitologią.  

(1) Rzeczy, pojawiające się w codziennym doświadczeniu osób, nie są wobec nich 

obojętne. Świat nie jest postrzegany jako zbiór izolowanych, pozbawionych sensu 

i obojętnych wobec ludzi dyskretnych elementów. Jak powiada Łosiew, „nie ma ani jednej 

rzeczy, którą postrzegalibyśmy jako gołą abstrakcję” (s. 94). Realnie postrzegane rzeczy 

zawsze odnoszą się do osoby, mają osobowy sens, „warstwę osobowego bytu”. Dzięki temu 

stają się „zrozumiałe” (s. 93), tworzą „jedną, nieprzerwaną, organicznie połączoną całość” (s. 

96). Osoby nadają rzeczom sens, dzięki nim istnieją one na ludzki, osobowy sposób. Innymi 

słowy, postrzegane rzeczy zawsze funkcjonują w psychologicznym i społecznym kontekście, 

który nadaje im właściwe znaczenie.    

Świat mityczny, czyli świat sensownych rzeczy, stanowi ekspresję, emanację osoby. 

Łosiew powiada wręcz, że rzeczy są wywróconą na drugą stronę podszewką osoby. Mit jest − 

jak pisze − „przedstawieniem osoby, obrazowym promieniowaniem osoby, obrazem osoby” 

(s. 121). Obraz ten ma charakter energijny, to znaczy odróżnia się od osoby i zarazem stanowi 

z nią jedność. Energie są nieoddzielne od swojej istoty, dlatego  
Mit jest najbardziej konieczną − wprost można powiedzieć, transcendentalnie konieczną − kategorią 

myśli i życia […] (s. 37). 
W tym sensie można powiedzieć, że mit jest „obliczem osoby” − stanowi bowiem energijny 

przejaw jej istoty. 

(2) Osoba ma charakter integralny − nie sprowadza się do swoich przejawów. 

Kategoria osoby łączy w sobie aspekt intelektualny, emocjonalny, estetyczny, uczuciowy itd. 

Świat osobowy, czyli rzeczy odniesione do osoby, musi mieć także charakter integralny. 

Świat z punktu widzenia mitycznego jest nie tylko zrozumiały, ale także przesycony 

emocjami, wartościami estetycznymi, nastrojami itd. Jak powiada Łosiew, „mit jest zawsze 

syntetycznie życiowy” (s. 42), mitologia jest „życiowym stosunkiem do otoczenia” (s. 59). W 

Filozofii imion pisał: 
Mit jest najkonkretniejszym i najrealniejszym przejawem tego, co istnieje, które przedstawia się jako 

żywa rzeczywistość − bez żadnej utraty czy zastrzeżeń19. 

Mit, jako odniesienie do rzeczywistości całej osoby, jest najpełniejszym, najbardziej 

wielostronnym uświadomieniem sobie rzeczywistości, syntetyzuje bowiem wszystkie aspekty 

doświadczenia.  

                                                        
19 А. Ф. Лосев, Филосоия имении, op. cit., s. 162. 
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(3) Taki osobowy, integralny charakter ma bezpośrednie, spontaniczne odniesienie się 

do przedmiotu. Nadawanie światu sensu jest spontaniczną, instynktowną działalnością 

człowieka. Dlatego ludzki świat naturalnego nastawienia, Lebesnwelt, ma charakter mityczny. 

Mit − jak pisze Łosiew − „nie jest niczym innym, jak ogólnym, najprostszym, 

przedrefleksyjnym, intuicyjnym stosunkiem człowieka do rzeczy” (s. 92). Nie wymaga pracy 

myśli, jest czymś naiwnym i spontanicznym. Nie potrzebuje żadnego uzasadnienia, ponieważ 

nie zawiera elementu refleksji i rozumowania.  

Na mityczny aspekt doświadczenia wskazuje badanie tego, co się zjawia, fenomenów, 

czyli fenomenologia. Rzeczy dane w bezpośrednim doświadczeniu przedstawiają się jako 

odniesione do osoby, przesycone sensem, emocjami, zanurzone w kontekst społeczny 

i osobowy. Jak pisze Łosiew,  
rzeczy, jeśli brać je naprawdę tak, jak one rzeczywiście istnieją i są odczuwane, są mitami (s. 116).  

