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SYMBOLIZM A PSYCHOANALIZA

Myślenie symboliczne nie jest właściwością jedynie dziecka, 
poety czy psychopaty: jest ono konsubstancjalne z ludzkim 
bytem – wyprzedza mowę i rozum dyskursywny. Symbol 
odsłania pewne strony rzeczywistości – najgłębsze – które 
opierają się wszelkim innym środkom poznania. Obrazy, 
symbole, mity nie są nieodpowiedzialnymi wybrykami psy-
chiki; odpowiadają one pewnej potrzebie i spełniają pew-
ną funkcję: obnażają najskrytsze modalności bytu. Dlatego 
właś nie zbadanie ich pozwala nam lepiej poznać człowieka, 
„po prostu człowieka”, który nie poszedł jeszcze na kompro-
mis z warunkami historycznymi. Każda istota historyczna 
nosi w sobie znaczną część człowieczeństwa sprzed Historii. 
Nie zapominano o tym zapewne nawet w czasach najbardziej 
zagorzałego pozytywizmu: któż lepiej od pozytywisty wie-
dział, że człowiek to „zwierzę”, zdeterminowane i rządzone 
tymi samymi instynktami co jego pobratymcy, zwierzęta? 
Stwierdzenie słuszne, ale jednostronne, wynikające z jed-
nostronnego planu odniesień. Dziś zaczynamy dostrzegać, 
że ahistoryczna cząstka wszelkiej istoty ludzkiej nie zatra-
ca się, jak myślano w XIX wieku, w dziedzinie zwierzęcej 
i, w ostatecznym rozrachunku, w życiu, ale wprost przeciw-
nie – rozgałęzia się i w z n o s i  zdecydowanie ponad nie; ta 
cząstka ahistoryczna istoty ludzkiej ma na sobie odciśnięte, 
jak medal, wspomnienie istnienia bogatszego, pełniejszego, 
nieomal błogostanu. Gdy istota historycznie uwarunkowana, 
na przykład współczesny człowiek Zachodu, ulegnie własnej 

PIW-BMW-Sacrum.indd   25 2017-05-30   11:54:39



26

cząstce niehistorycznej (co zdarza mu się częściej i w sposób 
skrajniejszy, niż to sobie sam wyobraża), nie musi koniecznie 
cofać się do animalnego stadium człowieczeństwa, zstępo-
wać do najgłębszych źródeł życia organicznego: wielokrotnie 
poprzez uruchomione obrazy i symbole odzyskuje on rajskie 
stadium praczłowieka (jakkolwiek przedstawiałoby się ist-
nienie konkretne tego ostatniego; gdyż praczłowiek jawi się 
nade wszystko jako archetyp, którego niepodobna w pełni 
„osadzić” w jakimkolwiek ludzkim istnieniu). Wymyka-
jąc się swej historyczności, człowiek nie abdykuje ze swej 
godności istoty ludzkiej, aby zatracić się w „zwierzęcości”, 
odnajduje on mowę, a czasami doświadczenie „raju utraco-
nego”. Sny, sny na jawie, obrazy tęsknot, pożądań, zapałów 
itp. – wszystko to siły, które przenoszą istotą ludzką, histo-
rycznie uwarunkowaną, w świat duchowy nieporównanie 
bogatszy niż zamknięty świat „chwili historycznej”.

Zdaniem nadrealistów każdy człowiek może stać się po-
etą, byleby tylko zdobył się na zapis automatyczny. Ta tech-
nika poetycka znajduje pełne potwierdzenie w psychologii 
człowieka zdrowego. Tak zwana podświadomość jest znacz-
nie bardziej poetycka i, dodalibyśmy, bardziej filozoficzna, 
bardziej „mityczna” niż życie świadome. Nie musimy znać 
mitologii, aby przeżywać wielkie motywy mityczne. Wiedzą 
o tym dobrze psychologowie, odkrywający wspaniałe mito-
logie w „snach na jawie” bądź też w marzeniach sennych 
swych pacjentów. Podświadomość nie jest bowiem domeną 
nawiedzaną jedynie przez potwory: jest ona także siedzi-
bą bogów, bogiń, bohaterów i wróżek; a zresztą potwory 
podświadomości mają także charakter mitologiczny, gdyż 
w dalszym ciągu pełnią te same funkcje, jakie pełniły we 
wszelkich mitologiach: w ostatecznym rozrachunku poma-
gają człowiekowi w wyzwoleniu, w dopełnieniu inicjacji.

