
• W filozofii

CHAOS (gr. q�oc — nieskończona, niezmierzona przestrzeń, rozwarta paszczę-
ka) — termin określający pierwotną postać świata w okresie przed stworzeniem
lub uporządkowaniem go przez Istotę Najwyższą; zapożyczony z filozofii gr.,
analogicznie stosowany w religioznawstwie.

W filozofii. Filozofowie gr., pragnąc nadać swoim teoriom o prapoczątku
świata cechy odwiecznej mądrości, odwoływali się do kosmogonii mitologicz-
nej, najczęściej do Teogonii Hezjoda, wg której „najpierw stał się chaos, a na-
stępnie ziemia” (116). Hezjod charakteryzował ch. jako ciemną przepaść, mgli-
stą otchłań, wietrzny rozziew (700, 811); to pozwalało wywodzić sens terminu
„chaos” zarówno od q�skein ([cháskein] — rozwierać się, rozstępować się), jak
i od q�esjai ([chéesthai] — wylewać się, przelewać się). Pierwsze z tych znaczeń
umożliwiło filozofom pojmowanie ch. jako nieogarnionej przestrzeni (pitagorej-
czycy), jako miejsca lub zbiornika, w którym powstał świat (Platon, Arysto-
teles); drugie dostarczało podstaw do utożsamiania ch. z nieokreślonym pra-
tworzywem (Anaksymander), z mieszaniną: czterech żywiołów (Empedokles),
nieograniczonej liczby cząsteczek ilościowych (Demokryt), jakościowo różnych,
nieskończenie podzielnych elementów (Anaksagoras) oraz z ciemną bezkształt-
ną masą (stoicy). Filozofowie hellenistyczni z reguły zespalali obie te koncepcje;
niewątpliwie przyczyniła się do tego wzmianka Arystotelesa, że Platon iden-
tyfikował materię z przestrzenią. Terminem „chaos” określano zatem stadium
poprzedzające kosmogenezę, głównie jednak materię pierwotną (gr. �lh [hyle];
łac. silva), którą pojmowano bądź bardziej po platońsku (niebyt), bądź bardziej
po arystotelesowsku (czysta możność), najczęściej jednak po stoicku, czyli jako
możność typu dynamicznego. Tak scharakteryzowanemu ch. przypisywano złą
duszę (Plutarch z Cheronei).

Myśliciele chrześcijańscy nawiązywali początkowo do hellenistycznych
doktryn o ch. Kalcydiusz, a w średniowieczu Bernard z Tours podzielali je
bez zastrzeżeń. Inni korygowali je w niektórych punktach: materia pierwotna,
zw. ch., jest stworzoną przez Boga z niczego mieszaniną czterech żywiołów
(Augustyn); wyprzedza ona kosmogenezę z natury, a nie w czasie (Teodoryk
z Chartres); pomieszane żywioły mają właściwości substancjalne i wskutek tego
podlegają podstawowym prawom natury (Wilhelm z Conches). Arystotelicy
chrześcijańscy pojmowali ch. jako „próżną przestrzeń, w której został uczyniony
świat” (Albert Wielki), jako „pewnego rodzaju pomieszanie, a zarazem zbiornik
ciał” (Tomasz z Akwinu). Niektórzy średniowieczni autorzy interpretowali
arystotelesowsko-tomistyczną tezę: „formy wywodzą się z możności materii”
w świetle stoicko-augustyńskiej teorii rationes seminales; w związku z nią
pojmowali ch. jako przestrzeń wypełnioną cząstkami elementarnymi, czyli
nasionami (semina, causalia) poszczególnych rzeczy i istot żywych (Rajmund
Lull), lub jako mieszaninę cząsteczek, w której każda zawiera się w każdej
(Mikołaj z Kuzy).

Charakterystyczne dla powyższej koncepcji przesunięcie akcentu z możno-
ściowo-materialnej na możnościowo-wirtualną stronę ch. uwyraźniło się jeszcze
bardziej w poglądach filozofów nowożytnych; przedstawiają oni ch. jako epi-
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stemologicznie transcendentne praźródło wszelkich sił ujawniających się w ko-
smosie: jako niewidzialną materię ludzkiego ciała duchowego (Paracelsus); jako
Mysterium Magnum, czyli jako niepoznawalne dla ludzkiego umysłu boskie
dno bytu, z którego wywodzą się dusze i aniołowie, dobro i zło, światłość
i ciemność (J. Böhme); jako metafizyczna jedność całkowicie zrównoważonych
sił duchowych (równowartość „0”), czyli jako punkt wyjściowy zróżnicowania
się tychże sił w kosmosie (F. W. J. Schelling); jako coś, co wprawdzie nie istnieje,
ale jest możliwe do zaistnienia, a zatem konieczne do powstania świata (F. X. B.
von Baader); jako podstawową prasiłę (Wille zur Macht) dynamizującą rzeczywi-
stość, która ze swej natury jest ch. na wieki (F. Nietzsche). Nieliczni filozofowie
posługiwali się kosmologiczno-dynamiczną koncepcją ch. w swych charaktery-
stykach społeczeństwa pierwotnego („walka wszystkich przeciw wszystkim”)
lub stanów, w jakie rebelia wtrąca państwa (T. Hobbes).
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