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Izabela Prager

(Roz)poznawanie (nie)świadomości
Duchowość Zachodu a duchowość Wschodu według Carla Gustava Junga

I. Dwie dusze
Człowiek współczesny jest ostatnim 
dojrzałym owocem na drzewie rodzaju 
ludzkiego – nikt z nas nie zdaje sobie 
sprawy z tego, co wie. 

Ludzie Wschodu od zawsze mają 
świadomość istnienia Jednego Umysłu. Jest 
to duch wszechświata, coś, w czym wszyscy 
bierzemy udział, co jest dla nas wszystkich 
wspólne, doprowadza nas zarazem do rów-
nowagi, poznania i Boga – pod jakimkolwiek 
skrylibyśmy go imieniem. Zachód – prze-
ciwnie. My stworzyliśmy barierę między 
nauką a religią, ba, udało nam się wytworzyć 
między nimi niekończący się konflikt2. Stwier-
dziliśmy, że nasza umysłowość to tylko to, 
co nie przekracza granic naszego poznania, 
to, z czego zdajemy sobie sprawę i o czym 
jesteśmy w stanie pomyśleć. Zbudowaliśmy 
sobie bezpieczny (tylko czy na pewno?) 
świat, w którym nie ma miejsca nie tylko na 
siły nadprzyrodzone, ale także na to, co nami 
kieruje. Wydaje się, że to my sami mamy nad 
wszystkim – łącznie z sobą – kontrolę.

Na początku dwudziestego wieku 
Sigmund Freud przebadał znaczną część 
wiedeńskiej arystokracji i uświadomił nam, 
że problemy psychologiczne nie mają natury 

fizjologicznej, że obłąkanym nie należy prze-
cinać spoidła wielkiego, tylko należy z nimi 
rozmawiać. W nieświadomości twórca psy-
choanalizy umieścił wszystkie te treści, które 
pozostają poza zasięgiem psyche świadomej, 
źródła naszych kompleksów, lęków, niepowo-
dzeń. Praktykę spowiedzi w psychologii wyko-
rzystał także jeden z jego wybitnych uczniów, 
który jednak odwrócił się od mistrza. Dla niego 
– a mowa oczywiście o Carlu Gustavie Jungu 
– „nieświadomość jest zbiorową dyspozycją 
psychiczną o charakterze twórczym”3 .

Jungowska nieświadomość zbiorowa 
to bagaż idei, archetypów, potrzeb groma-
dzonych przez cały okres istnienia gatunku 
ludzkiego. Coś w rodzaju duszy wrodzonej, 
chociaż wielu z nas, z Freudem na czele, 
nie chciałoby dać wiary jej istnieniu. Jung 
przekonuje zatem, że w każdym z nas 
istnieją dwie dusze: psyche osobnicza, roz-
wijająca się tylko w czasie naszego życia, 
kształtowana przez wychowanie, wymogi 
społeczne, kulturę itp. oraz psyche nieosob-
nicza, „wypadkowa niezliczonych żywotów 
poprzednich”4. To za jej sprawą wszelkie 
dostępne nam poznanie staje się właściwie 
rozpoznaniem – wszystkie treści wydoby-
wamy z nieświadomości, gdzie od zawsze 
istniały ich prefiguracje5.

