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Małgorzata K ępczyńska

ALIENACJA »COGITO«

O ZADANIACH PSYCHOLOGII U BERGSONA I JUNGA

Spostrzeżenie nieznośnej, a rosnącej przepaści między sposobami 
myślenia o życiu a życiem samym jest z pewnością jednym z istotnych 
punktów wyjścia filozofowania Bergsona. Rozpoczyna więc on, nara
żając się tym  zresztą na zarzut psychologizmu, od „ja” empirycznego, 
od przyjęcia realności i psychologicznego charakteru podmiotu i świa
domości. Raz po raz powracał będzie w swoich pismach do podkreślania 
związków filozofii z psychologią, chcąc z te j drugiej uczynić funda
ment pierwszej. Dlatego akt intuicji — podstawa i cel zarazem metody 
filozoficznej — nie jest dla Bergsona wycofaniem się z życia, prze
ciwnie, jest on najpełniejszym przejawem całości życia, jest tożsamy 
z najwyższym aktem wolności.

Kierunek filozofowania Bergsona znaczy i buduje pewną drogę 
rozwoju współczesnej filozofii podmiotu, a także psychologii, w kie
runku antropologii fenomenologicznej i psychologii głębi. W rozwoju 
tym, a stwierdzenie to zawdzięczamy analizom P. Ricoeura, niebaga
telną rolę przyznać trzeba odkryciom psychoanalizy. Pierwszy był 
Freud. Filozofowanie po Freudzie, powiada Ricoeur, wymaga defini
tywnego odstąpienia od jałowości i złudnej adekwatności kartezjuszo- 
wego „ja myślę” jako punktu wyjścia. Filozofia podmiotu nie może 
być już więcej filozofią świadomości, jeżeli świadomość jest zaledwie 
tą  częścią naszego „ja”, która wprawdzie pozwala na racjonalizację 
naszych stosunków ze światem, ale zarazem skutecznie odcina owo 
„ja” od niego samego, od jego całości. „Ja” nie może już być dalej 
uznawane za bezpośrednią daną, może być jedynie traktowane jako 
zadanie do podjęcia. „Ujmowanie świadomości oraz »ja« jako zadania
i jako panowania łączy psychoanalizę z filozofią cogito” 1.

1 M. Philibert, Paul Ricoeur czyli  wolność na m iarę  nadziei, Warszawa 1976.
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Ja  jestem równocześnie nie-ja. Już nie-ja i jeszcze nie-ja, powie 
Ricoeur. Konkretność tej prawdy pokazał nam pierwszy Freud, od
kryw ając rzeczywistość nieświadomości

Jednak przyjęcie (i wykorzystanie) tej rzeczywistości przez antro
pologię filozoficzną było i pozostaje problemem, mimo zgody na to, 
że nie można definiować więcej świadomości jako przejrzystej, posia
dającej siebie samą, zdolnej do wyczerpującej autorefleksji, jeżeli chce 
się zrozumieć świadomość i podmiot jako egzystencję jestestwa, które 
jest w świecie. Dylemat filozofii w tym  względzie sprowadza się do 
alternatywy: albo nieświadomość jest przenikliwa dla świadomości, 
a wtedy przestaje już być nieświadomością, albo też jest całkowicie 
nieprzenikliwa, bez wpływu na świadomość i nie mająca z nią żadnych 
związków współdziałania, wtedy zaś jest rzeczą zbędną powoływać 
się na n ią 2. Z niemożności przekroczenia tej alternatywy bierze się 
zasadnicza niemoc różnych psychologii filozoficznych opartych na me
todzie introspekcji i zakładających prawomocność poznawczą aktów 
tej introspekcji. Są to właśnie psychologie świadomości i kłopoty ich 
są analogiczne z kłopotami cogito kartezjańskiego. W jednym i w dru
gim przypadku obranie za punkt wyjścia samodzielnej i samowiednej 
całkowicie świadomości uniemożliwia przejście do wszelkiego przed
miotu świadomości. Tymczasem trzeba zgodzić się, że nie można opi
sywać świadomości inaczej, niż opisując jej przedmiot w łaśnie8. Empi
ryczne psychologie dziewiętnastowieczne, będące obiektem ataków Berg
sona, zawdzięczały swój trium falny pochód wymknięciu się tym  wszyst
kim trudnościom przez amputację problematyki duszy i przyjęcie tezy 
prostego paralelizmu psychofizycznego (zarówno w jego „idealistycz
nej”, jak i „realistycznej”, mówiąc słowami Bergsona, wersji). Wyłącz
ne badanie zależności zjawisk psychicznych od organizmu zakłada nie
wiarę w psychiczność jako byt realny. Tym bardziej zakładać więc 
też musi co najwyżej prywatywny charakter nieświadomości, co jest 
dobrym powodem, by nie przypisywać jej wielkiej wagi.