Łosiew podaje kilka przykładów takiego bezpośredniego doświadczenia. Jednym 

z nich jest percepcja ludzkiej twarzy. Widząc ludzką twarz, nie widzi się jej materialnego 

substratu, jakim jest biologiczna tkanka, ale pełne znaczenia, sensowne, nasycone emocjami 

oblicze osoby. Percepcja twarzy nie jest zapośredniczona przez żadną refleksję, nie jest 

wynikiem rozumowań, wnioskowań itd. Jest czymś zupełnie spontanicznym, naiwnym i 

bezpośrednim. Jest także integralna − nie ma charakteru wyłącznie poznawczego, 

estetycznego czy emocjonalnego, lecz łączy te aspekty w jednym, niepodzielnym akcie. 

Innym przykładem, na jaki powołuje się Łosiew, jest percepcja barw. Człowiek, postrzegając 

barwy, nie widzi po prostu promieniowania o różnych długościach fali. Barwy − podobnie jak 

wszystko inne − postrzega się mitycznie, to znaczy nadaje się im pewien osobowy sens. 

Łosiew, powołując się na teorię barw Goethego i analizy Florenskiego, twierdzi, że każde 

spostrzeżenie barwy wiąże się z pewnym ściśle określonym nastrojem. Barwy mają swoją 

temperaturę, wiążą się z pewnymi uczuciami. Percepcja barw ma charakter jakościowy.  

 (4) Jak argumentuje Łosiew, mityczne postrzeganie świata nie jest czymś 

subiektywnym. Mit jest energią osoby, nie jest niczym przypadkowym ani nie może być 

oddzielony od osoby. Dlatego wszelkie próby jego usunięcia, podejmowane w 

„światopoglądzie naukowym”, nie tylko są bezskuteczne, ale same wynikają z pewnej 

inspiracji mitycznej. Mit może być bowiem zastąpiony tylko przez inny mit, a nie przez 

naukę. Stąd bierze się gwałtowność, z jaką Łosiew broni autonomiczności doświadczenia 

mitycznego przed nauką i pozytywizmem. Spektakularnym przykładem tej obrony jest 

stwierdzenie, że z punktu widzenia naturalnego nastawienia to Słońce krąży dookoła Ziemi, a 

nie odwrotnie:  
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Ja, grzeszny, w żaden sposób nie mogę się wyrozumieć: jak to Ziemia może się poruszać? Czytałem 

podręczniki, kiedyś sam chciałem zostać astronomem, mam nawet żonę astronomkę. Jednak do tej pory 

nijak nie mogę się przekonać, że Ziemia się kręci, a nieba żadnego nie ma. Jakieś tam wahadła, jakieś 

odchylenia czegoś tam, jakieś paralaksy… Nieprzekonujące. Po prostu jakieś liche (s. 45).  

Jeszcze ostrzej Łosiew występuje przeciwko pozytywizmowi, który głosi, że to, co jest dane 

ludziom w doświadczeniu − konkretny świat pełen osobowych odniesień, integralna jedność 

sensu, piękna, emocji itd. − jest tylko subiektywnym złudzeniem, a prawdziwy świat jest 

kompleksem złożonym z cząstek elementarnych, nie mających żadnego osobowego sensu. 

Łosiew nazywa pozytywizm „płaskim nihilizmem” i „religią dziuromolców” (s. 226), czyniąc 

aluzję do opisanej przez Sołowjowa rzekomej sekty, której członkowie modlili się do dziur. 

Ironizuje: 
Kochani moi, gdzieśmy zaszli? Co za licho nas doprowadziła do tego domu wariatów, gdzie wygłupiają 

się tylko puste dziury i martwe punkty? Nie, wujaszku, mnie nie oszukasz. Ty, wujaszku, chcesz ze 

mnie skórę obedrzeć, a nie zrobić ze mnie realistę. Jesteś, wujaszku, złodziejem i rozbójnikiem (s. 227). 