1 C.G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, red. W. McGuire, R. F. C. Hull, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 72.
2 C.G. Jung, Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, przeł. R. Reszke, Warszawa 2005, s. 480.
3 Tamże, s. 542.
4 C.G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, dz. cyt., s. 71.
5 C.G. Jung, Aion. Przyczynki do symboliki Jaźni, przeł. R. Reszke, oprac. L. Kolankiewicz, Warszawa 1997, s. 211.
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Dowodem na istnienie duszy nieuświa-
domionej mają być między innymi marzenia 
senne, których symbolika jest często wspól-
na dla ludzi żyjących w różnych czasach 
i najodleglejszych zakątkach Ziemi. Na pod-
stawie ich interpretacji psycholog analityczny 
jest w stanie nie tylko pomóc jednostkowemu 
pacjentowi, ale także zrekonstruować pier-
wotne potrzeby człowieka-w-ogóle, dotrzeć 
do źródeł symboliki religijnej, do Jaźni, a co 
za tym idzie – do Całkowitości. Sny traktuje 
Jung jako wiadomości docierające do nas ze 
źródła inteligentnego, przekazujące określo-
ne intencjonalnie treści. Źródłem tym ma być 
wschodni „umysł oświecony”, zespół arche-
typów, Jaźń – obraz Boga6.

II. Psychologia a metafizyka

Właśnie, obraz Boga. Żeby przejść 
do dalszych rozważań o symbolice Jaźni, 
powinniśmy zatrzymać się nad osobistym 
stosunkiem psychologa do religii. Panuje 
obiegowa opinia, według której Jung ma być 
w swojej praktyce przyjacielem, a Freud – 
nieprzyjacielem religii. Nie sądzę, by była 
daleka od prawdy.

Jung deklaruje, że istnienie obrazu 
Boga w nieświadomości to jedyne, czego 
może dowieść jako psycholog i empiryk. 
Skierowanie duszy na przeżycie numinalne, 
w pewien sposób jej predestynowanie do ak-
tywności religijnej świadczy tylko o właściwo-
ściach duszy samej w sobie, nie o istnieniu 
spiritus movens poza nią. Wedle tych słów 
psychologia analityczna ma być podobna 
do filozofii w pojęciu starożytnych, ma być 
poznaniem dobra i zła po to, aby umożliwić 
życie w zgodzie z nakazami moralnymi, ży-
cie prowadzone dobrze i w zgodzie z sobą 
samym.

Jung idzie dalej, by dotrzeć do tezy, 
że cała ludzka aktywność skierowana jest 

na Boga7 (którego istnienia nie można zba-
dać).

 W innych dokumentach, np. w wy-
wiadzie przeprowadzonym przez Eliadego, 
profesor twierdzi, że „doświadczenie religijne 
jest czymś rzeczywistym, jakąś prawdą”8. 
Kulminacją tego toku myślenia jest słynna 
odpowiedź na zadane przez angielską tele-
wizję pytanie, czy wierzy w Boga: „I do not 
believe, I know”.9 

Bóg Junga jest jednak przede wszyst-
kim faktem psychologicznym, jest Bogiem 
mieszkającym w człowieku. To zarazem intu-
icja i sumienie. Ktoś, kogo obecność ułatwia 
nam byt, dzięki komu nie jesteśmy skazani 
na samotność. Ktoś, kto wypełnia miejsce 
w naszym życiu, w ubiegłym stuleciu tak 
chętnie oddawane siłom natury czy wynisz-
czającym ideom. 

Nie jest to Bóg chrześcijan, którego 
miłosierdzie nie ma granic, raczej Jahwe 
z Księgi Hioba – gniewny, niesprawiedliwy, 
przystający na propozycję Szatana. Jung 
niezbicie wierzy w dwoistość świata, wie, 
że do pełni doprowadza jedynie coincidentia 
oppositorum, yin i yang, Nietzscheańskie 
drzewo gałęziami dotykające nieba, a ko-
rzeniami sięgające piekieł. Tylko istnienie 
punktu odniesienia gwarantuje prawdziwość 
jakiejkolwiek wartości. Nie ma więc dobra 
bez zła ani zła bez dobra. 

Jak wspomnieliśmy, Jung nie narzu-
ca swojej wizji Boga, lecz ogranicza się do 
opisania jego obrazu. Aby dotrzeć do znanej 
dziś formy ogląd Boga, czyli symbol Jaźni, 
ewoluował przez tysiąclecia. Jednak Jung 
zajmuje się w sposób szczególny okresem 
nam najbliższym, astrologicznym eonem 
Ryb, w którym zamykają się dzieje cywilizacji 
judeochrześcijańskiej. 

