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W obiegowej opinii wprowadzenie pojęcia nieświadomości jako elemen
tu włączonego w sposób istotny w system przekonań estetycznych polskie
go modernizmu wiąże się przede wszystkim z nazwiskiem Stanisława Przy
byszewskiego. Jest też rzeczą niewątpliwą, iż istotną rolę pełniło ono w po
glądach teoretycznych i w twórczości literackiej pisarza już zamykające
go epokę antypozytywistycznego przełomu •— Karola Irzykowskiego. Jak 
dotychczas nie podjęto jednak próby przeanalizowania sensu tego pojęcia 
i jego funkcjonowania w całokształcie przekonań estetycznych epoki, cho
ciaż w ostatnich latach zwrócono .na ten problem nieco baczniejszą uwa
gę 1. Nie przeprowadzono też pełniejszej próby wskazania na genezę tego 
pojęcia i na drogi, jakimi przedostawało się ono do świadomości szerszych 
kręgów publiczności literackiej tego okresu.

Narosło koło tej sprawy sporo nieporozumień: wystarczy przypomnieć, 
iż np. Irzykowskiego uznano za prekursora poglądów Freuda 2. A przecież 
Irzykowski sam odwoływał się do bardzo w tym okresie znanych poglądów 
autorów takich, jak Eduard von Iiartm ann czy Karl du Prel, i o nowatorst
wie Irzykowskiego, przynajmniej w zakresie jego teoretycznych wypowie
dzi, nie może tu być mowy.

Pełne zbadanie funkcjonowania pojęcia „nieświadomość” w okresie pols
kiego modernizmu wymagałoby odpowiedzi na szereg istotnych pytań do
tyczących np. sposobu rozumienia tego pojęcia przez poszczególnych au
torów, jego funkcjonowania w obrębie programowych wypowiedzi z za
kresu etyki tego okresu. Byłoby też rzeczą interesującą zestawienie kon

1 O zagadnieniu nieświadomości w  problematyce polskiego modernizmu pisała 
przede wszystkim M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie harmonie i dysonanse, 
Warszawa 1969.

2 „Irzykowski cieszył się u nas opinią prekursora, który samodzielnie doszedł do 
koncepcji, później upowszechnionych przez freudyzm”. A. Stawar, W stęp  do: K. Irzy
kowski, C ięższy i lże jszy  kaliber, Warszawa 1957, s. 55.

12 Archiw um  Hist. Fil. 22
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trowersyjnych wypowiedzi z rozpoczynającej się już wtedy polemiki wo
kół teorii nieświadomości, zwłaszcza dyskusji z irracjonalizmem i determi- 
nizmem wiążącymi się w tym okresie z pojęciem nieświadomości. Przede 
wszystkim jednak niezmiernie użyteczne byłoby wskazanie, jacy autorzy 
i jakie dzieła inspirowały polskich autorów. Sprawa ta jednak jest dość 
trudna, gdyż pisarze Młodej Polski bardzo rzadko powoływali się bezpoś
rednio na inspirujące ich źródła.

W tym artykule będę się więc starała ukazać zakres zagadnień związa
nych z pojęciem nieświadomości w obrębie filozofii zachodniej jako naj
bliższy polskim autorom z racji ich zainteresowań i kręgu lektur. W pre
zentacji kilku nieco odmiennych koncepcji chcę przede wszystkim wska
zać na różnorodne znaczenia, jakie pojęcie nieświadomości miało w wypo
wiedziach rozmaitych autorów, a często w wypowiedziach tego samego 
autora. Zwłaszcza wyróżnię te zagadnienia, które w moim przekonaniu 
znajdują swoje ugruntowanie w rozpowszechnionym w tym czasie mo- 
nizmie. Będą przedstawione przede wszystkim wypowiedzi trzech autorów, 
których poglądy można uznać za najbardziej reprezentatywne: Stanisława 
Przybyszewskiego, Zenona Miriama-Przesmyckiego i Antoniego Langego. 
Natomiast pominę poglądy dwóch autorów zajmujących się tym zagad
nieniem, których twórczość wybiega jednak poza chronologiczne ramy 
modernizmu 3: Edwarda Abramowskiego, który problemem nieświadomoś
ci zajmował się bardzo obszernie, nadawał mu jednak znaczenie inné niż 
dominujące w poglądach modernistów oraz Karola Irzykowskiego, któ
rego poglądy na tę sprawę trzeba by badać już z uwzględnieniem jego 
znajomości teorii Freuda.

Zacząć należy od przypomnienia, iż pojęcie „nieświadomość”, oczywiś
cie wyrażone w innej terminologii, znane było właściwie niemal od po
czątku europejskiej myśli filozoficznej. Sami pisarze modernistyczni chęt
nie powoływali się na Piatona. Jeszcze chętniej — co związane było ze 
szczególnymi zainteresowaniami tej epoki —• cytowali Plotyna 4.

Termin „nieświadomość” jest stosunkowo późny. Najprawdopodobniej 
po raz pierwszy posłużył się nim w rokuj 1776 ¡Ernest Platner, uczeń Ch. 
Wolffa a nauczyciel Jean P au la5. Posługiwali się już nim Goethe, Schiller 
i Schelling. Samo rozumienie nieświadomości było oczywiście jeszcze bar-

3 Za K. Wyką przyjmuję za modernizm okres zamykający się w  latach 1887-1903. 
K. Wyka, Modernizm polski,  Kraków 1968, s. 29.

4 „Nach Plotin hat der Mensch eine doppelte Seele, ein doppeltes Ich, die höhere, 
welche rein im Übersinnlichen lebt, und die geringere, welche in den Körper und 
seine Tätigkeit verflochten ist”. Karl du Prel, Philosophie der M ystik ,  Leipzig 1910, 
s. 469.

5 Tak np. podaje S ch w eizer  Lexicon,  Zürich 1948, tak też L. L. Whyte, The Un-  
conscious before Freud, London 1960.
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dzo odległe od znaczenia, jakie nadał temu pojęciu Freud. Autorzy tego 
okresu nie starają się jednak ani o wypracowanie definicji świadomości, 
ani — tym bardziej — o precyzyjne sformułowanie tego, co rozumieją przez 
„nieświadome”. Podobna zresztą sytuacja utrzymuje się przez cały wiek 
XIX aż do interesującego nas okresu przełomu XIX i XX w. włącznie. Jeśli 
podejmie się ryzyko wyrażenia tego problemu w terminologii współczes
nej, można by powiedzieć, iż dokonuje się wówczas pojęciowe rozróżnienie! 
między tym, co świadome a tym, co — ogólnie mówiąc — psychiczne. 
Przyjm uje się, że obok takiej sfery życia psychicznego, która jest wyrazem 
„wyobrębnienia się z życia refleksji nad życiem” 6 — świadomości — ist
nieje rozległa sfera zjawisk psychicznych takiej refleksji nie podlegają
cych— nieświadomych. Jednak okres romantyzmu nadawał pojęciu nie
świadomości pewne szczególne znaczenie. Można by powiedzieć, że obok 
aspektu psychologicznego istotną rolę odgrywa tu  aspekt ontologiczny. 
Nieświadomość jest tu  bowiem pojmowana jako taki element osobowości 
ludzkiej, który łączy naturę człowieka z bytem ogólnym.

Romantyczny monizm pełny swój rozwój i teoretyczne uzasadnienie 
zyskuje, jak wiadomo, w drugiej połowie XIX w. Przyjęcie istnienia nie
świadomej sfery psychiki, która jest zarazem integralną częścią rozmaicie 
pojmowanego absolutu (woli u Schopenhauera, „Nieświadomego” u H art- 
manna) pozwala ukazać sposób, w iaki osobowość ludzka łączy się z istotą 
rzeczywistości. To właśnie nieświadome procesy są integralnym elemen
tem duchowej zasady świata. Oczywiście tak pojmowana nieświadomość 
nie może być przedmiotem wiedzy dyskursywnej. Jest jednak w pewnym 
sensie dostępna w takich aktach poznawczych, jak intuicja czy też szcze
gólny stan, który powstaje w momencie odbioru dzieła sztuki. Mamy więci 
do czynienia z dwoma odmiennymi rozumieniami pojęcia „nieświadomość”. 
W jednym — nazwijmy je „psychologicznym” •—- jest to pewna właści
wość, pewien aspekt psychiki ludzkiej, w drugim — nazwijmy je „kosmo
logicznym” ■— jest to własność duchowej zasady rzeczywistości.

Te dwa ujęcia nie są jednak czymś całkowicie od siebie oderwanym. 
Skoro psychikę ludzką uważa się za ujednostkowiony przejaw istoty rze
czywistości i skoro przyjmuje się, iż zasadą tą jest „Nieświadome”, ma się 
do czynienia jedynie z dwoma aspektami tej samej sprawy •— bowiem 
człowiek i świat to jedność. Trzeba jednak wymienić jeszcze jedno rozu
mienie nieświadomości, bliskie ujęciu nazwanemu „psychologicznym”, ale 
nie dające się z nim ściśle utożsamić. Jest to ujęcie — posłużmy się niez
byt może precyzyjnym, ale dogodnym w tym przypadku terminem — 
„biologiczne”. Nieświadomość jest tu utożsamiana z takimi przejawami 
jak odruchy, popędy i instynkty. Nieświadomość jest przejawem „życia”

6 Zob. F. Basin, Zagadnienie nieświadomości,  tłum. K. Pomian, Warszawa 1972.

12*
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w szerokim znaczeniu, jakie terminowi temu nadawano w epoce antypo- 
zytywistycznego przełomu. Wszystkie te rozumienia nieświadomości poja
wią się w tekstach pisarzy polskiego modernizmu. Nie wyczerpuje to jesz
cze wszystkich możliwych znaczeń tego pojęcia. Zostaną one jednak omó
wione w kontekście poglądów poszczególnych pisarzy Młodej Polski.