Niewątpliwie już Kant, ustanawiając rozziew między „ja” a „myślę”, 
między rozumem a intelektem, wolnością a poznaniem, przestrzegał 
tym  samym przed hybris  świadomości ufnej i w siłę poznawczą swych 
własnych projekcji. Lecz ostrzeżenie to przeszło bez echa i nie mogło 
zostać odczytane, dopóki sens kaniowskich podziałów nie zaczął być 
ujawniany w świetle fenomenologicznej dialektyki i — właśnie psycho
analizy. Tymczasem również Freud pozostawał długo poza obrębem

* A. de Waelhens, La philosophie e t  les expériences naturelles,  La Haye 
1961, s. 122 i nn.

9 Ibidem ,  s. 42 i nn.
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pola zainteresowań filozofii, w szczególności przez scjentystyczną inter
pretację, jaką zgodnie z pozytywistycznym duchem epoki starał się na
dać własnej doktrynie. Freud także bowiem nie trak tu je  psychiczności 
jako realności ontycznej, jako autonomicznej warstwy bytu, lecz widzi 
w niej epifenomen organizmu. Bergson, współczesny Freudowi, lecz 
z innych pozycji niż Freud i na własną rękę zwrócti uwagę na nieświa
domość oraz wskaże nowe perspektywy filozofii i psychologii zarazem. 
Uczyni to podejmując istotne zadanie filozofii podmiotu — zrozumieć 
czy też próbować zrozumieć, w jaki sposób tworzy się i realizuje zwią
zek podmiotu ze światem oraz ujawniać fundamentalną jedność ukrytą 
za horyzontem wszystkich doświadczeń nieuchronnego dystansu zna
czącego wszelkie ludzkie formy tego związku.

Podjęcie przez Bergsona tego zadania w pewnym sensie także po
zwala na umieszczenie filozofa w tradycji kogitacjonizmu, z tym  wszak
że zastrzeżeniem i podkreśleniem, że sens cogito bergsonowskiego nie 
odsyła nas już do wątpliwego uznania „ja myślę” za przezroczyste dla 
siebie i sobą władające. Odsyła on nas raczej do rozumienia cogito 
takiego, którem u otworzyły drogę fenomenologia i egzystencjalizm. 
Będzie to cogito świadomości intencjonalnej, cogito przekraczające 
hermetyczną subiektywność. Jego formułę odnajdziemy w wyznaniu 
M. M erlau-Ponty’ego: „Tym, co odkrywam i rozpoznaję jako cogito, 
nie jest psychologiczna immanencja, nierozerwalność zjawisk i odręb
nych, jednostkowych stanów świadomości, ślepy kontakt wrażenia z so
bą samym, to nie jest także nawet immanencja transcendentalna, przy
należność wszystkich fenomenów do konstytuującej świadomości, wła
danie myślą przejrzystą dla siebie, — to jest głęboki ruch transcen
dencji będącej samym moim bytem, to kontakt jednoczesny z moim 
bytem i bytem świata” 4. I właśnie Merlau-Ponty odczytał u Bergsona 
owo istotne związanie „ja” i świata w punkcie wyjścia jego refleksji 
filozoficznej: „Nigdy dotąd nie pokazano tak owego sprzężenia między 
bytem i ja, które sprawia, że byt jest »dla mnie« — widza, lecz zara
zem i na odwrót — widz ów jest »dla bytu«” 5. Zaś intuicja bergso- 
nowska zostanie zinterpretowana jako „sposób, w jaki spojrzenie spo
tyka rzeczy i życie, siebie samego, naturę” 6.