6 Tamże, s. 33.
7 C.G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, Warszawa 1999, dz. cyt., s. 261.
8 Tamże, s. 241.
9 „Ja nie wierzę, ja wiem.” Tamże, s. 261.
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III. Nasz czas, eon Ryb 

Nadludzko potężni i piękni bogowie żyli 
zrazu na ośnieżonych szczytach gór lub 
w mrokach jaskiń, lasów i mórz. Później 
zrośli się w jednego Boga, a jeszcze 
później Bóg stał się Człowiekiem10.

Astrologiczna era Ryb zaczęła się w siód-
mym roku przed Chrystusem11 i zależnie 
od przyjętej rachuby trwała do 1997 lub po-
trwa do 2154 roku naszej ery. 

Rys. Na poniższej osi czasu przedstawiłam 
rozwój myślenia o nieświadomości w cywilizacji za-
chodniej, ze szczególnym uwzględnieniem ery, na 
której analizie skupił się Jung w Aionie – eonu Ryb

Skojarzenia z symboliką chrześcijańską 
nasuwają się natychmiast. Powstaje jednak 
pytanie, skąd związek pomiędzy iście pogań-
ską wiarą w gwiazdy i w astrologię a chrze-
ścijańskim symbolem Ichtys. Jung jako jedną 
z odpowiedzi podaje fakt, że z pewnością żyli 
ówcześnie wykształceni chrześcijanie, którzy 
połączyli niespotykaną dotąd koniunkcję pla-
net z narodzinami Chrystusa.

Ryby to dwunasty, ostatni znak Zodia-
ku. Wiąże się z końcem świata, a co za tym 

idzie – z rozpoczęciem nowego porządku, 
tworząc kolejną wyraźną paralelę z eschato-
logią chrześcijańską12. Wszystko przebiega-
łoby nader logicznie, gdyby nie fakt, że Ryby 
to znak podwójny, Chrystus natomiast jest 
postacią jednoznaczną. Jego ofiara wiąże się 
z nieograniczonym miłosierdziem, z zawią-
zaniem nowego przymierza z wiernymi, a nie 
z dwoistym charakterem Jahwe. Jeśli symbo-
lika ma być pełna, musi istnieć opozycja dla 
Chrystusa. Musi także istnieć element, który 
dopełni Trójcę Boga Ojca, Syna Bożego i Du-
cha Świętego do doskonałej Czwórcy tak, 
aby zaszła komplementarność przeciwieństw 
i aby bóstwa stanowiły obraz Jaźni.

Właśnie ze względu na przeciwny 
charakter drugiej ryby, ostatniego elementu 

Czwórcy, Jung odrzuca interpretację, we-
dle której znak miałby przedstawiać matkę 
i syna. W ten sposób uzupełnieniem Czwórcy 
stałaby się Matka Boska, element kobiecy, 
wprowadzający syzygię do symboliki chrze-
ścijańskiej. Jeśli syzygia w ogóle się pojawia, 
to uosobiona przez Chrystusa i jego oblu-
bienicę – Kościół. Ryby, zwrócone głowami 
w przeciwnych kierunkach, mają oznaczać 
Chrystusa i Antychrysta. Precyzyjnie rzecz 
ujmując, „Ukrzyżowany jest przynętą, na 

10 C.G. Jung, Psychologia a religia..., dz. cyt., s. 93.
11 C.G. Jung, Aion..., dz. cyt., s. 129.
12 Tamże, s. 133.
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którą Bóg łowi Lewiatana”13. Tak pojmowana 
ambiwalencja ryby tłumaczyłaby dwojakość 
znaczeń, w jakiej ten symbol spotykamy. 
Z jednej strony w tradycji judaistycznej ryby 
miały być pokarmem niebiańskim, tymi, które 
nie utonęły podczas potopu, z drugiej – ryba 
to także Lewiatan. Nie jest to zresztą jedyny 
przypadek, kiedy Synowi Bożemu i Antychry-
stowi przyporządkowane zostają te same 
symbole. Jung wymienia jeszcze np. lwa, 
węża i ptaka14.