Rozpocząć należy od pisarza, który w Polsce był uważany za sztandaro
wego niejako wyraziciela koncepcji nieświadomości — od Stanisława 
Przybyszewskiego. On to bowiem był pisarzem, który na terenie polskim 
nadał tej problematyce posmak sensacji. Złożyła się na to zarówno atmos
fera towarzysząca postaci Przybyszewskiego, jak i „skandalizującą” for
ma, w jakiej problematyka była wyłożona, wreszcie, last but not least, 
fakt, że często nieświadoma zasada rzeczywistości utożsamiana była u nie
go z popędem seksualnym. Zacznijmy od zestawienia kilku wypowiedzi 
Przybyszewskiego na temat nieświadomości. Zestawienie takie jest uży
teczne, gdyż wskazuje od razu na różnorodne znaczenia tego pojęcia, wy
stępujące nieraz w tych samych fragmentach wypowiedzi.

„Cóż my wiemy o potędze wiecznie rodzącej się z nieszczęścia, o demo
nie w nas, który podobny do średniowiecznego księcia ciemności żyje 
w wieczystej nocy naszej jaźni, w którego ręku jesteśmy bezwolnymi, 
somnambulicznymi mediami? Widzimy, jak przed naszymi oczami wstają 
śmiejące się szyderczo upiory, czujemy nagłe ukłucie w sercu, tak bolesne 
i piekące, że cała nasza istota w śmiertelnej trwodze-dęba staje — czy wie
my, skąd to wszystko pochodzi? Czy wie morderca z pobudek seksualnych 
dlaczego jędrne ciało dziewczęcia wabi go do mordu? Czy szaleniec wie, 
dlaczego szaleje?.... Tu staje przed nami zagadnienie człowieka z jego prag- 
łębiami, podziemnym wrzeniem, głuchym łomotem niewidzialnych płomie
ni — wieczne zagadnienie, którego nie wyjaśnią żadne hipotezy o podwój
nej elektryczności drobin [...] staje się coraz bardziej zagadką, pojętą o wie
le głębiej niż się ją w najbardziej zacofanym okresie średniowiecza poj
mowało” 1.

„Na początku była chuć. Nic prócz niej a wszystko z niej. To nieskoń
czoność Anaksymandra, co wszystko z siebie wyłoniła, święty ogień Herak- 
lita, który pochłania niknące światy i nowe byty z nich wyprowadza, Duch 
3oży, co się unosił nad wodami, gdy jeszcze nic nie było prócz Mnie. Chuć 
to prasiły życia, rękojmia wiecznego rozwoju, wiecznego odchodzenia 
i wiecznego powrotu, jedyna istota bytu” 8.

„[...] pojęcie jednostki twórczej jako czynnika podtrzymującego i dos
konalącego gatunek ma w dziejach rozwoju człowieka swoją odwrotną 
stronę: tragiczne pojęcie jego osobowości jako narzędzia. W życiu jednost

7 S. Przybyszewski, Z psychologii jednostk i  twórczej,  w: S. Przybyszewski, W ybór  
pism,  Wrocław 1966.

8 S. Przybyszewski, Requiem aeternam,  ibidem, s. 37.
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ki twórczej objawia się wszechwładna potęga przyrody, która ma na 
względzie jedynie gatunek, a nie troszczy się o jednostkę [...] potęga, która 
z całego życia czyni jeden wielki proces płciowy, mierzwisko, na którym 
gatunek ma się bujnie plenić wzwyż” 9.

„A więc w pojęciu naszym jest dusza ludzka absolutną świadomością, 
pozostaje nią i nadal po swym wcieleniu się, ale drobna tylko cząstka tej 
świadomości przejawia się w mózgu jako osobiste Ja, drobna część przeja
wia się rzadko w snach, wizjach, w chwilach niezwykłych, potężnych na
pięć ducha, jeszcze drobniejsza wyłania się z uświadomienia najtajniej
szych a dawniej znanych tajemnic jako cud, a niezmierne obszary, białe 
bezkresne świętości jej absolutne są nam nieznane. Tak! Poza ciasnym 
kółkiem świadomych stanów naszego Ja jest ocean wewnętrzny, morze 
tajni i zagadek, kędy się wichrzą dziwaczne burze, są tam kryjówki Seza- 
ma pełne nieprzebranych skarbów i cudów, i rzeczy w słowach nie uję
tych... Ale rzadko, rzadko, roztwiera się ta głębia przed oczyma człowieka: 
ślizgamy się dalej po cienkiej skorupce lodu, pod którym spoczywa mis
tyczne marę tenebrarum  i nie zważamy na te jakieś dalekie a niepojęte 
wspomnienia i przeczucia, co gdyby cienie zamorskich cyprysów po szklis
tej powierzchni się prześlizgną. Są jednak ludzie, rzadcy, ludzie dążący 
ustawicznym powrotem na ziemię do wcielenia ostatniego ideału człowie
ka — geniusza. Są ludzie, przed których oczyma przesuwa się to wszyst
ko, co dusza ich przeżyła, są ludzie, w których daleko potężniej absolutna 
dusza się uświadamia aniżeli w innych, ludzie, którzy w niezmierzonym 
pogłębieniu widzą czarowne obrazy i raje nie z tego świata, słyszą melodie 
i dźwięki, o jakich ludzkie ucho nie śniło, roztopy barw, jakich zwykłe oko 
dostrzec nie może. Ten człowiek to twórca. Tym rzadkim ludziom dane 
jest dojrzeć błyski tego zagadkowego bytu, rzeczywistego bytu, dane im 
jest wnikać w nieznane potęgi duszy, dane im jest jednym słowem uświa
domić sobie stany duszy jako absolutne, szeroko poza obrębem tej drob
nej jej cząsteczki, którą stanowi nasze świadome Ja” ł0.

Przede wszystkim rzuca się w oczy wieloznaczność koncepcji wskazu
jących na istnienie nieświadomej warstwy duszy ludzkiej. (Warto zauwa
żyć, że sam termin „nieświadomość” nie występuje tu explicite.) Próba 
wyodrębnienia rozmaitych znaczeń „nieświadomego” wysuwa na plan 
pierwszy ten aspekt, który Przybyszewski nazywał „ja absolutnym”, „pra- 
siłami życia”, „istotą bytu”. Chodzi w tym ujęciu o nieświadomość rozu
mianą jako element kosmiczny — coś, co przysługuje całej rzeczywistości. 
Jest to więc ujęcie bliskie temu, jakie reprezentował Schopenhauer. Jed

8 S. Przybyszewski, Z psychologii jednostk i twórczej,  ibidem, s. 10.
10 S. Przybyszewski, O nową sztukę,  w: Program y i dyskus je  li terackie okresu  

M łodej Polski, oprać. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973, s. 401, 402,
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nak bezpośrednim poprzednikiem Przybyszewskiego był tu niewątpliwie 
Eduard von Hartmann. Przybyszewski nie powoływał się na Hartmanna 
w swoich pracach teoretycznych. Jednak już w czasie swego pobytu w 
Berlinie zetknął się z poglądami autora Philosophie des Unbewussten,  
książki, która stanowiła wówczas w Niemczech jeden z głównych tematów 
dyskusji ówczesnych intelektualistów. Jak pisano „[...] dwa tematy domi
nowały w towarzyskiej konwersacji: Wagner i Hartmann, muzyka i filozo
fia «Nieświadomego», Tristan i instynkt” Książka Hartmanna wyrażała 
również akcentowane przeze mnie przekonanie, charakterystyczne dla mo- 
nizmu, iż nieświadoma aktywność ludzkiego życia psychicznego jest inte
gralną częścią „zasady świata”, swoiście pojmowanego absolutu. Osobli
wością Hartmannowskiej teorii było, jak wiadomo, uznanie tego, co nie
świadome za realnie istniejące, transcendentne w stosunku do człowieka, 
metafizyczne podłoże świata.

Metafizyczne spekulacje Hartmanna stanowiły, wedle jego własnego 
świadectwa, przetworzenie Schopenhauerowskiej koncepcji woli. To, co 
nieświadome, jak pisał, to połączenie „woli i wyobrażenia”. Świadomość 
uważał za rezultat emancypacji intelektu od woli. Pojęciem tego, co nie
świadome, posługiwał się jednak w dwóch znaczeniach: raz jest to ontycz
na zasada świata, drugi raz jest to pewna część składowa osobowości czło
wieka. Oba te aspekty zostają połączone w koncepcji człowieka jako obiek
tywizacji i uszczegółowienia „Nieświadomego”. Stąd można wyprowadzić 
wniosek, że w nieświadomej warstwie psychiki człowieka zawarta jest 
wiedza o rzeczywistej istocie świata. W ten sposób, jak sądzę, daje się wy
jaśnić głęboko w modernizmie ugruntowane przekonanie, że zakres wie
dzy człowieka o świecie jest większy niż suma informacji, która jest mu 
dana w wiedzy dyskursywnej. Można też zauważyć, że teoria taka zawie
ra przeświadczenie, iż wiedza o nieświadomym nie jest rezultatem minio
nych przeżyć podmiotu, nie jest jego wiedzą nabytą i zapomnianą, lecz jest 
to informacja o rzeczywistości dana bezpośrednio, tak jak według koncep- 

( cji Schopenhauera dana jest człowiekowi wiedza o woli.
Poprzez filozofię Hartmanna można, jak sądzę, dotrzeć do intencji nie

zbyt jasnych i niezbyt konsekwentnych wywodów Przybyszewskiego. 
Właśnie bowiem u Hartmanna znajduje się explicite  wyłożona odpowiedź 
na pytanie o to, jaki jest związek między tym, co Przybyszewski określa 
jako „duszę cząstkową” a „ja absolutnym”. Obaj sądzą, iż absolutna za
sada rzeczywistości indywidualizuje się w świadomości ludzkiej.