 Taka koncepcja mitu jako „bytu osobowego” przypomina kategorię Lebenswelt, 

świata przeżywanego, jaka pojawia się w późnych pismach Husserla. Mieletinski sugerował, 

że obrona mitycznego podejścia do świata wynika u Łosiewa z inspiracji filozofią życia20. 

Traktowanie mitu jako sposobu nadawania sensu empirycznemu doświadczeniu pojawia się 

też np. w koncepcji Kołakowskiego21.  

 

3.2. Mit jako „historycznie dany byt osobowy” 

 

Określenie mitu jako „bytu osobowego” sprawia, że jego zakres staje się 

niebezpiecznie szeroki. Okazuje się, że wszystko, wszystkie przedmioty i zjawiska odnoszące 

się do żywego doświadczenia ludzkiego są mitami. Jest to oczywiście określenie zbyt 

szerokie, by odpowiadało intuicjom związanym z tym słowem. Dlatego Łosiew zawęża to 

pojęcie, dochodząc stopniowo do ostatecznej formuły. Drugim, po „osobie”, elementem 

definicji mitu, jest „historia”. Mit − powiada Łosiew − jest „historycznie danym bytem 

osobowym” (s. 164).  

Nie chodzi jednak − jak mogłoby się wydawać − po prostu o to, że mit jest opowieścią o 

historii jakiejś osoby. „Historię” należy tu rozumieć jako sferę tego, co się staje, w 

przeciwieństwie do ahistorycznej sfery bytów idealnych. Innymi słowy, mit jest tym, co 

odnosi się do przejawów, energii osoby, a nie jej istoty. Kategoria „historii” uwypukla więc 

                                                        
20 E. Mieletinski, op. cit., s. 163. 
21 L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003. 
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energijny charakter mitu, o którym była już mowa w poprzednim punkcie. Istota osoby jest 

czymś pozaczasowym, nienależącym do sfery stawania się, sfery historii. Mówiąc, że mit jest 

„historycznie danym bytem osobowym”, Łosiew ma na myśli „energijne, sensowne, 

fenomenalne przejawy i stawanie się bytu osobowego” (s. 164). To energijna, a nie istotowa 

ekspresja osoby, lub − dokładniej − byt odniesiony do energii osoby, a nie do jej istoty. Mit 

jest czymś, co odnosi się do sfery energii osoby, należy do sfery stawania się, „historii”, a nie 

do tego, co pozaczasowe i niezmienne. Mit jest czymś, co należy do sfery przypadkowej, 

wiążącej się z tym, co osobowe. Szczególnym przypadkiem tak określonego mitu jest 

oczywiście dosłownie rozumiana historia bohatera mitycznego, pojawiająca się w jakimś 

konkretnym przekazie. Kategoria mitu u Łosiewa jest jednak czymś o wiele szerszym niż 

narracja mityczna w zwykłym sensie.  

Takie określenie mitu pozwala na odróżnienie go od religii. Religia − tak samo jak mit − 

wiąże się z osobą, ale nie w aspekcie jej energii, lecz istoty, substancji. Religia ma na celu 

„substancjalne samopotwierdzenie się osoby w wieczności”, czyli zapewnienie jej zbawienia. 

Oznacza to oczywiście, zgodnie z założeniami dotyczącymi stosunku istoty i energii, że mit i 

religia są nieoddzielne, ale różne. Istotą religii, substancjalnego samopotwierdzania się, są 

sakramenty. Istotą mitu, energijnego samopotwierdzania się, jest wytwarzanie sensu, zarówno 

w postaci opowieści, jak i rzeczy. O tym aspekcie mitu będzie jeszcze mowa w punkcie 3.4.  

 

3.3. Mit jako „dana w słowach historia osoby” 

 

Kolejne dookreślenie mitu polega na następującym zastrzeżeniu: „mit jest daną 

w słowach historią osoby” (s. 171). Kategoria „słowa”, którą dodaje Łosiew, nie oznacza 

bynajmniej, że chodzi o jakąś opowieść czy narrację. Łosiew rozumie „słowo” o wiele szerzej 

i głębiej.  