Dwoistość obrazu Boga to oczywiście 
dwoistość świadomości, która intuicyjnie 
zmierza do połączenia przeciwieństw. Na tej 
kanwie wyrasta alchemia.

Poprzedzona przez grecką filozofię 
klasyczną i filozoficzny system wypracowa-
ny przez gnostyków, rozwija się przez całe 
średniowiecze. Ma status z pogranicza magii 
i wiedzy tajemnej, jednak, zgodnie z bada-
niami Junga, tak samo jak istotne jest w niej 
odnalezienie kamienia filozofów, ważny jest 
rozwój własnej świadomości. Zresztą lapis 
utożsamiany jest z Chrystusem. Alchemia 
prowadzi więc do Boga, jednak ze świado-
mością, że nigdy do niego nie dotrze. Wy-
daje się, że wysiłki alchemika zmierzającego 
do odnalezienia syna filozofów mają kształt 
ramienia hiperboli. Wieczne balansowanie 
na granicy nieosiągalnego celu było, jak 
się zdaje, tym, co spowodowało odejście 
od metod alchemicznych – a tym samym 
odejście od poszukiwań Całkowitości. W al-
chemii bowiem chodzi o to, by „kierując się 
doktryną alchemiczną, adept sam ulegał 
przemianie”15.

Alchemia jest tym osiągnięciem cy-
wilizacji, które najbliższe jest psychologii 
analitycznej; osiągnięciem, które pozwoliło 
narodzić się przyrodoznawstwu i szybko ode-
szło w zapomnienie, z pewnością dlatego, że 

przyrodoznawcy zapomnieli o metafizycz-
nym i psychicznym charakterze transforma-
cji. Zaczął się okres kultu materii.

[…] nawet ten Bóg-Człowiek zstąpił ze 
swego tronu i zamieszkał w zwykłych 
ludziach – oto dlaczego jego siedziba 
jest pusta 16.

Jeśli z psychologicznego punktu widzenia 
nie możemy mówić o Bogu, a jedynie o jego 
obrazie, to nie możemy stwierdzić, że ży-
jemy w czasach bez Boga. Żyjemy jedynie 
w czasach, gdy jego obraz pozostaje ukryty. 
Nie będąc w stanie odnaleźć tego wizerunku, 
na różne sposoby wypełniamy pustkę, jaka 
pojawiła się tuż po jego zniknięciu.

Począwszy od zmierzchu średniowie-
cza, przez odrodzenie, by osiągnąć punkt 
kulminacyjny w okresie oświecenia, klarowa-
ła się charakterystyczna dla zachodniej men-
talności dychotomia między religią a nauką, 
spowodowana po części rezygnacją z metod 
sztuki alchemicznej. Przekonani, że pokona-
nie prawa grawitacji wystarczyło, by usunąć 
Boga z nieboskłonu, wmówiliśmy sobie, że 
także nasza psyche to nic ponad zespół 
reakcji chemicznych. Jeśli tak, to tworzona 
przez nią projekcja sił nadprzyrodzonych 
staje się irracjonalna, a wiara jest cechą ludzi 
co najmniej naiwnych. 