Absolutna zasada świata to właśnie „naga dusza”, dusza sama w sobie, 
odarta z zasłony — tu  Przybyszewski idzie wiernie za Schopenhaurem — 
jaką jest rzeczywistość dostępna poznaniu zmysłowemu. „Nagą duszę”

11 L. L. Whyte, op. cit., s. 163.
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Przybyszewski niekiedy nazywa nieświadomością, co jest zrozumiałe, jeże
li zinterpretuje się to utożsamienie właśnie poprzez poglądy Hartmanna. 
Oznacza to bowiem, jak mi się wydaje, tylko tyle, że duchowa zasada rze
czywistości jest pędem nie znającym celu, pozbawionym samowiedzy, po
dobnie jak Schopenhauerowska „ślepa wola”. Zasada świata nie wie sama
o sobie, a szczególnym dramatem człowieka jest właśnie jego samowiedza^ 
Przezwyciężenie tej samowiedzy jest ratunkiem człowieka i winno stać się 
celem jego dążeń. Przybyszewski ma chyba to na myśli pisząc, iż jednost
kom genialnym dane jest „uświadomić sobie stany duszy jako absolutne”. 
Przezwyciężenie jednostkowej świadomości, jej unicestwienie, „zatra
cenie się” w świecie to właśnie realizowanie tego, co najistotniejsze w 
człowieku — duszy jako takiej.

Przełożenie poetyckiego języka na dyskursywny język filozofii prowa
dzi zawsze od ryzyka zubożenia treści, jakie chciał przekazać interpreto
wany w ten sposób autor. Jeśli taką próbę zaryzykować, Confíteor Przy
byszewskiego brzmiałoby mniej więcej tak: psychika ludzka jest integral
ną częścią świadomości absolutnej. Jej część sensu stricto  świadoma (moż
na by posłużyć się tu  określeniem „ja powierzchniowe”) nie oddaje istoty 
rzeczywistości. Oddaje ją natomiast to, co w człowieku jest nieświadome, 
ukryte przed nim samym, tylko niekiedy objawiające mu się, a wówczas 
człowiek uzyskuje wgląd w prawdę. Istota rzeczywistości, „absolut sam w 
sobie”, jest o tyle możliwa do poznania, o ile człowiek jest zdolny pozna
wać samego siebie. To, co w człowieku nieświadome, jest właśnie jego 
prawdą, którą świadomość przesłania, ukrywa (zauważmy zresztą, że także 
we freudowskiej koncepcji nieświadomości „natura” człowieka, jego praw
dziwa istota, wiąże się raczej z tym, co nieświadome i co jest wypierane, 
osłaniane przez świadomą warstwę psychiki). Podczas lektury pism Przy
byszewskiego nasuwają się skojarzenia z doświadczeniami uzyskiwanymi 
w toku psychoanalizy. Być może jest to relacja z „autopsychoanalizy” — 
dociekliwego przyglądania się sobie. Jak obecnie wiadomo, w toku takie
go procesu dociera się m.in. do sfery libido. Odkrycie w sobie swojej włas
nej tajemnicy stwarza pokusę dokonania generalizacji — próby wyjaśnie
nia tajemnicy bytu. Taki zabieg metodologiczny budzi jednak poważne 
wątpliwości. Przyjęcie, że „istota” człowieka jest odpowiednikiem istoty 
bytu, a nawet jest z nią tożsama, jest w gruncie rzeczy wyłącznie dokona
niem projekcji treści psychicznych na płaszczyznę ontologiczną i prowa
dzi do nieuzasadnionych wniosków.

Samo pojęcie „ja absolutnego”, zwłaszcza określanego jako nieświado
me, budziło zresztą nawet u zwolenników Przybyszewskiego sporo wątpli
wości. Przychylny mu i starający się rzetelnie zrozumieć jego intencję Je
rzy Żuławski zauważa: „Naga dusza, zasada syntetyczna sama w sobie, 
pracuje nieświadomie — o słowo i znaczenia, które my wyrazom nadaje
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my. Podobno i byt cały ma być «nieświadomy?» — że coś spod kontroli 
mózgu się usuwa, to już «nieświadomym» zwiemy!” 12.

Sam Przybyszewski nie ułatwiał sprawy, nie było bowiem zadaniem 
twórcy programu Confíteor tworzenie określonej ontologii. W gruncie rze
czy przecież, cały ten wywód o „nagiej duszy” zmierza do wskazania na 
szczególne zadania, jakie w tak pojmowanym świecie przypadają jednost
ce wybitnej — twórcy. Wieloznaczność określeń — wszystkie owe „prag- 
łębie” duszy ludzkiej, „prasiły życia”, „absolutne stany duszy” —■ wów
czas, gdy nieświadomość pojmie się jako element kosmiczny, można spro
wadzić do jednego desygnatu: do rozmaicie nazywanego absolutu.

Pozornie w odmiennym kierunku zmierzają te sformułowania Przyby
szewskiego, które utożsamiają nieświadome, bezwiedne dążenia człowie
ka z popędem seksualnym. Jako jego poprzednika w tym względzie wy
mienia się zazwyczaj Schopenhauera. Jednak kierunek, jaki obrał Przyby
szewski, mimo jego pokrewieństwa z Schopenhauerem, odznacza się pew
ną swoistością. Popęd seksualny jest u Przybyszewskiego utożsamiany 
z „prasiłami życia”. „Chuć” — „nieskończoność Anaksymandra” i „święty 

I ogień Heraklita”, to siła tworząca, będąca immanentńą cechą całej rzeczy
wistości, przejawiająca się (tak przynajmniej sugerują niezbyt jasne wy
wody Przybyszewskiego) dopiero poprzez „uszczegółowienie”, konkretyza
cję w poszczególnych jednostkach ludzkich. Popęd seksualny jest w czło
wieku instynktownym dążeniem do realizacji celów „natury” (w tym przy
padku słowo „absolut” zostaje raczej zastąpione słowem „natura”), a wizja 
dziejów absolutu bardzo przypomina w opisie tak wówczas modną koncep
cję Darwinowską. Działanie popędu seksualnego jest niezależne od woli 
i wiedzy człowieka i jest człowiekowi dane obok dążeń destruktywnych: 
walki o byt, dążenia do pokonania słabszego. Przybyszewski nie rozdziela 
wyraźnie tych dwóch przeciwstawnych popędów — niszczenia i tworze
nia — i zawsze wymieniane są one łącznie, kiedy następuje opis owego 
mare tenebrarum  duszy ludzkiej. Nieświadomość w takim ujęciu zawiera 
w sobie dążenia z moralnego punktu widzenia negatywne i spojrzenie 
w „pragłębie” wymaga od człowieka odwagi i siły. Cała ta koncepcja przy
pomina teorię późnego okresu twórczości Freuda z jego dwoma przeciw
stawnymi popędami: Erosem i Tanatosem.

Ambiwalencja tego rodzaju konstatacji znajduje swój wyraz w tym, 
co obecnie nazywamy doświadczeniem psychoanalitycznym. Analiza Id 
prowadzi do ukazania dialektyki tworzenia i niszczenia. Tworzenie czegoś 
jest zawsze destrukcją tworzywa. Działanie na przedmiot, szerzej — każde 
zaspokajanie potrzeb żyjącej istoty jest destrukcją tego, co służy zaspoko
jeniu potrzeb, zarazem jest konstrukcją — tworzeniem życia. W tym szero

12 J. Żuławski, Eseje, Warszawa 1960, s. 57.
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kim rozumieniu, „tworzenie życia” to nie tylko wymiana metabolitów, to 
także przedłużenie istnienia gatunku, stąd zakres terminu „Eros” wykra
cza poza potoczne znaczenie terminu „erotyka”. Przybyszewski trafnie za
obserwował ten dwoisty charakter sfery popędowej. Podobną dwoistość 
przypisuje on zresztą także przedmiotowi popędu: partnerowi seksualne
mu —• kobiecie. Idąc drogą uprzednio wskazywanej nieuprawnionej gene~ 
ralizacji, Przybyszewski — mężczyzna przypisuje cechy destrukcji, a zara
zem zdolność twórczą (w sensie tworzenia gatunku) wyłącznie kobiecie. 
Abstrahując już od swoistego, modnego w tej epoce myzogynizmu — opi
sującego kobietę jako istotę „odmienną”, „niezrozumiałą”, „obcą” — za
wartego w poglądach filozoficznych wielu inspiratorów postaw właściwych 
modernizmowi, warto zwrócić uwagę na konsekwencje powszechnie w tym 
czasie powtarzanego przekonania, iż kobieta (podobnie jak człowiek pier
wotny i dziecko) jest bliższa naturze. Zauważmy, iż cechy, które się jej 
przypisuje, są w gruncie rzeczy właściwościami samej natury. Jest to nie 
tylko tajemniczość, niepoznawalność, ale także połączenie okrucieństwa 
z opiekuńczością, destrukcji i elementu tworzącego.

Zresztą właśnie na temat tego, jaka jest zawartość człowieczego mare  
tenebrarum, Przybyszewski wypowiadał się rozmaicie. Raz mówił, jak pi
szę wyżej, że jest to popęd seksualny lub popędy seksualny i destrukcyjny 
(„zbrodniczy”). Kiedy indziej zamiast przedstawiać mare tenebrarum  
kreśli arkadyjską wizję prawdy ujawniającej ład i piękno prawdziwej 
rzeczywistości, „czarowne obrazy i raje nie z tego świata, melodie i dźwię
ki, o jakich ucho ludzkie nie śniło” 13.

Pesymistyczna wizja natury ludzkiej miesza się u Przybyszewskiego 
z wiarą w jej pozytywne skłonności — rodem z Jana Jakuba Rousseau — 
i z Nietzscheańskim nawoływaniem do ujawnienia prawdziwych jej cech 
przysłoniętych przez to, co (znów za Freudem) można by nazwać superego  
— przez internalizację norm społecznych.