Wszystko to trzeba wziąć pod uwagę, jeśli chce się zrozumieć za
dania, jakie stawiał Bergson przed metafizyką i naukami. Z tych 
ostatnich szczególne miejsce zajmą biologia i psychologia. Bergson nie

4 M. Merlau-Ponty, Phénoménologie de la perception,  Paris 1945, s. 431—432.
s M. Merlau-Ponty, Éloge de la philosophie e t  autres essais, Paris 1953, 

s. 294.
• Ibidem , s. 298.
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był psychologiem i początkowo nie psychologia była pierwszym obiek
tem jego zainteresowań. Obiektem tym  była najprzód, jak sam wyznaje, 
teoria nauk, w szczególności teoria matematyki. Postanowił więc zba
dać bliżej funkcjonujące w ówczesnej nauce pojęcie czasu i przy
stąpiwszy do tego zadania stanął przed trudnością, z którą zmierzenie 
się ną płaszczyźnie epistemologicznej doprowadziło go do sformułowania 
własnej koncepcji zarówno psychologii, jak i metafizyki; tylko do 
sformułowania i rozwinięcia właśnie — albowiem pewien wybór, de
cyzja metafizyczna tkwiły już u źródeł zauważenia tej trudności, na 
którą jakoś nikt nie zwracał uwagi. Bergson przedstawił ją najkrócej 
w słowach: „Spostrzegłem, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że czas 
naukowy niie »trwa«” 7.

Tymczasem od pojęcia czasu ludzkiego, przeżywanego nieodłączne 
jest pojęcie trwania. Intuicja trw ania jest dla Bergsona postawowym 
przeżyciem człowieka, jest sposobem doświadczenia czasu. Nauka nie 
zajmuje się tym  czasem. Co więcej, nauki fizykalne nie mogą zajmo
wać sdę tym czasem, ponieważ muszą sprowadzać czas do przstrzeni, 
aby móc wyodrębniać stany i rzeczy. Przestrzenny charakter czasu 
w tych naukach eliminuje możliwość scharakteryzowania zmiany i ru 
chu — w ten sposób nauka deformuje rzeczywistość, która nie jest 
czym innym właśnie, jak rzeczywistością zmian. Nauki fizykalne, 
twierdzi Bergson, nie mogą i nie powinny próbować postępować ina
czej — problematykę metodologiczną tych nauk uważa Bergson za 
rozstrzygniętą pozytywnie, nauka bada rzeczywistość materii, materia 
zaś ciąży ku przestrzenności — bezruchowi, bezwładności. Z innej 
strony niż nauka dąży do poznania podstawy całości rzeczywistości 
metafizyka (przy czym i jedna, i druga dotykają, można powiedzieć, 
„absolutu”) badająca rzeczywistość ducha. Bergson powie: „Fizyka 
zrozumiała swą rolę, gdy pcha naukę w kierunku przestrzenności; czy 
jednak metafizyka swą rolę zrozumiała, gdy po prostu szła krok w krok 
za fizyką z tą chimeryczną nadzieją, że pójdzie dalej w tym samym 
kierunku? Czy właściwe jej zadanie nie polegałoby, przeciwnie, na 
wchodzeniu w górę po tej pochyłości, po której schodzi fizyka? na 
sprowadzeniu materii z powrotem do jej źródła i na stopniowym bu
dowaniu kosmologii, która byłaby odwróconą psychologią?” 8. Odwró
coną tak, jak można rękawiczkę wywrócić na drugą stronę — aby 
zobaczyć życie ciała „tam, gdzie jest rzeczywiście, na drodze prowa
dzącej do życia ducha” 9, podczas gdy widzi się zwykle tylko jedną

7 M. Marthelamy-Madauie, Bergson, Paris 1967, s. 42.
8 H. Bergson, E wolucja  tw órcza ,  Warszawa 1957, s. 186.
• Ibidem,  s. 237.
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stronę — życie ducha poprzez życie ciała. Psychologia jako nauka zaj
muje szczególne, wyróżnione miejsce z racji szczególności swojego 
przedmiotu. Jest nim zaś dla Bergsona ów niezbadany obszar współ
pracy i walki zarazem ducha z materią, jakim jest psychika ludzka. 
Więc nie tylko metafizyka, ale i psychologia (która jest fundamentem 
metafizyki i do metafizyki zmierza) nie może bezkrytycznie przejmo
wać wzorców postępowania od nauk fizykalnych. Już w Bezpośrednich  
danych świadomości przeciwstawia się Bergson determinizmowi i  me- 
chanicyzmowi w psychologii w imię wierności doświadczenie czasu — 
trwania. Trwanie jest doświadczeniem ciągłości życia psychicznego, prze
ciwstawia się nieciągłości przestrzeni. Dlatego też każda analiza, sądzi 
Bergson, każde wyodrębnienie poszczególnych stanów psychicznych jako 
niezależnych całości, ustanawia arbitralne, nieprawe granice między 
nimi, niwecząc ich istotną jakość. Tymczasem to jakość właśnie jest 
ich prawdziwą naturą. Wszelki determinizm i mechanicyzm w psycho
logii już w swych założeniach unicestwia to, czego szuka — utożsamia 
bowiem „ja”, jego motywy i przeżycia z rzeczami, a relacje między 
nimi sprowadza do mechanicznych jedynie. Determinizm i -mechanicyzm 
zapoznają jakościową różnorodność psychiki i jej wewnętrzną dynami
kę, zapoznają niepowtarzalność ii nieodwracalność zjawisk życia psy
chicznego.