Drastyczny język Freuda i jego najbardziej ortodoksyj-
nych uczniów często drażnił czytelników należących do 
kategorii tzw. przyzwoitych ludzi. W istocie drastyczność 
języka wywodzi się z pewnego nieporozumienia: drażniła 
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nie sama w sobie seksualność, ale ideologia wywiedziona 
przez Freuda z jego czystego seksualizmu. Urzeczony swą 
misją – uważał się za wielkiego wtajemniczonego, gdy był 
jedynie ostatnim pozytywistą – Freud nie potrafił uzmy-
słowić sobie, że seksualność nie była nigdy „czysta”, że 
zawsze była funkcją wielowartościową, przy czym pierw-
szą i najwyższą wartością była funkcja kosmologiczna; że 
przełożenie sytuacji psychicznej na terminy seksualne nie 
ma w sobie nic upokarzającego dla tej pierwszej, gdyż – 
wyjąwszy świat współczesny – seksualność była zawsze 
hierofanią, akt seksualny zaś aktem integralnym (a więc 
także środkiem poznania).

Pociąg, jaki dziecko płci męskiej odczuwa wobec matki, 
i jego pochodna – kompleks Edypa, mogą szokować o tyle, 
o ile traktuje się to zjawisko d o s ł o w n i e, zamiast – jak 
należy – przedstawić je j a k o  o b r a z y. Bo prawdziwy jest 
Obraz Matki, nie zaś taka to a taka matka, hic et nunc, jak 
to rozumiał Freud. To Obraz Matki odsłania – o n  j e d y -
n i e  m o ż e  o d s ł o n i ć  – swą rzeczywistość i swe funkcje 
zarazem kosmologiczne, antropologiczne i psychologiczne1. 
„Przekładanie” obrazów na terminy konkretne to zabieg bez-
sensowny; obrazy zawierają oczywiście wszelkie aluzje do 
„konkretu”, ujawnione przez Freuda, ale rzeczywistość, jaką 
usiłują wyrazić, nie mieści się bez reszty w tego rodzaju 
odniesieniach do „konkretu”. Także „geneza” obrazów to 
problem bezprzedmiotowy; tak jak gdyby kwestionowało się 
prawdę matematyczną pod pretekstem, że „historyczne od-
krycie” geometrii związane było z pracami podjętymi przez 
Egipcjan przy skanalizowaniu delty Nilu.

Filozoficznie rzecz biorąc, problemy „genezy” i „praw-
dziwego przetłumaczenia” obrazów są bezprzedmiotowe. 
Wystarczy przypomnieć, że pociąg budzony przez matkę, 
interpretowany w płaszczyźnie bezpośredniej i „konkret-

1 To jest właśnie największą zasługą C.G. Junga, że w y c h o d z ą c 
o d  p s y c h o l o g i i, wykroczył poza psychoanalizę freudowską i odnowił 
duchowe znaczenie obrazu.
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nej” – jako pożądliwość w stosunku do własnej matki – m a 
s e n s  j e d n o z n a c z n y  i  o g r a n i c z o n y; jeśli natomiast 
zważymy, że chodzi tu o Obraz Matki, pociąg ów nabiera 
wielu znaczeń, jest to bowiem zarówno chęć odzyskania 
błogostanu, jaki właściwy był materii ożywionej, jeszcze 
nie „ukształtowanej”, z wszystkimi możliwymi aspektami, 
kosmologicznym, antropologicznym itp., urok wywierany na 
„ducha” przez „materię”, nostalgia za prajednością, a więc 
także chęć obalenia przeciwieństw, polaryzacji itp. Otóż, jak 
powiedziałem i jak spróbuję to wykazać, obrazy z samej swej 
struktury są w i e l o w a r t o ś c i o w e. Jeśli umysł posługuje 
się obrazami, aby ująć ostateczną rzeczywistość, to wła-
śnie dlatego, że owa rzeczywistość przejawia się w sposób 
wewnętrznie sprzeczny i wskutek tego nie da się wyrazić 
konceptualnie. (Znane są rozpaczliwe wysiłki różnych teo-
logii i metafizyk, zarówno wschodnich, jak zachodnich, by 
wyrazić konceptualnie coincidentiam oppositorum, modus 
bytu, z łatwością i często wyrażany za pośrednictwem obra-
zów i symboli.) P r a w d z i w y  jest więc obraz jako taki, jako 
zespół znaczeń, n i e  z a ś  j e d n o  z  j e g o  z n a c z e ń  bądź 
też j e d e n  t y l k o  z  l i c z n y c h  p l a n ó w  o d n i e s i e n i a. 
Przełożyć obraz na terminologię konkretną, sprowadzając go 
do jednego tylko z planów odniesienia, to gorzej niż go kale-
czyć, to zniweczyć go, unicestwić jako narzędzie poznania.