Z poprzedniego punktu wynika, że mit jest „historią” − to znaczy realizacją w sferze 

stawania się − „osoby”. Osoba w sobie, przechodząc w swój historyczny innobyt, rozpada się 

na poszczególne władze, traci integralność, rozpuszcza się w obcym sobie żywiole. „Słowo” 

jest odbudowaniem jedności osoby, tworzy osobę jako jedność jej idei i historii. Jest bowiem 

wypowiadane w określonej sytuacji historycznej, w danym miejscu i czasie, w sferze 

innobytu. Zarazem jednak jego ogólny sens odnosi się do sfery idealnej, przekracza 

historyczne uwarunkowania. W tym znaczeniu „słowo” jest syntezą osoby jako idealnej 

zasady (osoby jako istoty) i jej zanurzenia w historii. Jak powiada Łosiew,  
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Słowo jest historycznie powstałą osobą, która osiągnęła stopień odróżnienia siebie jako samoświadomej 

od wszelkiego innobytu (s. 210). 

Stwierdzenie, że mit jest „daną w słowach historią osoby” oznacza zatem, że „historia” 

− czyli sfera chaotycznego stawania się − jest w micie w pewien sposób pokonana. Nie 

chodzi o nieuporządkowane stawanie się, ale o stawanie się, które jest podporządkowane 

pewnym zasadom, idealnej treści. Pełne podporządkowanie sfery historii sferze idealnej 

prowadzi do następnej kategorii − „cudu”.  

 

3.4. Mit jako „dana w słowach cudowna historia osoby” 

 

 Następną kategorią, która prowadzi już do ostatecznej eksplikacji pojęcia mitu, jest 

„cud”. Mit – jak zauważa Łosiew − zawiera zawsze moment „dziwności”, „niecodzienności”, 

„cudowności”. Cudowność − jak wynika z rozważań Łosiewa − nie polega na bezpośredniej 

interwencji wyższych sił w bieg przyrody ani zawieszeniu jej praw. Świadomość mityczna 

uznaje bowiem cały świat za rezultat interwencji wyższych sił i w ogóle nie dysponuje 

kategorią praw przyrody. Analiza pojęcia cudu jest jednym z najbardziej interesujących 

fragmentów rozprawy i nasuwa na myśl problemy związane z określaniem kategorii 

nadprzyrodzonego.  

(1) Istotą cudu − a także istotą mitu − jest pełne wyrażenie idealnej zasady osoby 

w sferze stawania się, czyli w „historii”. Wynika z tego, z jednej strony, że (2) mit jest czymś 

należącym do sfery „historii”, czyli materialnym, cielesnym, z drugiej zaś strony − (3) czymś, 

co stanowi wcielenie pozaczasowej idei. 

 (1) Cudem w szerokim rozumieniu jest każdy przedmiot, który całkowicie realizuje 

swoją ideę. Innymi słowy, cudem jest to, co doskonale wciela swoją ideę w sferze innobytu, 

stawania się, materii. Łosiew, analizując ten fenomen, wprowadza pewne dodatkowe 

rozróżnienia. Mówiąc niezbyt dokładnie, nie chodzi o wcielanie abstrakcyjnej idei, ale 

urzeczywistnianie idealnego wypełnienia abstrakcyjnej idei, czyli jej obrazu, który Łosiew 

nazywa „paradygmatem”. Cud jest więc doskonałą jednością widzialnego i niewidzialnego, 

zjawiska i istoty. W tym sensie mówi się na przykład o „cudownym” wykonaniu utworu, w 

którym idea zapisana w partyturze zostaje w pełni ucieleśnienia w ruchach wykonującego 

utwór muzyka, albo o „cudownym” zjawisku przyrody, w którym w pełni ucieleśnia się jego 

idea. Cud, czyli doskonałe wypełnienie idei, wywołuje zdziwienie, ponieważ jest 

zanegowaniem zwykłego biegu rzeczy, w którym idee są realizowane tylko częściowo 
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i niedoskonale. Ze zdziwieniem wiąże się też etymologia słowa cud (np. łac. miraculum, 

niem. Bewundern itd).  