Nawet, jeśli nasz Bóg nie istnieje 
obiektywnie, a jedynie jako archetyp, nie 
wolno zapominać, że archetyp „jest formą 
instynktu”17. Jako taki musi zostać zaspo-
kojony. W ubiegłym stuleciu zobaczyliśmy 
najdobitniej, że podatność na totalitaryzm, 
wszystkie idee zawłaszczające jednostkę 
nieograniczenie wzrosła. Bóg umarł, nie ma 
go wśród nas, w nas ani ponad nami, trzeba 
więc odnaleźć go gdzie indziej, tak jak szuka 

13 Tamże, s. 135.
14 Tamże, s. 88. Echa tych dwoistych alegorii pojawiają się w całej historii literatury – dość wspomnieć tzw. Małą 
improwizację z III części Dziadów, gdzie Konrad rzuca wyzwanie krukowi – według tradycyjnej interpretacji 
Bogu, ale być może chodzi tu o Antychrysta? „To kruk olbrzymi – ktoś ty? – ktoś ty, kruku? […] Myśli moje 
miesza – plącze – […] Stój! stójcie! – jam się z krukiem zmierzył – […] Pieśń skończę –”
15 Tamże, s. 275.
16 C.G. Jung, Psychologia a religia..., dz. cyt., s. 93.
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się go po śmierci Dalajlamy. Bo grozi nam 
bezkrólewie.

Jung nie daje odpowiedzi na pytanie, 
gdzie szukać. Powołuje się natomiast na 
mit o Chrystusie, który na trzy dni zstąpił 
do piekieł i pozostawał niepostrzegalny, po 
trzech dniach zmartwychwstał. Być może 
w mającym nadejść eonie Wodnika archetyp 
Całkowitości, a z nim obraz Boga, przyoble-
cze się w nowy mit. Człowiek Zachodu znów 
zacznie szukać Boga na zewnątrz. 

Tak dziś, jak pięćdziesiąt lat temu, 
naturalny wydaje się zwrot ku wschodniej du-
chowości. Tylko czy tam rzeczywiście czeka 
nas odrodzenie?

Możliwe, bo religia Wschodu prze-
szła zupełnie inną drogę. Tam – oczywiście 
w miejscach, do których nie dotarła jeszcze 
zachodnia mentalność, nasza przytłaczająca 
ekstrawersja – nigdy nie nastąpiło rozgrani-
czenie na wiarę i naukę. Buddyzm, hinduizm 
czy taoizm są ścieżkami egzystencji, czymś, 
co łączy naukę, religię i filozofię w rozumieniu 
XX-wiecznego Europejczyka. Kultury naro-
dów zamieszkujących Azję wschodnią są wy-
bitnie introwertyczne, skierowane na rozwój 
jednostki. Wyraźnie zaznaczają drogę doj-
ścia do pełni, tak jak robiła to średniowieczna 
alchemia. Hindus, by wejść do świątyni, musi 
przejść przez bramę, w której rzeźbiono nie-
zwykle sugestywne wyobrażenia orgii. Ma 
mu to przypomnieć o instynktach cielesnych 
– dopiero kiedy te zostaną zaspokojone, 
wierny może wstąpić do wnętrza i rozpocząć 
medytację. To metaforyczne przejście nader 
czytelnie pokazuje, jak ze zwrócenia ku świa-
tu zewnętrznemu należy dojść do otwarcia na 
Całkowitość w nas samych i jak niezbędny 
jest każdy z etapów tej drogi. 

Pada pytanie, czego możemy się 
od Wschodu nauczyć. Wielu sądzi dziś, że 
można bez konsekwencji wybierać wyrwane 
z kontekstu kulturowego praktyki i dowolnie 
włączać je do własnego trybu życia. Joga 
stała się po obu stronach Atlantyku równie 

popularną formą relaksu (tak, relaksu wła-
śnie, a w najlepszym wypadku ukojenia) jak 
nastawiony na rywalizację tenis. Prawie pięć-
dziesiąt lat po śmierci Junga osoby publiczne 
nagminnie przechodzą na buddyzm, a tablo-
idy umieszczają zdjęcia z ich kalifornijskich 
domów urządzonych zgodnie z zasadami 
feng shui. Inni, mniej ostentacyjnie, decydu-
ją się na wprowadzanie elementów filozofii 
Wschodu do życia codziennego, w poszuki-
waniu duchowego ożywienia. 