Nie ignorujmy faktu, że w pewnych wypadkach psychika 
utrwala obraz w jednym tylko planie odniesienia: w planie 
„konkretnym”, ale to jest już dowód zachwiania równowagi 
psychicznej. Zdarzają się oczywiście wypadki, gdy Obraz 
Matki przeradza się jedynie w kazirodcze pożądanie własnej 
matki; ale psychologowie zgodnie widzą w takiej cielesnej 
interpretacji symbolu przejaw kryzysu psychicznego. W sa-
mym planie dialektyki obrazu wszelka redukcja wyłączna 
jest wypaczeniem. Historia religii obfituje w interpretacje 
symboli jednostronne i tym samym wypaczone. Nie ma chy-
ba ani jednego wielkiego symbolu religijnego, którego histo-
ria nie byłaby tragicznym ciągiem niezliczonych „upadków”. 
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Nie ma tak obmierzłej herezji, wyuzdanej orgii, okrucieństwa 
religijnego, obłędu, nonsensu czy schorzenia magiczno-re-
ligijnego, którego sama zasada nie miałaby „uzasadnienia” 
w opacznej – bo c z ą s t k o w e j,  n i e p e ł n e j  – interpretacji 
wielkiej symboliki2.

WIECZNOTRWAŁOŚĆ OBRAZÓW

Nie potrzebujemy zresztą odwoływać się do odkryć psycho-
logii głębi lub nadrealistycznej techniki zapisu automatycz-
nego, aby dowieść, że w podświadomości współczesnego 
człowieka krzewi się nadal mitologia, naszym zdaniem wyż-
szego rzędu duchowego niż jego życie świadome. Aktualność 
i siłę obrazów i symboli można stwierdzić bez odwoływania 
się do poetów i kryzysowych stanów psychicznych. Najpow-
szedniejsze istnienie roi się od symboli, człowiek najbardziej 
rzeczowy żyje obrazami. Powtórzmy prawdę, którą w dal-
szym ciągu postaramy się zilustrować, że symbole nigdy nie 
znikają z pola a k t u a l n o ś c i  psychicznej: mogą zmieniać 
aspekt, rola ich jednak pozostaje niezmieniona. Trzeba jedy-
nie zerwać ich nowe maski.

Najpospolitsza „tęsknota” kryje „nostalgię za rajem”. 
Wspomnieliśmy o obrazach raju kojarzonego z Oceanią, 
który straszy zarówno w książkach, jak w kinematografii. 
(Kto to powiedział, że kinematografia jest fabryką snów?) 
Podobnie też można przeanalizować obrazy wyzwalane nie-
spodzianie przez jakąkolwiek muzykę, często przez najpo-
spolitszy przebój. Stwierdzimy wówczas, że owe obrazy 
wyrażają tęsknotę za przeszłością poddaną procesowi mity-
zacji, przeistoczoną w archetyp, że „przeszłość” owa nieza-
leżnie od żalu za utraconym czasem obejmuje tysiąc innych 
znaczeń: wyraża to wszystko, co mogłoby się stać, a co się 
nie stało; melancholię wszelkiego istnienia, które jest tym, 

2 Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, 
Warszawa 1966, s. 430 i nast.
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czym jest, jedynie przestając być czymś innym; żal, że nie 
żyje się w krajobrazie i w czasie opiewanym przez piosenkę 
(niezależnie od kolorytu historycznego czy lokalnego mogą 
to być „dawne dobre czasy”, Rosja bałałajek, romantyczny 
Wschód, filmowe Haiti, milioner amerykański, egzotyczny 
książę itp.); w ostatecznym rozrachunku – tęsknota za czymś 
c a ł k i e m  i n n y m  niż chwila obecna, niedostępnym lub 
nieodwołalnie utraconym, za rajem.

W owych obrazach „tęsknoty za rajem” istotne jest to, 
że wyrażają one zawsze więcej, niż doznający ich podmiot 
mógłby wyrazić słowami. Większość ludzi nie potrafiłaby 
zresztą wysłowić tego: nie iżby ustępowali innym inteli-
gencją, ale dlatego, że nie przywiązują nadmiernej wagi do 
języka analitycznego. Obrazy takie zbliżają jednak ludzi 
skuteczniej i w sposób istotniejszy niż język analityczny. 
W istocie, jeśli istnieje pełna solidarność rodzaju ludzkiego, 
można ją odczuć i „uczynnić” jedynie na poziomie obrazów 
(nie mówię: podświadomości, gdyż nie ma dowodów, jakoby 
nie istniała także nadświadomość).