 Szczególnym przypadkiem szeroko rozumianego cudu jest doskonała realizacja idei-

obrazu osoby w świecie zjawiskowym. Jest to cud par excellence i zarazem mit, ponieważ 

dotyczy osoby, jej sensownej, ujętej w słowa historii. Ideą osoby jest jej niezmienny 

i pozaczasowy moment. Gdy znajduje ona doskonałe wypełnienie w sferze stawania się, 

„historii”, dochodzi do cudu. Cud-mit jest to „zbieżność przypadkowo biegnącej empirycznej 

historii osoby z jej idealnym zadaniem” (s. 190), „niepodzielna synteza” osoby i jej historii (s. 

202). Jak pisze Łosiew,  
osoba w swoim rozwoju historycznym nagle, choćby na chwilę, wyraża i wypełnia całkowicie swój pra-

obraz, osiąga skrajną zbieżność obu planów, staje się tym, co od razu okazuje się być zarówno 

substancją, jak i idealnym pra-obrazem (s. 185-186).  

Innymi słowy,  
Cud to dialektyczna synteza obu planów osoby, gdy całkowicie i do cna wypełnia ona leżące w głębi jej 

historycznego rozwoju zadanie pra-obrazu (s. 186). 

 Dzięki cudowi wychodzi na jaw na ogół trudno dostrzegalny związek między realnym 

światem stawania się a sferą idealną.  
Cud ma więc z zasady charakter zwiastowania, przejawu, oznajmienia, świadectwa, zadziwiającego 

znaku, manifestacji, jakby proroctwa, objawienia […] (s. 187). 

Mit, jeśli jest realizacją osoby w świecie zjawiskowym, musi mieć charakter 

integralny, stanowi bowiem wcielenie ideału osoby, a osoba jest bytem integralnym. Dlatego 

cud nie jest ani zjawiskiem czysto poznawczym, ani czysto wolicjonalnym, ani czysto 

estetycznym itd. Będąc realizacją osoby, nie sprowadza się − tak samo jak sama osoba − do 

żadnego z tych aspektów. 

(2) Skoro mit jest pełnym urzeczywistnieniem idealnego obrazu osoby w sferze 

materialnej, to musi być cielesny. To, co jest pełnym przejawem osobowej energii, musi być 

czymś konkretnym, zmysłowym, cielesnym. Nie ulega zmianie fakt istnienia danego 

przedmiotu, zmienia się jednak jego sens. Mit jest więc sposobem widzenia świata, sposobem 

jego interpretacji, w którym dostrzega się realizację pozaczasowych idei. Tym właśnie − 

zdaniem Łosiewa − mit różni się od poezji, która odrywa się zarówno od sensu, jak i istnienia 

rzeczy. Mit odrywa się tylko od sensu rzeczy, a nie od faktu ich istnienia. Dlatego uznanie 

czegoś za cud nie wiąże się z uznaniem jakichś faktów, lecz z ich nowym rozumieniem. Te 

same przedmioty i wydarzenia mogą być postrzegane jako cudowne lub zwyczajne. Aby 

dostrzec w czymś cud, wystarczy spojrzeć z punktu widzenia odpowiedniości z idealnym 

stanem osoby. Jak zauważa Łosiew,  
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zdecydowanie wszystko na świecie może być interpretowane jako najprawdziwszy cud, o ile tylko dane 

rzeczy i wydarzenia rozpatrywać z punktu widzenia pierwotnego błogosławionego, osobowego 

samopotwierdzenia […]. Cały świat, wszystkie jego składowe momenty, wszystko co żywe i nieżywe, 

w równym stopniu jest mitem i w równym stopniu jest cudem (s. 200-201).  