Wreszcie należy wskazać na jeszcze jedno znaczenie, w jakim Przyby
szewski pisał o „głębiach duszy ludzkiej”. W tym przypadku mówi się
o jej cechach szczególnych — o wielkości i potędze człowieka, jego nieogra
niczonych możliwościach twórczych. Jednak owe właściwości nie przyna
leżą każdej osobowości ludzkiej, lecz są dane tylko nielicznym, szczegól
nym jednostkom-geniuszom. Na to, iż pojęcie „geniusz” było od najdaw
niejszych czasów ściśle związane z rozmaicie wyrażanym przekonaniem
o istnieniu nieświadomych elementów psychiki człowieka, wskazywano 
wielokrotnie. Nieświadome uwarunkowanie twórczości było zresztą tezą 
powszechną na przełomie XIX i XX w. Przybyszewski jednak dobitniej niż 
inni akcentuje fakt, iż do własności jednostki genialnej zaliczyć należy

13 S. Przybyszewski, R eąuiem aeternam,  s. 37. /
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także (a może przede wszystkim) zdolność do zagłębienia się we własne 
„ja”. Geniusze to ludzie, „w których daleko potężniej absolutna dusza się 
uświadamia”, oni to „wnikają w nieznane potęgi duszy” u. Można by tę 
myśl ująć w stwierdzeniu, iż geniusz to ten, kto jest zdolny do zagłębienia 
się we własne „ja”, dokonania głębokiej autoanalizy. Uzyskuje on w ten 
sposób możliwość wglądu w tereny niedostępne temu, kto tego uczynić nie 
jest w stanie i zdobywa nowe możliwości, wyzwala potencjał twórczy, ja
kim nie dysponują inni ludzie. Docieranie do nieświadomej warstwy włas
nej osobowości jest integralnie związane z procesem twórczym. To stwier
dzenie prowadzi do teorii sztuki Przybyszewskiego. Teoria sztuki Przyby
szewskiego była wielokrotnie opracowywana, w artykule tym chodzi jedy
nie o wskazanie jej związku z teorią nieświadomości. Jak zwykle przy ana
lizowaniu teorii sztuki tego pisarza za tekst wyjściowy można przyjąć 
Conjiteor. Wyliczając w Confíteor, czym sztuka nie jest, powiada Przyby
szewski, iż nie jest ona — jak chciał Schopenhauer — ein Teil der Erkenn-  
tnis 16. Zdaniem tym jednak przeczy on własnej teorii. Sztuka dla Przy
byszewskiego, podobnie jak dla większości teoretyków sztuki przełomu 
XIX i XX w. właśnie jest rodzajem poznania, choć poznania szczególnego 
rodzaju.

Warto przypomnieć, iż począwszy od starożytnego pojęcia natchnienia 
we wszystkich analizach procesu twórczego, w których akcentuje się rolę 
elementów świadomości artysty, niezależnych od jego woli, zawarte jest 
przekonanie, że dzieło sztuki zawiera w sobie coś więcej niż wynikałoby to 
z zasobu wiedzy samego artysty, o tyle więcej, iż dla samego artysty mo
że ono być zaskoczeniem i stanowić dla niego źródło informacji. Fakt ten 
akcehtują także inni polscy twórcy okresu modernizmu: ,,[*..] istota geniu
szu, talentu, natchnienia, słowem — cała psychologia twórczości jest za
gadką, której rozwiązanie skrywa się gdzieś w metafizyczno-transcendent- 
nych mistycznych, niedostępnych badaniu sferach «nieświadomości» czy 
też «podświadomości»” — stwierdza np. Ignacy Matuszewski10. Podobnie 
wypowiada się Przybyszewski uważając akt twórczy za ekspresję nieświa
domości. Zadaniem sztuki jest „odtwarzanie życia duszy we wszystkich jej 
przejawach” 17. Ale owo ujawnienie duszy nie jest zasadniczym celem sztu
ki, chodzi bowiem o to, aby ukazać związek świadomości indywidualnej ze 
świadomością pojmowaną jako zasada rzeczywistości. I wreszcie: „[...] 
sztuka wnika w istotę wszechrzeczy, czyta zwykłemu człowiekowi ukryte 
runy [...] kojarzy duszę człowieka z duszą wszechnatury, a duszę jednostki

14 Ibidem.
15 S. Przybyszewski, Confíteor,  w: Program y i dyskusje... , s. 236.
10 I. Matuszewski, Sztuka  i społeczeństwo,  s. 259.
17 S. Przybyszewski, Confíteor,  ibidem, s. 236.
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uważa za przejaw tam tej” 1S. Takie są więc zadania sztuki, o której Przy
byszewski twierdzi, że nie ma zadań żadnych. Sztuka jest poznawaniem 
i ujawnianiem owej jedności człowieka i natury, jedności, która artyście 
objawia się wówczas, gdy dane mu jest poznawać stan własnej duszy, tj. 
doznać tego, co jest w nim nieświadome. Z kolei odbiorca dzieła, obdarzo
ny mniejszą niż twórca wiedzą, obcując z dziełem sztuki może dotrzeć do 
rzeczywistości absolutnej, może — dopowiedzmy do tez Przybyszewskie
go —- tej jedności doznać. Kilka wypowiedzi Przybyszewskiego potwierdza 
tę koncepcję. W podobny sposób również należy rozumieć jego pojęcia „na
stro ju”.

„Jeśli poddać się działaniu muzyki [...] wtedy czuje się, jak tłoczy się 
cała gromada doznań uprzednio nigdy nie odczuwanych. Spostrzega się, 
jak na przedmioty oblane światłem świadomości padają przelotne cienie, 
jak to, co świadome przestaje działać, bywa zaćmione na chwilę przez nie
jasne przypomnienia, lekki niepokój, pewnego rodzaju drżenie jakby w od
dali dudniły ciężkie wozy i wstrząsały ziemią. Czuje się zupełnie wyraźnie, 
jak  dźwięk jeden po drugim wywleka całe łańcuchy nieuchwytnych na
strojów z głębi, jak się potem te dźwięki zagęszczają wokół jednego punk
tu  i nagle wynurzy się jakieś przeżycie, które zaczyna promieniować niby 
nowe narodzone słońce... Co się stało? Dźwięki obudziły związane z nimi 
doznania, zupełnie nieznaczne, niejasne nastroje, które swego czasu wystą
piły jako zjawiska wtórne jakiegoś przeżycia, lecz nie zostały postrzeżone, 
a teraz dopiero wystąpiły na jaw i tylko na tej drodze dochodzimy do dale
kich, duchowych nawarstwień, które na dnie duchowej naszej istoty osia
dają i pokrywają ją cienką skorupą” 10.

Przytoczony cytat możemy uznać za opis wywoływania łańcucha sko
jarzeń wspomnieniowych; kierowania uwagi w głąb nieświadomego. Dzieło 
wyrażając nieświadomą strefę duszy twórcy wywołuje analogiczny stan 
u odbiorcy, analogiczny „nastrój”, przy czym — jak sądzę — należy przy
jąć, że dany, określony „nastrój” ma swoiste, odmienne jakościowo zabar
wienie, ponieważ treść nieświadomości jest zindywidualizowana. Zasadni
czo jednak w swej najgłębszej warstwie nieświadomość jest czymś wspól
nym, ponieważ wyraża tę samą nieświadomość absolutną. Prawda, która 
zostaje przez nią ujawniona, jest tą  samą prawdą ujętą w rozmaite for
muły.

Konkludując można stwierdzić, iż w ujęciu Przybyszewskiego nieświa
domość to: 1) istota bytu, 2) ta część osobowości człowieka, która leży poza 
jego samoświadomością i wolą, jest wyrazem jego łączności z całością by

18 Ibidem,  s. 238.
19 S. Przybyszewski, Z psychologii jednos tk i tw órcze j,  op. cit., s. 320, 321.
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tu, 3) ta część psychiki człowieka, która jest bezpośrednim źródłem aktyw
ności twórczej.

Przekonanie, iż nieświadome jest tym, co łączy człowieka z całością 
bytu, podzielał Zenon M iriam-Przesmycki20. Podobne uwagi można zna
leźć także u Matuszewskiego. Jednak tych dwóch autorów cechuje znacz
na ostrożność w podejściu do tematu. O nieświadomości wypowiadają się 
zawsze w kontekście streszczania cudzych poglądów, wahając się przy 
tym, czy teorię tego rodzaju należy zaliczyć do mistycyzmu, czy też przy
taczać na jej rzecz argumenty zaczerpnięte z współczesnych osiągnięć psy
chologii, psychiatrii i badań nad fizjologią mózgu. Swoiste połączenie tych 
dwóch dróg myślenia tworzy amalgamat tak charakterystyczny dla po
stawy modernistycznej.

Filozofia nowego mistycyzmu — powiada Przesmycki — która jest je
dynym kierunkiem mającym przed sobą przyszłość — opierając się na ba
daniach „stanów naturalnego lub sztucznego znieczulenia organów naszej 
świadomości i samoświadomości (przez sen, somnambulizm, ekstazę, deli
rium, hipnozę, magnetyzm, haszysz, opium lub jakąkolwiek inną narkozę 
itp.) dochodzi do stwierdzenia faktu [...] że sama świadomość nasza nie 
wyczerpuje bynajmniej naszego ja” 21.

Cały wywód Przesmyckiego zmierza do określonego celu. Chodzi mu 
bowiem jedynie o uzasadnienie i wyjaśnienie artystycznych założeń Mae- 
terlincka. „W gruncie rzeczy — cytuje Miriam Maeterlincka — mam
o sztuce wyobrażenie tak wielkie, że jednoczę ją z tym morzem tajemnic, 
które w sobie nosimy [...] Mam przede wszystkim niezmierny szacunek 
dla wszystkiego co niewyrażalne w istocie ludzkiej [...] i żałuję człowieka, 
który nie czuje w sobie ciemności” 22. Wyznanie to jest zupełnie jasne —  
komentuje Przesmycki: „Wszystkie myśli poety grawitują wizjonistycz- 
nie ku absolutowi, ku nieskończoności, ku wiekuistej, niezmiennej, lecz 
też najgłębiej ukrytej, na powierzchni dostrzec się nie dającej, zmysłom 
nieznanej i niedostępnej treści istnienia” 23.