Protestując przeciwko kwantyfikacji stanów świadomości, nie pro
testował jednak Bergson, jak się często sądzi, przeciwko wszelkim me
todom eksperymentu i pomiaru w psychologii. Przeciwnie, sugerował 
często potrzebę maksymalnego ich wykorzystania. To, o co mu cho
dziło, to kwestia granic stosowalności tych metod oraz interpretacji 
danych. By kwestię tę rozwiązać, by próbować ująć dynamikę życia 
psychicznego, trzeba przede wszystkim, zdaniem Bergsona, przestać 
rozważać odrębne „stany” psychiczne, a badać raczej całe zespoły tych 
stanów, czyli badać działania i zachowania. E. Le Roy przyrówna wagę 
tego metodologicznego postulatu Bergsona do wagii rewolucji kaniow
skiej „lub nawet sokratejskiej” 10. P. Janet zaś mówiąc o nowym pro
gramie psychologii naukowej w 1937 r. stwierdzi: „to, co jest istotne 
w tej nauce, jeśli chce ona być obiektywna i użyteczna, to badanie 
działania ludzkiego i wyrażanie wszystkich faktów psychologicznych 
w  terminach działania. Jest to idea, którą zawdzięczamy inspiracji psy
chologią Bergsona; a idea ta w rozmaitych formach dominuje dziś 
w większości badań psychologii naukowej: umożliwia ona jasność i pre
cyzję, których waga w przyszłości będzie coraz większa” u .

18 F..-L. Mueller, Histoire de la psychologie, Paris 1960, s. 344.
11 Ibidem, s. 345.
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Do realizacji jednak takiego ujęcia problemu psychofizycznego po
trzebne jest Bergsonowi podkreślenie wagi drugiej i równorzędnej dlań 
metody, którą musi posługiwać się psychologia — metody introspekcji. 
Dopiero ze zderzenia i współpracy obu metod — eksperymentalnej 
„psychofizjologicznej” i introspekcyjnej (włączając tu  doświadczenie 
wewnętrzne także w sensie doświadczenia mistycznego) wyniknąć może 
zrozumienie i poznanie dynamiki zderzenia innego, lub też raczej 
z innego poziomu, mianowicie zderzenia i współpracy materii i ducha 
w bycie. Swoistość dialektyki tej współpracy (która jest także nie
ustannym przeciwstawianiem się wzajemnym obu członów) ma swe 
źródła już w podstawowym i pierwszym rozróżnieniu i przeciwstawie
niu trwania i przestrzenności, które to rozróżnienie pociąga za sobą 
szereg dalszych dychotomii. Przede wszystkim intuicja trw ania pro
wadzi Bergsona do rozróżnienia „ja głębokiego” i „ja powierzchnio
wego”. To pierwsze można by też nazwać „ja” pełnym, świadomą sie
bie całością osobowości; to drugie — „ja” cząstkowym. Cząstkowość 
ta wynika ostatecznie, mówiąc krótko, z faktu cielesności człowieka, 
z owego nieredukowalnego związania ducha z m aterią (skądinąd, jak 
zobaczymy, także i samowiedza jest tylko dzięki tem u możliwa). Anali
zując mechanizmy spostrzeżenia, skojarzone z mechanizmami ruchów, 
działania, dojdzie Bergson do wniosków na tem at relacji p s y c h i c z 
n e  — f i z y c z n e .  I oto uzna ciało za „pośrednika” 12 między odpy
chającymi się biegunami m aterii i ducha.