 (3) Mit, będąc czymś w pełni cielesnym, urzeczywistnia idealny obraz osoby. Jest to 

szczególny przypadek szerokiego rozumienia mitu jako „bytu osobowego”, z tą różnicą, że 

chodzi o doskonałe wypełnienie obrazu-idei osoby. Jest to urzeczywistnienie ideału życia. Co 

składa się na idealny obraz osoby? Łosiew pisze, że idea osoby polega na „absolutnym 

samopotwierdzeniu się”, uzyskaniu pełni bytu bez ograniczeń. Człowiek chce być jak 

bogowie. Jest to coś podobnego do „obsesji ontologicznej”, o której pisał Eliade. Taki sposób 

istnienia jest zadaniem zawartym w idei, „paradygmacie” osoby. Gdy owa idea 

urzeczywistnia się w świecie, zdarza się cud, pojawia się mit. Jak pisze Łosiew,  
gdy w zmysłowej, pstrokatej i przypadkowej historii osoby, zanurzonej we względne, mroczne, bezsilne 

i chorobliwe istnienie, nagle pojawia się wydarzenie, w którym odsłania się jej odwieczne i pierwotne, 

świetlane przeznaczenie, osoba wspomina swój utracony, błogosławiony stan i pokonuje dzięki temu 

męczącą pustkę, pstrokaty szum i zgiełk empirii − to znaczy, że dokonuje się cud (s. 196). 

Objawienie prawdziwego przeznaczenia osoby, jej idei, jest „podmuchem wiecznej 

przeszłości”, „obudzeniem z drzemki”, „odsłonięciem korzeni” i „powrotem do ojczyzny” (s. 

196). Wszystkie te metafory zwracają uwagę na to, że mit jest spojrzeniem na wydarzenia w 

innym świetle, takim, które otwiera ich wymiar idealny, pozaczasowy. Normalne, codzienne 

życie okazuje się w tej perspektywie czymś nieważnym, chwilowym, przejściowym.  

  „Odwieczne i pierwotne, świetlane przeznaczenie”, które dochodzi do głosu w micie, 

polega na „absolutnym samopotwierdzeniu się”. Jak wiadomo, religia polega na 

„substancjalnym samopotwierdzeniu się w wieczności”, czyli na związaniu się z bytem 

absolutnym przez sakramenty. Mit nie zastępuje religii. Samopotwierdzenie, o jakie chodzi w 

micie, ma charakter energijny. „Mit − powiada Łosiew − nie jest substancjalnym, lecz 

energijnym samopotwierdzeniem osoby” (s. 121). Jest zatem pełnym urzeczywistnieniem idei 

osoby w sferze fenomenów, w aspekcie sensu. Mit jest sensownym wyrazem osoby, jej 

energią, a nie jej istotą-substancją.  

 

3.5. Podsumowanie: mit jako„rozwinięte imię magiczne” 

 

Formuła Łosiewa głosi, że mit jest „daną w słowach historią osoby”. Jak okazało się w 

toku analizy tych specyficznych pojęć, oznacza ona, że mitem jest to, co w pełni wyraża ideę 

osoby. W skład tej idei wchodzi jej przeznaczenie do istnienia na sposób absolutny. Mitem 
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jest więc wszystko to, co wyraża absolutność bytu ludzkiego. W micie człowiek jest tym, kim 

tak naprawdę jest − istotą powołaną do bycia bogiem.  

Łosiew posuwa się o krok dalej, przedstawiając jeszcze bardziej syntetyczną formułę. 

Ostatecznie określa mit „rozwinięte imię magiczne”. Formuła ta powstała z czterech 

elementów mitu: „osoby”, „historii”, „cudu” i „słowa”. „Osoba” − jak rozumuje autor − to 

coś niepowtarzalnego, indywidualnego. Jej wyrazem, „słowem”, jest imię. Imię jest bowiem 

„własnym słowem osoby, takim, które tylko ona może dać i wyjawić o sobie” (s. 213). A 

zatem dwie kategorie − „osoba” i „słowo”, jednoczą się w kategorii „imienia”. „Imię” 

związane z „cudem” to „magiczne imię”. Element historii można dodać, zaznaczając, że 

chodzi o „rozwijanie” magicznego imienia. W ten sposób dialektyka prowadzi Łosiewa do 

konstatacji, że ostateczną definicją mitu jest „rozwinięte imię magiczne”. To określenie jest 

jądrem mitu, jego najgłębszą istotą, pozwala też na powiązanie rozważań o micie z analizą 

imion, dokonaną we wcześniejszej pracy, Filozofii imion. To z kolei potwierdza postawioną 

na początku niniejszej pracy hipotezę, że główną inspiracją dociekań Łosiewa był spór o 

imiesławie.  