Jeszcze raz spotykamy się ze zjawiskiem, które zostało poprzednio 
określone jako projekcja własnych stanów psychicznych na rzeczywis
tość. Świat bowiem nabiera struktury ludzkiej osobowości — konkluzja,

20 Z. Przesmycki, M aurycy  Maeterlinck, w: Z. Przesmycki, W ybór p ism  k r y ty c z 
nych, Warszawa 1967, t. 1, s. 319.

12 Ibidem,  s. 288, 289. Wyrażone tu przekonanie jest typowe dla wielu twórców  
okresu modernizmu. Można by, jak sądzę, nadać mu formę twierdzenia, że po to, 
aby dotrzeć do nieświadomego, trzeba odwrócić uwagę od świata otaczającego, na 
który zorientowana jest „świadomość”. Nie musi to być koniecznie stan oszołomie
nia narkotycznego — może to być kontemplacja lub stan patologiczny. Istotne jest tix 
pewne dążenie do wypracowania techniki wglądu w nieświadome.

22 Ibidem.
28 Ibidem.
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jaką z rozważań Maeterlincka wysnuł Przesmycki, jest tego dowodnym 
przykładem. Rezultat poznawczego zwrócenia się ku własnemu wnętrzu, 
poszukiwania tego, co nieświadome, zostaje przeniesiony na samą rzeczy
wistość. Taki charakter bowiem zaczyna przybierać wówczas teza o nie
możliwości poznawania istoty bytu na drodze poznania dyskursywnego. 
Sama analiza poznawczych funkcji świadomości wykazuje szereg cech 
pozwalających uznać ją za prekursorską w stosunku do późniejszych po
glądów na przeciwstawienie świadomość — nieświadomość. Wielokrotnie 
spotyka się twierdzenia, iż poznanie dyskursywne (które tu zostaje naz
wane rozumowym) fałszuje rzeczywistość lub może raczej ujawnia jedy
nie rzeczywistość pozorną. Zostaje więc tu zaakcentowane przekonanie, 
że poznanie dyskursywne z natury swojej jest instrumentalne, służące za
spokajaniu potrzeb i ujawniające jedynie te aspekty rzeczywistości, które 
są związane z potrzebami człowieka. Nieświadomość natomiast zawiera 
w sobie inną wiedzę — wiedzę „prawdziwą”, nie związaną bezpośrednio 
z działaniem człowieka. Ale takie (oczywiście nieco inaczej wyrażone) 
stwierdzenia zostają u większości autorów epoki przesłonięte tezą, iż nie- 
poznawalność rzeczywistości jest cechą samej tej rzeczywistości — ona 
jak gdyby „nie daje” się poznać, wymyka się poznawczemu wysiłkowi 
człowieka. Próba przedstawienia struktury osobowości człowieka w jego 
relacji ze światem zostaje w końcu zastąpiona spekulacją na temat właś
ciwości samego bytu, rozumianego jako ukryty poza światem pozorów 
absolut.

Ilustrację takiego postępowania mogą stanowić poglądy Antoniego 
Langego, który problemami nieświadomości zajmował się przez całe życie 
i zamierzał nawet poświęcić im osobną książkę. Planu tego nie udało mu 
się jednak zrealizować. Zacznijmy od wynotowania nazwisk, które pomo
gą nam uzyskać orientację w inspiracji teorii Langego. W odróżnieniu od 
innych pisarzy modernizmu niechętnie powołujących się na teksty źródło
we, Lange niekiedy bezpośrednio cytuje swych poprzedników .Tak więc 
spotykamy tu  nazwiska Leibniza, Schopenhauera, Hoffdinga, du Prela, 
Maudsleya, Bichata, Moreau de Tours. (Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie 
wszystkie nazwiska przytaczane są w bezpośrednim związku z teorią nie
świadomości, często cytowane są z okazji problematyki — powiedzmy ogól
n ie — psychologicznej.) Ten zestaw nazwisk wskazuje, iż teoria nieświa
domości Langego rozwija się dwoma odrębnymi nurtami. Pierwszy z nich, 
związany z nazwiskami Schopenhauera czy du Prela, zmierza w kierunku 
już przeze mnie omawianym — uznania nieświadomości za element ontycz
ny. Do sprawy tej w przypadku Langego trzeba będzie jeszcze powrócić. 
Rozpocznę od kierunku drugiego, który wiąże się z nazwiskami przede 
wszystkim lekarzy: Bichata i Charcota. Jednak nie tylko. Trzeba tu wy
mienić nazwiska jeszcze dwóch autorów przez Langego znanych i cytowa-
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nych przy innej okazji — Hipolita Taine’a i Gabriela Tarde’a. Ten zakres 
lektur Langego związany jest głównie z kręgiem kultury francuskiej. 
(Z problematyką struktury psychiki ludzkiej zapoznawał się on we Francji, 
gdzie odbywał studia.) Pojęcie nieświadomości było już wówczas na dobre 
ugruntowane poczynając od tezy Condillaca, że na nasze decyzje wpły
wają nieustannie czynniki ukryte przed rozumem, silniejsze niż motywy, 
którymi wyjaśniamy nasze działania, czynniki biologiczne. Warto zwró
cić uwagę na fakt, że właśnie to przekonanie ukształtowało pogląd francus
kich psychologów drugiej połowy XIX w., iż nieświadomość jest raczej ze
społem automatyzmów ludzkiego działania niż źródłem dynamiki nasze
go świadomego myślenia.

Dalszy ważny krok na drodze rozwoju pojęcia nieświadomości to ba
dania Mesmera, który zwrócił uwagę na wnioski wynikające z ekspery
mentów nad „somnambulizmem” (Lange posługuje się niekiedy term i
nem „łunatyzm”). Tu bowiem podkreślone zostaje znaczenie faktu, iż prze
szłość człowieka może zostać przez niego całkowicie zapomniana, pozostaje 
w nim jednak niejako w ukryciu i w szczególnych momentach może zostać 

■..^wydobyta, przypomniana. Także jeszcze w pierwszej połowie XIX w. do
konano doniosłego spostrzeżenia, że to, co nieświadome, może niekiedy 
oddziaływać na świadomość człowieka. Fakt ten został dobitnie wyrażony 
dopiero przez psychologa Charlesa Richeta w latach osiemdziesiątych. 
Równocześnie — co dla nas jest szczególnie ważne — tezę o zdetermino
waniu życia człowieka przez zapomnianą, ale stale w nim istniejącą prze
szłość, podkreślali wspomniani już dwaj autorzy, których dzieła Lange 
w młodości pilnie studiował: Hipolit Taine i Gabriel Tarde. Taine zwrócił 
uwagę na to, że kojarzenie wyobrażeń przebiega według pewnych zasad: 
wspomnienie jest tym żywsze, im silniejszy jest bodziec, który je przywo
łuje z nieświadomości. Tarde z całym naciskiem podkreślał, że minione 
pragnienia i nawet przypadkowe postrzeżenia nie giną, lecz gromadzą się 
wewnątrz komórek nerwowych i określają uczuciowość oraz aktualne prze
życia ludzkie24.

Jak już wspomniałam, poglądy wszystkich tych autorów były Langemu 
znane. Warto przy tym przypomnieć, że polski przekład Traktatu  o w ra że
niach zm ysłow ych  Condillaca wyszedł spod pióra właśnie Langego. Trudno 
przesądzać jak daleko sięgał bezpośredni wpływ tej lektury, ale rola po
jęcia automatyzmu w teorii nieświadomości Langego jest znaczna: „Ruchy 
nabyte są nader ważne z tego względu, że widzimy w nich jak świado
mość [...] przetwarza się w ruch bezwiedny, mechaniczny [...] Uczy nas 
to, jak ważne są pewne stany bezwiedne w naszym umyśle, gdyż oczywis-

24 Zob. L. Chertok, R. de Saussure, Naissance du psychanalyste  de M esmer à Fre-  
udi  Paris 1973.
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te jest, że gdybyśmy czytając lub pisząc świadomie zastanawiać się mu
sieli nad każdą literą, to nigdy byśmy nie byli w stanie ogarnąć całości. 
Doszliśmy więc do tego punktu, gdzie styka się nieświadomość ze świa
domością” 25.

Mówiąc o filozoficznych inspiracjach Langego nie sposób nie wspom
nieć o jeszcze jednym nazwisku przytaczanym przez Langego. To Leibniz 
i jego Monadologia. Leibniziańskie przekonanie o rozmaitym stopniu świa
domości, jaki jest dany poszczególnym monadom (od „ciemnych postrze- 
żeń” do świadomości ludzkiej) Lange — zgodnie z tendencjami epoki — 
zastąpił ujęciem ewolucyjnym: proces narastania świadomości dokonał się 
w czasie, w miarę rozwoju gatunków. W ten sposób stworzył koncepcję, 
w której połączone zostały w jeden system informacje zaczerpnięte z bio
logii, anatomii porównawczej, psychologii, fizjologii zwierząt, neurologii 
i psychologii. Poszczególne funkcje świadomości układał w sposób hierar
chiczny, łącząc w tej hierarchii porządek „ontogenetyczny” i „filogene
tyczny”. (Terminów tych można użyć jedynie w cudzysłowie, ponieważ nie 
odnoszą się w ścisłym tego słowa znaczeniu do rozwoju gatunku i jed
nostki, lecz do stopnia organizacji właściwego poszczgólnym etapom roz
wojowym.) I tak np. stwierdzał, iż istnieje „stopniowanie świadomości 
w stworzeniu”, odnajdując jej ślady w świecie minerałów, poprzez rośliny, 
zwierzęta do homo. Za kryterium organizacji przyjmował stopień złożo
ności ośrodkowego układu nerwowego.