Ostatecznie rolę mózgu, będącą w centrum zainteresowań psycho
fizjologii przyrówna Bergson do roli „centrali telefonicznej”, roli koor
dynacji zamiaru (myśli) i wykonania — działania. Przez tę rolę mózg 
(i w konsekwencji całe ciało) pełni funkcję organu adaptacji, „uwagi 
na życie”, jak mówi Bergson, wyznacza możliwości i zasięg działania, 
ekspansji osobnika. Ciało „odgrywa” życie psychiczne, a raczej zawsze 
tylko część tego życia, tę, jakiej wybór dyktuje środowisko i potrzeby 
adaptacji. W miarę coraz większej komplikacji połączeń w układzie 
nerwowym, kulminującej w mózgu człowieka, układ ten staje się 
w coraz większym stopniu „centrum niezdeterminowania”, przez co 
zwiększają się możliwości wyboru. A to znaczy, że w coraz większym 
stopniu o wyborze decydować będą czynniki inne, niż tylko środowisko 
zewnętrzne i wymogi przystosowania się doń. W tej rosnącej separacji
i uniezależnianiu się ciała od bezpośredniego dyktatu środowiska ze
wnętrznego tkwi tajemnica kształtowania się „ja” i osobowości, czyli, 
dla Bergsona, rozszerzania się i intensyfikacji świadomości. Tu zaczy

18 Marthełemy-Madaule, op.cit., s. 62 i nn.
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namy rozumieć, dlaczego Bergson skupił swoją refleksję psychologiczną 
na pamięci oraz relacji instynktu i inteligencji i doszedł w końcu do 
ujęcia całej ewolucji życia jako ewolucji świadomości.

Badania nad pamięcią i mechanizmami zapominania kazały mu 
ostatecznie odrzucić hipotezę paralelizmu i prostej „lokalizacji” móz
gowej funkcji psychicznych. Uszkodzenia mózgu w wypadkach zabu
rzeń pamięci nie powodują unicestwienia samych wspomnień, a jedy
nie są powodem zaburzeń mózgowych mechanizmów przywoływania 
wspomnień na doraźny użytek potrzeb związanych z działaniem.

„Otóż przy amnezjach, przy których np. cały pewien okres na
szego istnienia przeszłego zostaje nagle i doszczętnie wyrwany z pa
mięci, nie obserwujemy zupełnie ściśle określonego uszkodzenia móz
gowego; przeciwnie zaś, przy zaburzeniach pamięci, kiedy lokalizacja 
mózgowa jest wyraźna i pewna, to znaczy przy rozmaitych afazjach 
i chorobach rozpoznawania wzrokowego albo słuchowego, nie te  lub 
inne wspomnienia oznaczone są jakby wyrwane z miejsca, gdzie się 
mieściły, lecz zdolność przypominania sobie jest mniej lub więcej 
umniejszona w swej żywotności, jak gdyby choremu sprawiało trud 
w mniejszym lub większym stopniu doprowadzenie tych wspomnień 
do zetknięcia z sytuacją obecną” 13.

W rozważaniach tych dojdzie Bergson do rozróżnienia dwu rodza
jów pamięci — jednej, związanej z możliwymi i aktualnymi ruchami 
ciała, oraz drugiej — pamięci „czystej”, niezależnej zupełnie od ciała. 
A także uczyni znak równania między pamięcią, duchem, świadomo
ścią, trwaniem. Pamięć czysta jest na antypodach postrzeżenia czy
stego, które jest jakby samą cielesnością. Tu Bergson wskazuje sam 
na „doniosłość metafizyczną, a nie tylko psychologiczną” tych roz
różnień. I rzeczywiście, metafizyka jest dla niego przedłużeniem i roz
szerzeniem psychologii. Intuicja trwania, doświadczenie czasu niepo
dzielnego w swej jakościowej różnorodności, czasu, który jest stawa
niem się samym, prowadzi Bergsona do ujęcia całej rzeczywistości 
jako trwania — stawania się. Słowo „trwanie”, jak zauważa V. Jan- 
kelevitch14, jest rzeczownikiem, który, implikując czasownik, najpeł
niej oddaje tę tranzytywną naturę stawania się, jednocześnie su
gerując ustawiczność, wytrwałość i sprzeciw wobec stawania się.

