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miłości, czy też do obrazu miłości, przywołanego przez Arystofanesa, jako 
siły pociągającej do siebie ludzi, którzy w mitycznej rzeczywistości stano-
wili połowy jednej całości – dobitnie i z upodobaniem, gestem dłoni niejako 
mocując te słowa w przestrzeni nad nami, jakby zapalał światła nad sceną, na 
której ożywały idee. 

Sama metafora obdarzania idei życiem i wprawiania ich w ruch była zresz-
tą Realemu bliska. „Przedmowę” do swojej Historii fi lozofi i starożytnej zakoń-
czył słowami, których autorem był również cytowany wcześniej Paul Valéry: 
„To zależy od tego, kto przechodzi, / czy okażę się grobem, czy skarbcem, 
czy przemówię, czy też zamilknę / zależy to tylko od ciebie / przyjacielu nie 
wchodź bez pragnienia”5. Słowa te – widniejące na jednym ze skrzydeł pa-
łacu Chaillot w Paryżu nad wejściem do Muzeum Człowieka – mogłyby być 
również mottem do zajęć prowadzonych przez Profesora. Przekazywane treści 
– niezależnie od ich prawdziwości, urody czy wagi – ani interesująca forma 
przekazu, ani też zaangażowanie i atrakcyjna osobowość wykładowcy nie 
wystarczały bowiem, by historia fi lozofi i stała się skarbcem a jej bohaterowie 
przemówili. Równie ważny był słuchacz, czy raczej uczestnik, wykładów – je-
śli pozostawał bierny, jeśli sam nie pragnął spotkania i poznania, nie wchodził 
na ucztę, na którą zapraszał Reale.

„TOLLE LEGE”

Ilekroć myślę o Giovannim Realem, myślę także o św. Augustynie. Biskup 
Hippony wydaje się dla włoskiego fi lozofa postacią szczególnie ważną – co 
zresztą Reale wyraził w swoich tekstach o nim oraz w nowych przekładach 
i wydaniach jego pism6. Życie i dzieło Augustyna można odczytywać jako 
dopełnienie i przezwyciężenie platonizmu czy też jako zaskakującą realizację 
słów Platona z dialogu Fedon. Wypowiada je Simiasz w rozmowie o umie-
raniu i rzeczach, które nastąpią po życiu doczesnym, ze skazanym na śmierć 
Sokratesem: „O takich rzeczach wiedzieć coś jasnego w obecnym życiu albo 
w ogóle nie można, albo niezmiernie trudno. [...] w tych sprawach przecież 
trzeba do jednego dojść: albo się dowiedzieć, jak to jest, czy wpaść na to, albo 
jeśli to niemożliwe, przyjąć z tego, co ludzie o tym mówią, to, co najlepsze i co 
najtrudniej obalić, i na tym płynąć jak na desce; może się i tak życie przepłynie, 
jeśli kogoś nie stać na bezpieczniejszy i mocniejszy statek, względnie jakąś 

6  Zob. np. A g o s t i n o, Confessioni. Testo latino a fronte, red. G. Reale, Bompiani, Mila-
no 2012.
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boską myśl”7. Augustyn był właśnie człowiekiem, który po próbach „żeglowa-
nia” przez życie pod przewodnictwem zmysłów, a potem rozumu – w postaci 
jego szlachetnego wytworu, fi lozofi i platońskiej, z jej odkryciem ludzkiej du-
szy i rzeczywistości pozazmysłowej, znalazł ową „boską myśl” – nie był to 
jednak solidniejszy statek, lecz drzewo Krzyża. 

Moje skojarzenie postaci Realego i Augustyna nie jest jednak oparte na 
wspólnym im zainteresowaniy myślą platońską, lecz odnosi się do znanej sce-
ny opisanej w Wyznaniach. W niej to przyszły święty, rozpaczając nad swoją 
grzesznością, słyszy nagle wypowiedziane nie wiadomo przez kogo słowa: 
„Weź to, czytaj!” (łac. „tolle lege”).  Augustyn ich posłuchał, sięgnął po księgę 
i znalazł w niej przełomowe dla siebie przesłanie. 

Wezwanie „tolle lege” z Wyznań wydaje się „hasłem”, którym można by 
zwięźle scharakteryzować znaczną część działalności Realego: jako uczony 
i nauczyciel, komentator, tłumacz i wydawca zachęcał współczesnych odbior-
ców do czytania dzieł dawnych myślicieli oraz ich nowych interpretatorów, 
co więcej – pisał i redagował książki, które okazywały interesujące również 
dla czytelników spoza środowiska specjalistów. Niemal dosłownie podawał 
książki innym, by mogli poszukiwać w nich remedium na egzystencjalne bo-
lączki dzisiejszego człowieka.

Znamienny wydaje mi się w tym kontekście fakt, że opracowywane przez 
Realego i jego współpracowników wydania włoskich przekładów dzieł fi -
lozofi cznych nie tylko opatrywane były interpretującym komentarzem oraz 
aparatem krytycznym, lecz także – że towarzyszył im równoległy tekst orygi-
nalny. Odczytywałam w tym edytorskim zamyśle pewną intencję dydaktyczną, 
odbierałam go jako zachętę do rozwoju i do dyskusji oraz gest swoistej hojno-
ści. Wydania przygotowane przez Realego mogły towarzyszyć czytelnikowi 
na różnych etapach jego intelektualnej drogi. Otrzymywał w nich bowiem 
zarówno informacje wprowadzające do lektury, przekład tekstu, a także jego 
interpretację – i tekst źródłowy, który umożliwiał przekroczenie proponowa-
nego w danym wydaniu jego ujęcia, zarówno językowego, jak i teoretycznego. 
W ten sposób Giovanni Reale niejako umożliwiał wciąż nowym odbiorcom 
świadome włączanie się w koło hermeneutyczne: prowadzenie dalej interpre-
tacji dawnych tekstów i jednoczesnego namysłu nad współczesną rzeczywi-
stością.

7  P l a t o n, Fedon, 85 C-D, w: tenże, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Uczta, tłum. 
W. Witwicki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 154.

8  Zob. A g o s t i n o, Amore assoluto e „terza navigazione”: Commento alla Prima Lettera di 
Giovanni. Dieci discorsi, Commento al Vangelo di Giovanni. Secondo discorso. Testo latino a fronte, 
red. G. Reale, Rusconi, Milano 1994. 

9  Św. A u g u s t y n, Wyznania ks. VIII, 12, tłum. Z Kubiak, Świat Książki, Warszawa 1999, 
s. 193.
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