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 Zamierzenia niniejszej pracy były bardzo ograniczone. Chodziło o zreferowanie 

poglądów A. F. Łosiewa na mit zawartych w głośnej książce Dialektyka mitu. Główny 

problem, jaki się w związku z tym pojawił, polegał na specyficznym rozumieniu przez 

Łosiewa kluczowych kategorii, których używał do wyjaśnienia pojęcia mitu. To, co mówił o 

„osobie”, „słowie”, „historii” czy „cudzie”, nie wiąże się ściśle z potocznym rozumieniem 

tych słów. Inny problem wiąże się z tym, że teoria Łosiewa jest bardzo ogólna. Tylko 

z pozoru dotyczy mitu w sensie etnograficznym. W istocie jest ona uwikłana w kontekst 

znacznie szerszego, bardzo skomplikowanego systemu filozoficznego, inspirowanego 

neoplatonizmem, niemieckim idealizmem i fenomenologią. Nie oznacza to jednak, że nie 

można wydobyć z niej elementów nauki o micie sensu stricto.  

 W rezultacie okazało się, że mit jest dla Łosiewa tym wszystkim, co wyraża dążenie 

człowieka do absolutnego bytu. Jest to odsłonięcie zawartego w idealnym prawzorze osoby 

powołania do bycia bogiem. W istocie mit jest sposobem rozumienia rzeczywistości − te 

same rzeczy mogą być uważane za przejaw idei osoby albo za zwykłe, pospolite przedmioty. 

Oznacza to, że każdy przedmiot i każda czynność jest potencjalnie mityczna, kryje w sobie 

odniesienie do idealnego bytu: 
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Każdy doświadczył tego osobliwego uczucia, gdy nagle staje się dziwne to, że ludzie chodzą, jedzą, śpią, rodzą 

się, umierają, kłócą, kochają itd., gdy nagle wszystko to ocenia się z punktu widzenia jakiegoś innego, 

zapomnianego, zepchniętego na drugi plan bytu, gdy całe życie okazuje się nagle nieskończonym symbolem, 

złożonym mitem, porażającym cudem (s. 200-201).  
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Explicated Magical Name. A. F. Losev’s Dialectics of Myth 

 

A. F. Losev (1893-1988), one of the greatest historians of ancient philosophy and culture, has 

formulated perhaps the earliest phenomenological theory of myth. In 1930 his book The 

Dialectics of Myth came out, in which he presented a unique theory of myth, inspired by 

Husserl’s phenomenology, German idealistic philosophy and Orthodox Church tradition. The 
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book was published in USSR, and afterwards Losev was immediately arrested and sent into a 

labor camp. 

First of all, Losev criticized all previous theoretical approaches to myth. He argued 

that myth is not fiction, nor is it a primitive science, poetry, religion, or transformed historical 

events.  

 Positive analysis of myth led him to four progressive definitions. A myth is, firstly, “a 

reality related to person”, secondly, “a history related to person”, thirdly, “history of person 

given in words” and, finally, “given in words miraculous history of a person given in words”, 

that is „explicated magical name”. The crucial categories („person”, „history”, „word”, 

„miracle”, „name”) have very special philosophical meaning, connected with tradition of 

orthodox theology and philosophy. The main part of the paper is devoted to analysis this 

categories.  

Losev’s theory is extremely general and abstract. In The Dialectics of Myth he did not 

analyze any particular mythological story. Under the guise of phenomenology of myth, he 

wrote a philosophical treatise on religion, theology, art, language and politics. As it seems, the 

main source of his philosophical thought was the doctrine of “imieslavie”, a trend of orthodox 

theology which celebrated sacred name of God.  
 