Nasze życie psychiczne jest więc trwaniem, ale trwaniem  jest tak
że całość rzeczywistości, również materialnej, choć Bergson przeciw
stawia materię duchowi. Z jednej strony mamy do czynienia z cią
żeniem trwania ku bezwładowi, którego przejawem jest materia

M H. Bergson, Materia i pamięć, Warszawa 1926, s. 241.
14 V. Jankelevitch, Henri Bergson, Paris 1959, s. 44.
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(i dlatego jej realność jest niepodważalna). Z drugiej strony widzimy 
ekspansję energii twórczej ducha torującego sobie drogę poprzez i po
mimo bezwładu materii. A zarazem dzięki niej. Jej opór i inercja 
stym ulują rozwój życia, bo życie jest właśnie przejawem owej siły 
twórczej ewoluującej w kierunku świadomości. To dzięki stałemu po
konywaniu oporu materii życie może stać się świadome siebie, a więc 
wolne, będące samą wolnością twórczą 15. Bergson powie: „Życie w rze
czywistości jest rodzaju psychologicznego”; „Energia przeszywająca 
materię ukazuje się nam ostatecznie jako infra-świadoma lub supra- 
świadoma, ale w każdym wypadku jest tej samej natury co świa
domość” 16. Pierwotna działalność psychiczna łączyła w sobie instynkt 
i inteligencję, i, pomimo ich rozbieżności w procesie rozwoju ewolu
cyjnego, nigdy nie rozłączyły się one całkowicie. W przypadku in
stynktu mamy do czynienia z całkowitym brakiem dystansu między 
spostrzeżeniem a jego przedmiotem, który jest tu  zawsze i tylko przed
miotem bezpośredniego działania. Natomiast świadomość istoty żyjącej 
określić można jako „arytmetyczną różnicę między działalnością moż
liwą a działalnością rzeczywistą. Jest ona miarą odstępu pomiędzy 
wyobrażeniem a czynem” 17. Dlatego to świadomość oznacza przede 
wszystkim pamięć i antycypację i jest „synonimem wyboru”. Na 
linii ewolucji biologicznej prowadzącej do człowieka najprzód mamy 
do czynienia przede wszystkim z rozwojem inteligencji. Otóż między 
świadomością będącą inteligencją a świadomością samowiedną, która 
jest wolnością samą, odległość jest wielka, a droga prowadząca od 
pierwszej do drugiej daleka. W tym  miejscu trzeba poczynić uwa
gę dotyczącą rozumienia i stosowania przez Bergsona term inu „świa
domość”. W najszerszym rozumieniu pojęcie to oznacza u niego wszel
ką aktywność duchową, co znaczy dlań — psychiczną. W konsek
wencji okazuje się, że określenia „świadomość” można używać w od
niesieniu zarówno do instynktu, jak i inteligencji oraz intuicji. Lecz 
za każdym razem będzie to różna świadomość czy też różne stopnie 
świadomości. Instynkt, mówi Bergson, jest natury „intuityw nej”, jest 
on jakby bezpośrednim poznaniem rzeczy, swoistą „sympatią”, „przy
lgnięciem” do rzeczy. Przywołując tu  rozróżnienie Bergsona między 
percepcją czystą a mieszaną powiemy, że instynkt jest spostrzega
niem czystych rzeczy, nieoddzielnym od samej tej rzeczy. Ale też 
dlatego właśnie instynkt jest ślepy. Jego wiedza nie jest poznaniem.