Rozwój psychiki łączył Lange26 z komplikacją czynności coraz bar
dziej złożonych i dostrzegał w człowieku poza specyficznymi dla niego, wy
soko zorganizowanymi strukturam i i właściwymi im złożonymi funkcjami, 
także pierwotne prymitywne przejawy życia psychicznego. Mineralne ży
cie, roślinne życie, stanowią takie pierwsze przejaw y świadomości. Odru
chy, które dziś nazwalibyśmy bezwarunkowymi, wiąże Lange z pojęciem 
instynktu rozumianego jako zespół działań popędowych, mających na celu 
zaspokojenie potrzeb biologicznych (wola — chcenie bytu). Są one nie
świadome, ale mogą być uświadomione ex post. Nieco wyżej w hierarchii 
stawia czynności zautomatyzowane, w których — jak słusznie podkreśla — 
to, co przez jakiś czas (póki jest nowe) — wymaga pełnej koncentracji 
uwagi i świadomości, zostaje przesunięte dzięki „zmechanizowaniu” 
w sferę przeżyć nieświadomych. Wychodząc poza ustalenia neurofizjologii 
dowodził Lange istnienia analogii między zautomatyzowanymi czynnoś
ciami ruchowymi a procesami poznawczymi, w których również dochodzi 
niejako do automatyzacji ciągów myślowych, powstania nieuświadomio
nych (utajonych) refleksji. W tym procesie Lange wysuwa na pierwsze

25 A. Lange, Studia  i wrażenia, Warszawa 1900, s. 19.
26 Problematyką tą zajmował się Lange przede wszystkim w pracy Studia i w r a 

żenia, Warszawa 1900.
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miejsce w ciągu przyczynowym działanie, które jest sterowane intuicją 
i tzw. „cerebracją bezwiedną”, dokonującą się poniżej progu (poziomu) 
świadomości. I bardzo, jak sądzę, nowocześnie — uznaje świadomość za 

\ i n s t r u m e n t  selekcji bodźców, podczas gdy większość interakcji ze 
] światem zewnętrznym dokonuje się bez udziału świadomości. Lange roz- 
/ różnią przy tym to, co nigdy uświadomione nie zostaje (odruchy) i to , co  
\  z o s t a j e  „ u n i e ś w i a d o m i o n  e”. Termin ten przypomina freudow

skie pojęcie „wypierania do podświadomości”. U Langego jednak chodzi
o automatyzację danej czynności w wyniku treningu, dzięki czemu prze
staje ona wymagać uwagi i kontroli. Freud ma na myśli odrzucenie tego, 
co niewygodne, tego, co sprawia nam przykrość kiedy o tym pamiętamy.

K Różnica między tymi dwoma ujęciami nie jest — wbrew pozorom — 
zbyt wielka. W pierwszym przypadku chodzi o to, iż świadomość człowie
ka skierowana jest na ten obszar rzeczywistości, który łączy się z procesami 
adaptacyjnymi. Stąd też kieruje się ona na te zjawiska, które można uz
nać za nowe, do nich bowiem człowiek musi się dostosować. Zespoły bodź
ców powtarzających się nie wymagają uwagi świadomości, ich kontrola 
nie jest potrzebna. Lange trafnie przytacza cytowany zresztą przez współ
czesnych mu psychologów przykład, iż zwrócenie uwagi na proces cho
dzenia (u człowieka dorosłego, nie u dziecka, które dopiero uczy się cho
dzić) mogłoby doprowadzić do zakłócenia prostej skądinąd i dobrze zna
nej czynności. W przypadku drugim („wypieranie ze świadomości”) do 
podświadomości zostają zepchnięte te problemy, z którymi jednostka nie 
umie sobie poradzić, utrzymywanie ich w świadomości byłoby więc nieja
ko zbędne, podobnie jak to było w pierwszym przypadku. Jednakże peł
niejsza analiza procesu wypierania (problem był zasygnalizowany już przez 
Nietzschego) jest sprawą późniejszą, która w omawianym okresie nie wy
kroczyła poza wstępne zaledwie hipotezy.

Lange na ogół nie zadawał sobie pytań o fizjologiczne podłoże proce
sów nieświadomych, chociaż w tym właśnie kierunku szła większość po
szukiwań współczesnych mu badaczy. To, co nieświadome utożsamiał 
z tym, co instynktowne, z tym, co odruchowe i z tym, co zapomniane. Nie 
rozdzielał więc — jak widać — tego, co nieświadome od tego, co podświa
dome. (Jak wiadomo, rozróżnienie pojęciowe zawarte w pracach Freuda 
także nie od razu doczekało się rozróżnienia terminologicznego). Zakres 
procesów nieświadomych był w koncepcji Langego obszerny. Nieświado
me były nie tylko instynkty i odruchy, ale także procesy myślowe, zwłasz
cza procesy twórcze. Karl du Prel, na którego Lange niejednokrotnie się 
powoływał, wprowadził na określenie twórczości jako procesu nieświado
mego pojęcie wyobraźni nieświadomej.

Wiedza ujawniająca się wówczas przynosi niejednokrotnie informację 
zaskakującą dla samego twórcy. Lange zwraca uwagę na to zjawisko



Koncepcja nieświadomości w  modernizmie polskim 193

gwałtownego objawienia się wiedzy, przychodzącej do twórcy jakby z zew
nątrz. „Przewaga pierwiastków utajonych wywołuje w utworach sztuki 
te niespodziewane objawy, które uderzają samych autorów. — Jak to mi 
się dziwnie napisało — mówi niejeden” 27. Aby uzyskać wiedzę, wystarczy 
artyście zwrócić się ku sobie, „wsłuchać się” \Ve własne wnętrze, odna
leźć w sobie to, czego się jeszcze nie wie, ale zarazem wie się od dawna 
w sposób niedyskursywny. Stanowisko tego typu Lange dostrzegał i w kul
turze antycznej: „Grecy, którzy mieli ogromne przeczucia w rzeczach 
twórczości, dwojakie czcili bóstwa, czuwające nad poetą: Apollona i Muzy. 
Apollo był synem Zapomnienia (Leto); Muzy były córkami Pamięci (Mne- 
mozyny)” 28. Sam jednak zauważał, że nie jest ten sposób myślenia obcy 
poetom XIX w. przytaczając szereg przykładów:

Nie ja śpiewam, lecz duch boży...
Nie ja śpiewam, lecz świat boży..
Nie ja śpiewam, lecz lud boży...

Te słowa Syrokomli streszczają mniej więcej wszystkie poglądy poetów 
na twórczość własną: wiele prawdy jest w tych słowach [...] Wyraża on 
[poeta — przyp. B. S.] w symbolicznej, określonej formie to, co inni widzą 
«w sennych mar obłoku»” 20. Ale także przecież i sam Lange określając 
twórcę, geniusza jako „męża widzącego” ma na myśli nie co innego, jak 
właśnie przekonanie o jego większej niż u innych ludzi zdolności wyraża
nia tego, co zawarte jest w przeżyciach nieuświadomionych.

Przyjmując podświadomość za czynnik kształtujący procesy twórcze 
(marzenia na jawie) Lange wprowadza jeszcze jeden element, który po
zwoliłby na odróżnienie fantazji twórczej od marzenia sennego — wolę. 
Wszystkie funkcje człowieka dzieli na: 1) takie, w których wola nie bie
rze udziału, 2) takie, „które działają zanim wola nasza o nich się uświa
domi” (odruchy), 3) takie, które dokonują się przy współudziale woli (in
stynkty) i 4) „ruchy nabyte, w których wola przeszła w stan nieświado
my”. To łączenie procesów nieświadomych z aktami wolicjonalnymi —
o genezie niewątpliwie schopenhauerowsko-hartmannowskiej — było, jak 
się wydaje, jedną z charakterystycznych cech przedfreudowskich teorii 
nieświadomości. U Langego może najwyraźniej uwidacznia się to w jego 
teorii wyzwolenia się spod „panowania historii” 30.

Istotnym warunkiem wolności była dla Langego stale pogłębiająca się, 
choć szczególnie pojmowana, wiedza. Pozwala mu to na uznanie historii

27 Lange, op.cit . ,  s. 112.
28 Ibidem,  s. VII.
29 Ibidem,  s. 113, 114.
30 Uwagi na ten temat zawarte są przede wszstkim w  artykule Panowanie historii, 

„Tygodnik Ilustrowany” nr 50, 1918. -------- ------ ———— ——

13 Archiwum  Hist. Fil. 22
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człowieka za dziedzinę autonomiczną wobec przyrody i na rozważanie sy
tuacji wolności jednostki w społeczeństwie. Pozwala mu to także na pod
jęcie zagadnienia — jest to bodajże najoryginalniejsza część rozważań 
Langego — jakiego rodzaju, uwarunkowaniom podlega jednostka rozpatry
wana już nie w ogólnym planie świata, w planie „metafizycznym”, lecz 
w samym toku dziejów, w planie, który można by nazwać „historycznym”.
O ile bowiem Lange w jakiś sposób pozytywnie rozstrzyga pytanie o mo
żliwości poznawania prawidłowości świata przyrody, o tyle — wyodręb
niając z niej dzieje człowieka — nie przesądza możliwości jednoznacznego 
ustalenia przebiegu historii.

Teorie, jakie wiedza historyczna konstruuje — stwierdza Lange — nie są 
prawdziwe w znaczeniu klasycznej definicji prawdy; mają postać mitu lub 
legendy. Historia tworząca legendy jest wyrazem symbolicznego charak
teru myślenia człowieka i jak wszelkie myślenie symboliczne jest ekspresją 
przeżyć emocjonalnych. W próbie prezentacji niezbyt precyzyjnych wy
wodów Langego można posłużyć się stwierdzeniem Cassirera, iż prawdzi
wym podłożem mitu nie jest myśl, lecz uczucie. Koncepcja historii jako 
mitu tłumaczy, dlaczego Lange odmawiał jej cech naukowego poznania, 
a zarazem uznawał za najdoskonalsze narzędzie osiągnięcia wolności. Mo
żemy bowiem — ryzykując analogię z późniejszymi poglądami Freuda — 
powiedzieć, że w przekonaniu Langego do uwalniania się od presji prze
szłości nie jest potrzebna wiedza zgodna z rzeczywistością, lecz tylko su
biektywny odbiór, przeżycie tej rzeczywistości jako poznanej.