Nie zwrócono jak dotychczas dostatecznej uwagi na tego 
rodzaju „nostalgie”, dopatrując się w nich jedynie momentów 
psychicznych pozbawionych większego znaczenia; przyzna-
wano co najwyżej, że są one interesujące dla pewnych badań 
nad formami psychicznej ucieczki od rzeczywistości. Otóż 
tęsknoty owe wyrażają niejednokrotnie znaczenia odnoszące 
się do tego, co nazywamy „sytuacją człowieka”; z tego tytułu 
muszą interesować zarówno filozofa, jak teologa. Nie brano 
ich jednak na serio: obraz raju utraconego, wywołany ni stąd, 
ni zowąd przez grę na harmonii – co za niepoważny temat 
badań! Zapomina się, że życie człowieka współczesnego roi 
się od mitów na wpół zapomnianych, od zdegradowanych 
hierofanii, od wytartych symboli. Nieustająca desakraliza-
cja człowieka współczesnego wypaczyła treść jego życia 
duchowego, nie niszcząc jednak wzorców jego wyobraźni: 
w strefach wymykających się kontroli trwa i żyje cała zde-
gradowana mitologia.

PIW-BMW-Sacrum.indd   30 2017-05-30   11:54:39



31

Zresztą najszlachetniejsza część świadomości współcze-
snego człowieka jest mniej duchowa, niż skłonni jesteśmy 
na ogół uważać. Pobieżna analiza ujawniłaby w tej „szla-
chetnej” i „górnej” sferze świadomości trochę reminiscencji 
z książek, sporo przesądów różnej natury (religijnej, moral-
nej, społecznej, estetycznej itp.), parę komunałów na temat 
„sensu życia”, „ostatecznej rzeczywistości” itp. Lepiej nie 
zastanawiać się, w co przeistoczył się mit „raju utraconego”, 
obraz „człowieka doskonałego”, tajemnica „kobiety i miło-
ści” itp. Wszystko to znajduje się oczywiście – jak bardzo 
zeświecczone, zdegradowane i zamaskowane! – w potoku 
półświadomości najbardziej przyziemnych istnień: w roje-
niach, w zadumach, w igraszkach obrazów podczas „pustych 
chwil” świadomości (na ulicy, w metro itp.), w różnego ro-
dzaju rozrywkach i zabawach. Tyle tylko – powtórzmy – że 
skarb ów spoczywa tam „zlaicyzowany” i „uwspółcześnio-
ny”. Obrazom tym przydarzyło się to samo, co – jak to Freud 
zauważył – stało się ze zbyt dosadnymi aluzjami do faktów 
seksualnych: zmieniły „formę”. Aby zapewnić sobie dalsze 
trwanie, obrazy nabrały cech „powszedniości”, „codzien-
ności”.

Nie stały się przez to mniej godne uwagi, te bowiem zde-
gradowane obrazy stanowią potencjalne punkty wyjścia do 
odrodzenia duchowego współczesnej ludzkości. Uważam 
za rzecz bardzo ważną odnalezienie mitologii oraz teologii 
przyczajonej w najbardziej nawet „nijakim” życiu człowie-
ka współczesnego; od niego tylko zależy, aby wrócił ku 
źródłom i na nowo odkrył głębsze znaczenie wszystkich 
tych wypłowiałych obrazów i zdegradowanych mitów. I nie 
mówcie nam, że ta puścizna nic już nie obchodzi współczes-
nego człowieka, że należy ona do „zabobonów przeszłości”, 
szczęśliwie zlikwidowanych przez wiek XIX, że obrazy, 
nostalgie i tęsknoty to dobre dla poetów, dzieci i prostaczków, 
ale – na Boga! – ludziom serio pozwólcie myśleć i „robić 
historię”: tego rodzaju rozdział między „poważnym życiem” 
a „rojeniami” nie odpowiada rzeczywistości. Człowiek 
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współczesny może sobie lekceważyć mitologie i teologie, 
co nie zmieni faktu, że będzie nadal karmił się upadłymi 
mitami i zdegradowanymi obrazami. Najstraszliwszy kryzys 
historyczny współczesnego świata – druga wojna świato-
wa i wszystko, co się z nią wiąże – dowiódł dostatecznie, 
że zanik mitów i symboli należy do sfery złudzeń. Nawet 
w najrozpaczliwszej sytuacji „historycznej” (w okopach Sta-
lingradu, we wszelkiego rodzaju obozach koncentracyjnych) 
ludzie śpiewali pieśni i słuchali opowieści (nie wahając się 
niekiedy płacić za nie częścią swych głodowych racji), a opo-
wieści owe były jedynie przetworzeniem mitów, w pieśniach 
wyrażały się „nostalgie”. Cała owa, istotna i nie do wyko-
rzenienia, cząstka człowieka zwana w y o b r a ź n i ą  nurza 
się w najlepsze w symbolizmie i nadal przeżywa archaiczne 
mity i teologie3.