15 Ib idem ,  s. 169.
18 Bergson, Ewolucja tw órcza ,  s. 227, oraz H. Bergson, Les d eu x  sources de  

la morale e t  de la religion, G enève-1945, s. 238.
17 Bergson, Ewolucja  tw órcza , s. 133.
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Wracając do pojęcia świadomości, można powiedzieć, że instynkt jest 
dopiero świadomością „w sobie” 18. Inaczej już rzecz się ma z inte
ligencją. Umysł, czyli inteligencja, nie idzie, jak instynkt, „w kie
runku życia samego”, lecz idzie „w kierunku odwrotnym, i tym  spo
sobem okazuje się z przyrodzenia dostosowanym do ruchu m aterii” 19. 
Dzięki inteligencji jesteśmy w stanie już nie tylko przystosować się 
do materii, ale też odziaływać na nią i, przede wszystkim — przewi
dywać. A to dzięki tej szczególnej własności umysłu, jaką jest myśle
nie pojęciowe i formy logicznego rozumowania. Z tego właśnie po
wodu musi sobie inteligencja przedstawić rzeczywistość jako jedno
rodną jakościowo i deterministyczną. Bo wówczas tylko może postę
pować analitycznie — analiza wymaga, aby wszelką jedność trakto
wać jako podzielną wielość. Stąd nauka musi operować pojęciem ho
mogenicznej przestrzeni i równie homogenicznego czasu sprowadzal- 
nego ostatecznie także do przestrzeni. Ten sposób funkcjonowania 
umysłu pozwala na niewspółmierne w stosunku do możliwości in
stynktu rozszerzenie obszaru przedmiotowego naszego poznania i pola 
naszych możliwych działań. Posiadamy władzę pamięci i antycypacji. 
Im zawdzięczamy pośredniość naszego kontaktu z rzeczami i z samy
mi sobą, a tym samym świadomość rzeczy i  świadomość siebie. Jak
kolwiek inteligencja w swej pracy eliminuje rzeczywisty czas, (trwanie) 
traktując go ilościowo, to jest jednak -tak, jakby ów rzeczywisty, 
jakościowy czas, ciśnienie jego trwania, prowokował ciągle inteligencję 
do ekspansji, do rozwoju, jak gdyby chciała go ona dosięgnąć swoimi 
metodami, nie wiedząc, że w ten sposób coraz bardziej oddala się od 
niego. Taka jest cena, jaką płaci inteligencja za nieuchronne i tylko 
jednostronnie korzystne swoje rozejście się z instynktem („Świadomość 
człowieka jest przede wszystkim umysłem”). Jest to już świadomość 
„dla siebie”, ale tylko w tym sensie, że m o ż e  c h c i e ć  szukać siebie 
samej. Ale na to trzeba metody odpowiedniej, wskazującej drogę po
wrotu duszy do własnych źródeł. Metodą tą będzie intuicja. Kreśląc 
obraz rozwoju instynktu i inteligencji, ich pracę oraz zakres i gra
nice ich funkcji, będzie kreślił Bergson perspektywy rozwoju ludz
kiej świadomości, możliwości i powołanie tej świadomości w kie
runku intuicji. Pokazać to ma właśnie filozofia postępująca „od 
rzeczy do myśli”. Wyraźniej ujm ując intencje Bergsona — postępu
jąca od doświadczenia do interpretacji tego doświadczenia. Wspom
niane już szeroko rozumiane doświadczenie Bergsona oznacza dlań 
również, a może przede wszystkim akt nieuprzedzonego poddania się

18 Jankelevitch, op.cit., s. 160.
19 Bergson, E wolucja  tw órcza ,  s. 235.
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mowie świata, która nie jest mową — to ważne — dyskursywnego 
języka nauk ścisłych. To rozumienie doświadczenia leży też u pod
staw psychologii bęrgsonowskiej w przeświadczeniu, że nasza psychika 
jest realnością, której doświadczamy, ale która nas przekracza. Wią
że się to z problemem duszy. „Problem duszy powinien być stawiany 
i rozpatrywany w płaszczyźnie i w odniesieniu do doświadczenia” 20. 
Psychologia jest dla Bergsona, zgodnie ze swoją nazwą, nauką o du
szy. Dusza to „coś, co żąda od ciała albo narzuca mu ruchy już nie 
zautomatyzowane i przewidziane, lecz nie dające się przewidzieć i wol
ne; ta  rzecz wychodząca na wszystkie strony poza ciało, rzecz, która 
tworzy akty tworząc na nowo samą siebie, to jest »ja«, to »dusza« 
to duch — duch jest bowiem właśnie siłą, która może wywieść z sie
bie samej więcej niż zawiera, zwrócić więcej niż otrzymuje, dać wię
cej niż posiada” 21.

Będzie więc szukał Bergson doświadczenia, które mogłoby zdać 
sprawę z życia duszy. Będzie szukał bezpośrednich danych świado
mości. Rzecz w tym jednak, że owe bezpośrednie dane nie są wcale 
dane bezpośrednio. Nie są one dane świadomości ludzkiej jako dane 
pierwsze, najłatwiej dostępne, nie wymagające wysiłku refleksji. Prze
ciwnie, są one odkrywane dopiero jako „bezpośrednie” po usunięciu 
przeszkód nie pozwalających ich widzieć22 Konieczna okrężność 
drogi do tych bezpośrednich danych wynika z samej struktury  i funk
cjonowania ludzkiej psychiki. W życiu psychicznym człowieka, we 
wszelkich jego przejawach, mamy do czynienia z ustawicznym prze
nikaniem się przeszłości i teraźniejszości oraz skierowaniem na przy
szłość. Trwanie tożsame z sobą samym byłoby pamięcią czystą, abso
lutną obecnością ducha w sobie, ale zarazem bez samowiedzy, i w tym  
sensie nieświadome23. Czego więc trzeba duchowi do samowiedzy? — 
Oto trw anie świadome siebie musi być trwaniem wcielonym, musi 
„upaść” w materię, aby ją przezwyciężyć. Musi więc pamięć i trwanie 
być odzyskiwane, niejako w nieustannym uczeistnactwie w teraźniejszości 
i zarazem w swoistym przeciwstawianiu się jej. Teraźniejszość jest 
ściśle związana z materialnością i nastawieniem na przyszłość, bo 
jest związana z aktualnym i planowanym działaniem. Przeszłość od
żywa w niej o tyle jedynie, o ile jest to potrzebne do utworzenia 
„schematu motorycznego, czyli ram  naszego możliwego i aktualnego 
działania. Całe życie psychiczne człowieka rozgrywa się niejako między