Próbując jeszcze dokładniej zanalizować koncepcję wysuniętą przez 
Langego można by powiedzieć, że mit jest personifikacją stanów emocjo
nalnych, przetłumaczeniem niejasnych treści nieświadomego, fantazmów 
wywodzących się z przeszłości na język intersubiektywny, język metafory. 
Lange ma na myśli chyba to, że historia nie jest informacją o rzeczywis- 
stości i że nie fabuła jest ważna, lecz jej treść emocjonalna. Poznanie tego, 
co zawiera historia, daje wolność, bo daje kontrolę nad tym, co jest istotną 
treścią mitu. Przeszłość historyczną Lange uznał za czynnik determinują
cy losy nie tylko jednostek, ale całego społeczeństwa. Możliwość wolnego 
działania jednostki, kształtowania przez nią przyszłości własnej i jej na
rodu, możliwość życia „życiem jutro-twórczym” była ograniczona przez 
„panowanie historii”. Rodząc się w określonym momencie jednostka zasta
je sytuację już ukształtowaną i określoną przez zdarzenia minione. Oby
czaj, urządzenia społeczne, technika, kultura, wszystko to, co powstało 
w przeszłości, determinuje jej życie, sposób myślenia i działania.

Istota tak pojętego determinizmu polega na tym, że człowiek w swoim 
działaniu kieruje się czynnikami, o których istnieniu nie wie, i podlega 
presjom, co do których może się łudzić, że są jego własnymi normami dzia
łania, i które zostały przez niego, jakby powiedział Freud, „zinternalizo-
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wane”. Dopóki ta sfera oddziaływania znajduje się poza ludzką wiedzą, 
jednostka będzie jej ulegała, będzie żyła życiem, którego zasady zostały 
ustanowione przez minione dzieje. Sytuacja ta w przekonaniu Langego nie 
była nierozerwalnie sprzęgnięta z kondycją człowieczą. Zadaniem ludz
kości, a może słuszniej byłoby powiedzieć: zadaniem każdej jednostki, jest 
oderwanie się od przeszłości własnej i od społecznych determinant i życie 
wolne, życie „niehistoryczne” — Lange podjął tę problematykę z Nietzsche- 
ańskich Niewczesnych rozważań.

Oryginalnym wkładem Langego jest tu jego sposób poszukiwania dróg 
wyzwolenia się jednostki od „panowania historii”. Istotą tej koncepcji jest 
odwołanie się do nieświadomości, w jej bardzo swoistym znaczeniu. (Kon
cepcję swoją uzupełniał Lange nawiązując do poglądów Abramowskiego 
i jego pojęcia „agnozji”). Termin „nieświadomość” Lange odnosił nie tylko 
do osobowości jednostek, lecz do całego społeczeństwa, a raczej może do 
świadomości narodu. „Panowanie historii” to nieustanne oddziaływanie na 
aktualne zachowania jednostek i narodów przez wypartą ze świadomości, 
ale stale obecną tradycję. Dopóki tradycja ta nie zostanie rozpoznana, 
uświadomiona, dopóty człowiekiem będą nieustannie „kierowali umarli”. 
W tym właśnie rekonstruowaniu wiedzy o przeszłości i uprzytomnianiu 
jej człowiekowi, przywodzeniu na plan świadomości widział Lange rolę 
nauki historii. Wyzwalanie się jednostki następuje na drodze odtwarza
nia i poznawania przeszłości nie tylko osobistej, ale przede wszystkim na
rodowej. Wolność osiąga się poprzez wiedzę o dziejach.

To wyzwolenie, o którym pisał Nietzsche, o którym dla Polski myślał 
Wyspiański, może nastąpić w momencie, kiedy przeszłość zostanie uświa
domiona, kiedy zniknie „agnozja”. Oczywiście czynniki determinujące nie 
zostaną przez taki zabieg usunięte, ale — poznane — umożliwią swobodne 
kształtowanie przyszłpści. Nie chodzi o wyciąganie wniosków z błędów 
popełnionych w przeszłości, bo historia nigdy się nie powtarza. Tak więc, 
podobnie jak w procesie psychoanalizy, nie chodzi o korygowanie pomyłek 
przeszłości i dokonywanie pod tym  kątem poprawek w działaniu skierowa
nym na przyszłość, lecz o obranie takiej linii działania, by pozostając 
w zgodzie z determinantami zawartymi w przeszłości kształtować przy
szłość w oparciu o własne dążenia i przekonania.

Mamy więc do czynienia z odmiennym od dotychczas wskazywanych 
znaczeń terminu „nieświadomość”. Obejmuje on ten zespół zjawisk, któ
ry  oznacza z jednej strony nieświadomość zbiorową, a z drugiej jest blis
ki freudowskiemu pojęciu superego.

Wreszcie trzeba wspomnieć o jeszcze jednym rozumieniu nieświadomoś
ci, najbardziej odbiegającym od naukowych aspiracji Langego, ale nie
zmiernie charakterystycznym dla modernizmu. Chodzi tu o związek tego 
pojęcia z wizją rozwoju świata. Przyjrzyjmy się najpierw koncepcji roz

13*
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woju świata w jego perspektywie eschatologicznej, koncepcji mającej cha
rakter na wpół poetyckiej wizji. „Duch ludzki przez przyrodę podrażniony, 
wyodrębnia się z łona macierzystego i walczy z naturą. Wówczas dostrzega 
w niej — jak mówi Krasiński — szatana, który jednak zwalczony staje się 
aniołem. Rozanielenie natury prowadzi do zbratania żywiołów (Shelley). 
Między tym stanowiskiem pierwotnym — jedności — a tym stanowiskiem 
ostatecznym zbratania, mieści się cały szereg przemian i ruchów, starć 
i harmonii, które są bezustannym przelewaniem się zjednoczeń w odręb
ności i odrębności w zjednoczenia, skupień w rozprzężeniu i rozprzężeń 
w skupienia [...] chaotyczne zjednoczenie pierwotne dąży do zamiany na 
harmonijne zjednoczenie ostateczne. Ta harmonia, wynikająca z wiekuis
tego rytm u starć i sprzymierzeń stanowi ideał” Sł.

W charakterystyczny dla Langego sposób zostają tu sprzężone koncep
cje trzech rozmaitych autorów. Jeden z nich to oczywiście Spencer i jego 
teoria ewolucji. Pozostali dwaj — Krasiński i Shelley — to -szczególnie 
przez Langego łubiani poeci-myśliciele. Przejmując pojęcia swoiste dla fi
lozofii romantyzmu, zwłaszcza romantyzmu polskiego, Lange reinterpre- 
tuje je jednak w kierunku właściwym dla modernizmu. Podobnie jak K ra
siński i Słowacki, szuka kresu rozwoju poza światem przyrody, ale celem 
ly m  nie jest już Bóg. Jest nim pewien „ideał”, którego przeczucie pojawiało 
się we wszystkich epokach i w rozmaitycK systemach. „Ideał ten rozmaite 
ludy, rozmaitym nazywały imieniem: Nirwaną, Królestwem bożym, Atlan
tydą” 32. Próba bliższego zrozumienia, czym właściwie jest ów „ideał” ukaże 
nam jeszcze jedno znaczenie pojęcia „nieświadomość”; to właśnie, które 
uważam za genetyczny punkt wyjścia do tego rozumienia „nieświado
mości”, jakie charakteryzowało polski modernizm. W związku z tym na
leży przede wszystkim przypatrzyć się, jak Lange rozumie „ideał”; ten po- 
zaczasowy ostateczny moment rozwoju świata. Terminem wyrażającym 
ten stan ideału jest „harmonia^. Harmonia jako cel dziejów to pojęcie 
bliskie filozofii romantycznej powracające właśnie w okresie modernis
tycznego przełomu. Ową „harmonię” wyobrażał sobie Lange w sposób cha
rakterystyczny dla epoki, która odchodziła od romantycznej koncepcji oso
bowego Boga opowiadając się za panteistycznie rozumianym Absolutem- 
Brahmanem. Jak bowiem ma wyglądać ten stan Absolutu? Lange zrezy
gnował tu z postulatu nieorzekania niczego o niepoznawalnym bycie. 
„Czymże jest ów ideał? Jest to szczyt, który zapewne nigdy osiągniętym 
nie zostanie: wszechwiedza przetworzona w nieświadomość. Poznanie, bę
dące wynikiem cierpienia, narusza bezwładność naturalną ducha, roz- 
dwaja go i budzi w nim żądzę powrotu do tej bezwładności. Nabyta wie

31 Lange, op. cit., s. 16.
32 Lange, op. cit., s. 16.
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dza staje się z wolna przyrodzoną własnością ducha i zmienia się w nie
świadomą: tak więc treść ducha naszego zbogaca się wiedzą i jednocześ
nie unieświadamia. Naruszony samowiedzą instynkt na nowo staje się in
stynktem i bezwiedzą” 33.

Punktem dojścia rozwoju świata jest więc stan pełnej samowiedzy 
Absolutu, tak doskonałej, że przezwyciężone zostaje przeciwstawienie pod
miot — przedmiot. Doskonałość owej samowiedzy jest równa niezawod
ności wiedzy instynkownej znajdującej się, jak powiada Lange, „pod po
ziomem świadomości”; jest to wiedza bezrefleksyjna. W tym znaczeniu 
można by powiedzieć, że w koncepcji Langego ostatecznym celem świata 
jest doskonała nieświadomość rozumiana tak, jak Hartmannowskie das 
Unbewusste. Bliższa jeszcze tej idei Langego jest szczególnie interpreto
wana myśl buddyzmu.