Jak powiedziałem, tylko od człowieka współczesnego 
zależy „rozbudzenie” owego bezcennego skarbca obrazów, 
jakie w sobie nosi – rozbudzenie obrazów, aby je kontem-
plować w ich dziewiczości i przejąć ich posłanie. Mądrość 
ludowa wielokrotnie podkreślała znaczenie wyobraźni także 
i dla zdrowia jednostki, dla równowagi i bogactwa jej życia 
wewnętrznego. Niektóre współczesne języki nadal ubolewają 
nad człowiekiem „pozbawionym wyobraźni” jako nad istotą 
ograniczoną, przeciętną, smutną, upośledzoną. Psychologo-
wie, z C.G. Jungiem na czele, wykazali, jak dalece dramaty 
współczesnego świata wynikają z głębokiego zamącenia 
równowagi psychicznej, tak jednostkowej, jak społecznej, 
zamącenia spowodowanego w dużej mierze przez nasilające 

3 Zob. obszerne i wnikliwe analizy Gastona Bachelarda w jego pracach 
na temat „wyobraźni materialnej”: La psychanalyse du feu, L’éau et les 
rêves, L’air et les songes, La terre et les rêveries, t. 2, Paris 1939–1948. 
G. Bachelard opiera się przede wszystkim na poezji i snach, ubocznie zaś 
na folklorze; ale z łatwością można by wykazać, jak sny i obrazy poetyckie 
kontynuują symbolikę sakralną i mitologie archaiczne. Jeśli idzie o obrazy 
wody i ziemi, jakie znajdujemy w snach i w literaturze, zob. rozdziały 
poświęcone hierofaniom oraz symbolice akwatycznej i tellurycznej w Trak
tacie..., s. 188 i nast., s. 241 i nast.
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się wyjałowienie wyobraźni. „Mieć wyobraźnię” to zna-
czy korzystać z bogactwa wewnętrznego, z nieustającego, 
spontanicznego potoku obrazów. Ale spontaniczność nie jest 
równoznaczna z arbitralną inwencją. Etymologicznie rzecz 
biorąc, wyobraźnia (imaginatio) wiąże się ze słowem imago 
(obraz, wyobrażenie, naśladowanie) oraz ze słowem imita
re – naśladować, odtwarzać. W danym wypadku etymologia 
odbija jak echo zarówno rzeczywistość psychologiczną, jak 
prawdę duchową. Wyobraźnia, imaginatio, n a ś l a d u j e, 
imituje wzorce – obrazy – odtwarza je, reaktualizuje, powta-
rza bez końca. Mieć wyobraźnię – to znaczy widzieć świat 
w jego pełni, gdyż moc i zadanie obrazów polega na tym, 
aby u k a z y w a ć  to wszystko, co wymyka się konceptuali-
zacji. To pozwala nam zrozumieć niedolę i klęskę człowieka 
„pozbawionego wyobraźni”: jest on odcięty od najgłębszej 
rzeczywistości życia i własnej duszy.

Przypominając te sprawy zasadnicze, chcieliśmy wskazać, 
że badanie symbolizmów nie jest sprawą czystej erudycji, 
że – pośrednio przynajmniej – wiąże się ono z poznaniem 
człowieka: jednym słowem, że może ono wtrącić „swoje trzy 
grosze”, gdy chodzi o nowy humanizm i nową antropologię. 
Oczywiście tego rodzaju badanie symbolizmów może wydać 
pełne owoce jedynie przy współpracy różnych dyscyplin. 
Krytyka literacka, psychologia, antropologia filozoficzna po-
winny uwzględniać rezultaty historii religii, etnologii i folk-
loru. Wydając tę książkę, miałem na myśli przede wszystkim 
psychologów i krytyków literackich. Historyk religii bardziej 
niż ktokolwiek inny powołany jest do lepszego poznania 
symboli: materiały, jakimi rozporządza, są pełniejsze i zara-
zem bardziej konkretne niż te, jakimi dysponuje psycholog 
i krytyk literacki; czerpią one z samego źródła myśli symbo-
licznej. Właśnie w historii religii odnajduje się „archetypy”; 
psychologowie i krytycy literaccy mają do czynienia jedynie 
z przybliżonymi wariantami.

PIW-BMW-Sacrum.indd   33 2017-05-30   11:54:39