Joga wymaga maksymalnego skupie-
nia – definiowanego jednak inaczej niż w za-
chodnim rozumieniu. Dla nas koncentracja 
to umieszczenie myśli w jednym punkcie, 
joginowi natomiast chodzi o największe 
z możliwych rozproszenie umysłu, myślenie 
o niczym. Tu raz jeszcze znajduje odbicie 
rozbieżność między kulturą chrześcijańską 
a kulturą Wschodu – chrześcijanin skupia 
się podczas medytacji na zewnętrznym 
punkcie rzeczywistości, Trójjedynym Bogu. 
Hindus pomija zachodnie „ja” i koncentruje 
się na Jednym Umyśle – na Bogu, będącym 
pełnią i pustką zarazem. Do tego dochodzi 
zachowanie całkowitej świadomości ciała 
i umysłu – utrzymanie kontroli nad każdym 
fragmentem swojej osoby. 

Już w Aionie (1951) czytamy: „kto 
zatem sądzi, że może bezpośrednio przejąć 
formy światopoglądu Wschodu, ten sam się 
wykorzenia, bo formy te nie wyrażają prze-
szłości Zachodu”18. Dla nas są to pojęcia 
czysto intelektualne, więc niedocierające 
do warstw nieświadomości. Joga uprawiana 
na Piątej Alei czy gdziekolwiek tam, gdzie 
dociera telefon, nie prowadzi do zrozumienia 
myśli Wschodu, a tym bardziej do zjednocze-
nia przeciwieństw w nas samych, jest jedynie 
„oszustwem duchowym”19. 

Jung proponuje kilka wyjść z tego im-
pasu. Pierwsze, najbardziej radykalne i wła-
ściwie ledwie prawdopodobne – to podążenie 
drogą wschodniego mnicha, wyrzeczenie się 
bagażu kulturalnego i znalezienie w samotni 

17 C.G. Jung, Aion..., dz. cyt., s. 206.
18 Tamże, s. 202.
19 C.G. Jung, Psychologia a religia..., dz. cyt., s. 506.



11(Roz)poznawanie (nie)świadomości

zgody z umysłem oświeconym (choć pro-
pozycja taka jest nieco sarkastyczna i – co 
ważniejsze – niezgodna z ideą nieświado-
mości zbiorowej). Drugie wyjście to czysto 
intelektualne zaangażowanie się w jogę, 
pozbawione elementów praktycznych. Tędy 
dotrzeć można do źródeł własnej kultury 
i przez jogę – wymagającą zwrócenia do 
wewnątrz – odkryć na nowo mistykę i wia-
rę chrześcijańską. Ostatnie rozwiązanie to 
próba odnalezienia zachodniej jogi – definio-
wanej w tym wypadku jako rozpoznawanie 
treści nieuświadomionych w nas samych. 
Bliska dzisiejszej psychologii analitycznej 
i katolickiemu duszpasterstwu, ma ona wy-
rosnąć z fundamentów podłożonych przez 
chrześcijaństwo20. 

Z przeprowadzonej analizy poglądów 
Carla Gustava Junga – tak jak z codziennych 
obserwacji, ze stanu naszej psychiki, psy-
chiki człowieka żyjącego pod Sartrowskim 
„pustym niebem”, człowieka ponowocze-
snego, dla którego wątpliwości stanowią 
tyle konieczność, ile modę – wynika wprost 
wiedza o tym, że żyjemy na styku epok. Na-
stępna ma upłynąć pod znakiem Wodnika, 
wylewającego z dzbana wodę, a z nią i rybę. 
Ta symbolika z pewnością oznacza przede 
wszystkim przewrót. Niemożliwe jednak 
stwierdzić, w jaki mit tym razem przyoblecze-
my niezbywalne archetypy.

20 Tamże, s. 542–543.