Duch dąży, jak napisał Lange w przytoczonym fragmencie, do prze
zwyciężenia cierpienia wywołanego rozdwojeniem na ja  i nie-ja, gdyż 
„rozdwojenie to ból” 34. Cierpienie jako istotna cecha świata, to motyw 
Schopenhauerowski. Ale już sam opis stanu owej ostatecznej harmonii, 
wiekuistego spokoju, przywodzi na myśl inne źródła stanowiące tu na
tchnienie Langego: „duch osiąga stan, w którym nie ma cierpień ani walk”, 
„duch się kołysze w wiekuistej harmonii, która się uniosła ponad koniecz
ność i ponad warunki czasu i przestrzeni: w harmonii, która przebyła 
zwycięsko wszystkie szczeble możliwości i przeniknęła na wskroś tajem
nicę bytu, niepoznawalną rzeczywistość. Taki stan jest najbliższy bóstwa, 
stan A t m a 35.

Dla wyjaśnienia sensu przytoczonego tu  tekstu (napisanego w roku 
1900) warto zwrócić uwagę na artykuł Langego, w którym zaznajamia on 
polskiego czytelnika z szerzącymi się na Zachodzie doktrynami teofizycz- 
nymi. Artykuł jest charakterystyczny przede wszystkim ze względu na 
datę jego opublikowania: rok 18.90... J est to więc jeden z wcześniejszych 
tekstów Langego, w którym ujawnia on źródła swoich późniejszych wizji 
świata. Na źródła te zresztą nigdy później się nie powołuje i być może, 
sam nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo pozostawał pod wpływem 
poglądów, o których często wyrażał się z pewnym lekceważeniem. Mowa 
tu o buddyzmie ezoterycznym, z którym Lange najprawdopodobniej za
poznał się jeszcze w czasie swego pobytu w Paryżu. Buddyzm ezoterycz
ny rozpowszechniony w Europie nawiązywał do najrozmaitszych wątków 
filozofii hinduskiej. Elementy filozofii jogi zostają tu włączone w speku
lacje na temat kolejnych faz rozwoju wszechświata i stan najwyższy, Nir

83 Ibidem ,  s. 16.
34 Ibidem,  s. 32.
35 Ibidem,  s. 17.
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wana, jest opisana w terminach odpowiadających opisom stanu świado
mości jogi, który osiągnął pełne zjednoczenie z Brahmanem.

W tym znaczeniu twierdzi Lange, że tam gdzie znika przeciwstawienie 
ja  i nie-ja, podmiotu i przedmiotu, w akcie doznania pełnej tożsamości 
człowieka z absolutem zanika zewnętrzny wobec świadomości przedmiot. 
Absolut uzyskuje pełną tożsamość z samym sobą, następuje harmonijne 
połączenie ducha i natury. Utożsamia się z własną jednolitą, nieruchomą 
świadomością, osiąga stan, który określa się terminem „najwyższy spo
kój”. Na co najmniej podobieństwo, jeśli nie na świadome wpływy filozo
fii hinduskiej w kształtowaniu się europejskiego pojęcia nieświadomości, 
wskazywano kilkakrotnie; koncepcja Langego stanowi potwierdzenie tych 
przekonań. Potwierdzałoby to także przeświadczenie, którego wyrażenie 
było jednym z zadań tego artykułu, iż pojęcie nieświadomości kształtowało 
się na przełomie XIX i XX w. w Polsce przede wszystkim w oparciu o te 
koncepcje, które nieświadomość uznawały za właściwość absolutu. Przed
stawione tu nawiązanie do poglądów buddyzmu ezoterycznego jest jed
nym  z przykładów tak charakterystycznego dla modernizmu sposobu my
ślenia.

Spróbujmy teraz jeszcze raz zestawić kolejne znaczenia pojęcia „nie
świadomość” w prezentowanych tu poglądach autorów polskiego moder
nizmu. Jedno z nich odwołuje się przede wszystkim do zaawansowanych 
już w końcu XIX w. badań prowadzonych w zakresie medycyny i psy
chologii nad chorobami psychicznymi, rolą marzeń sennych, zakłóceń nor
malnych stanów świadomości. Inne — to, które najwyraźniej wystąpiło 
w poglądach Antoniego Langego — nawiązuje do pojęcia nieświadomoś
ci zbiorowej i zbliża się do Freudowskiego pojęcia superego 30. Ale na prze
łomie XIX i XX w. dominuje ten nurt, który pojęcie nieświadomości wią
że z ontyczną zasadą świata i które jest wyrazem monizmu końca XIX w. 
Pojęcie nieświadomości wcześniej ugruntowało się w świadomości spo
łecznej jako pojęcie ukrytej przed człowiekiem prawdy o rzeczywistości;

36 Prezentując koncepcje nieświadomości polskich twórców modernistycznych po
sługiwałam się dość często analogiami do poglądów Freuda. Sądzę, iż w  jeszcze bar- 
dzej zasadny sposób można dokonać tego rodzaju porównania mówiąc o poglądach 
takich filozofów, jak Schopenhauer, Hartmann czy Nietzsche. Jest to bowiem epoka, 
z której Freud wyrastał; tworzył przecież swoją teorię w  oparciu o zastane poglądy 
nie tylko z zakresu medycyny, lecz także psychologii i filozofii. Uczeń Charcota, psy
chiatry związanego z francuskim nurtem teorii nieświadomości, znał także poglądy 
właściwej filozofii niemieckiej drugiej połowy XIX w. Sam zresztą próbował zrela
cjonować swój stosunek do poglądów Schopenhauera i Nietzschego stwierdzając, iż 
z pismami ich zapoznał się dopiero po stworzeniu zasadniczego zrębu swej teorii. 
Jest jednak oczywiste, że poglądy ich musiał znać pośrednio. I chociaż koncepcja 
Freuda była ogromnym krokiem naprzód w stosunku do osiągnięć jego współczesnych, 
to jednak kształtowała się ona w oparciu o zestaw przekonań, który wykształciła 
właśnie przede wszystkim filozofia modernizmu.
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rzeczywistości oczywiście pojmowanej spirytualistycznie. Istnienie zasobu 
wiedzy, o której sam człowiek nic nie wie, wynika z tego, iż on sam jest 
integralną częścią świadomości (czy raczej nieświadomości) świata. Sądzę, 
iż argumentem na rzecz tego rodzaju tezy może być opór, jaki samo poję
cie nieświadomości budziło wśród znacznej części naukowców prawie do 
obecnych czasów. Odrzucono je jako „nienaukowe”, powiązane z idealis
tycznym światopoglądem. Nieporozumienie to wynikało właśnie z histo
rycznej genezy pojęcia, jego związku z kierunkami filozoficznymi stają
cymi na przeciwległych krańcach naukowego światopoglądu. Fakt, iż hi
poteza istnienia nieświadomości (rozumianej już oczywiście jako składnik 
osobowości człowieka) została potwierdzona pozytywnymi rezultatami me
dycyny, psychiatrii i psychologii, nie neguje sensowności poszukiwania 
jej źródeł w epokach, które — nie bez racji — uznano za wyraz spirytu- 
alizmu, mistycyzmu i poetyckiej wizji świata. Zasługują one jednak na 
uważne spojrzenie, gdyż tam właśnie formowały się zaczątki teorii uzna
wanych obecnie za szokująco nowoczesne.

Beata  Szym ańska

L’INCONSCIENT DANS L’ART 

R é s u m é

Dans cette étude, une tentative est entreprise de montrer comment s’élaborait, 
aux confins du XIXe et du XX« siècles, la notion de l’inconscience, à la lumière des 
énonciations des écrivains et des critiques polonais — tels Stanisław Przybyszewski, 
Zenon Miram-Przemycki, Ignacy Matuszewski, Jerzy Żuławski, Antoni Lange.

En examinant les textes, dit l ’auteur, il est facile à voir qu’à l’époque la notion 
même de l’inconscient dans la vie humaine et dans l’art n’avait guère une signifiaction 
univoque. En essayant de mettre quelque ordre dans des diverses façons de le con
cevoir, poursuit l’auteur, on aboutit à croire qu’il est permis de discerner deux gro
upes principaux d’attitudes que l’on pourrait qualifier de „psychologique” et de 
„cosmologique”. La première conception considère la conscience comme une pro
priété psychique humaine par excellence; selon la deuxième, la conscience est une 
propriété de la réalité, de l’Absolut compris de telle ou autre manière. Il convient 
pourtant de noter une troisième version qui s’ajoute aux deux conceptions mention
nées, en se rapprochant .de la notion psychologique et que l’on pourrait qualifier de 
„biologique”; elle identifie l’inconscient avec certains phénomènes, tels que réflexes, 
impulsions, instincts.

L’auteur est cependant encline à croire que ces divergences ne sont qu’apparentes 
et qu’en fait toutes ces conceptions se fondent sur un monisme qu’elles partagent et 
qui s’exprime dans la conviction que l’homme et le monde ne sont qu’un. C’est l’in 
conscience précisément qui aurait été ce „principe” commun, par lequel l’individu 
peut participer dans le général en unissant les êtres humains avec le monde.



200 Beata Szymańska

Dans les conceptions présentées, conclut l ’auteur, une conviction est essentielle: 
l ’effort d’examiner sa propre inconscience offre à l’artiste la possibilité d’accéder 
à la connaissance de la réalité, à acquérir la vérité qui sera ensuite exprimée dans 
le „langage” symbolique de l ’art. L’inconscient est également la source directe de 
toute activité artistique.

En analysant les idées de Lange en la matière, l’auteur signale une notion de 
l ’inconscience, qui lui est propre et qui échappe aux divisions adoptées au début de 
l ’article, en se liant avec les conceptions générales de ce penseur concernant la con
science sociale et le rôle de l ’histoire, du mythe et de la légende dans sa formation. Il 
s’agit ici d’un certain groupe de phénomènes qui, d’une part, manifestent l ’incon
science collective, et d’autre part, s’approchent de la notion freudienne du „superego”.