20 H. Bergson, M yśl i ruch, dusza i ciało, W arszawa 1963, s. 136, 137.
21 Bergson, Les d eu x  sources ..., s. 252.
22 J. W ahl, Tableau de la philosophie française, Paris 1962, s. 119.
23 Jankelevitch , op.cit., s. 115.
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dwoma ekstremami — płaszczyzną działania, „gdzie nasze, ciało ściąg
nęło swą przeszłość w ruchowe przyzwyczajenia”, i płaszczyzną pamięci, 
„gdzie nasz duch zachowuje we wszystkich szczegółach obraz naszego 
ubiegłego życia” 24.

Dzięki nieustannej oscylacji między tym i krańcami jest możliwe 
wzrastające napięcie i rozszerzanie świadomości, która „staje się bar
dziej zdolną do stworzenia aktów, których indeterminacja wewnętrz
na, mając się rozpościerać na dowolnie wielką mnogość momentów 
materii, tem łatwiej przejdzie przez oczka sieci konieczności”. Ale, 
co istotne, zawsze będzie z nią związana; „wolność [...] zawsze głę
boko zapuszcza korzenie w konieczność i ściśle się z nią organi
zuje. Duch zapożycza od materii postrzeżenia, z których czerpie po
karm  i zwraca je materii w postaci ruchu, na którym wycisnął pięt
no swej wolności” 25.

Bergson bardzo wyraźnie podkreśla, że nie cała nasza przeszłość 
może być przywoływana przez teraźniejszość i uświadamiana. W te
raźniejszości żyjemy naszym „ja powierzchniowym”, dostosowującym 
przywoływane wspomnienia do potrzeb praktycznego życia — inteli
gencja jest głównie świadomością „praktyczną”. Jesteśmy więc zmu
szani naszą teraźniejszością do nakierowania się na przyszłość, do 
odcięcia się od „ja głębokiego”. Praktycznie więc żyjemy, jak się 
Bergson wyrazi , w jakiejś strefie pośredniej między nami i nami 
samymi, oddzielamy się od siebie samych, aby móc żyć, a przede 
wszystkim współżyć z innymi. Nigdzie chyba wyraźniej niż w Śm ie
chu nie pokazał Bergson, jak dalece społeczne porozumie,wanie się 
ludzi żąda ofiary z ich wewnętrznego, pełnego życia, jak wymusza 
mechaniczność zachowań i myślenia. Tę swoistą tragedię ludzkiej 
świadomości zmuszanej ciągle do zgody na własną niepełność oddaje 
wedle Bergsona mowa ludzka, język, za pomocą którego kawałkuje
my nasze życie wewnętrzne, który jakby przeciwdziała ujawnianiu 
tego życia, będąc wszak jednocześnie najważniejszym sposobem ludz
kiej ekspresji. Taka jest dwuznaczność języka — stawanie się „ja”, 
komunikacja z drugim i samowiedza jest równocześnie alienacją „ja” 
głębokiego. Problem ten będzie odtąd już stale niepokoił dwudzie
stowieczną filozofię podmiotu i pewne nurty psychoanalizy26.

Istotne jest dla Bergsona przekonanie, że można postępować na
przód w przezwyciężaniu tej alienacji. Pewne jest, że droga odzyski
wania „ja” głębokiego jest drogą okrężną. Życie świadome siebie nie jest

24 Bergson, M ateria  i pamięć,  s. 245.
»  Ibidem ,  s. 252.
26 De Waelhens, op.cit., s. 171.
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i nie ma też być dla Bergsona snem zanurzonej w sobie i odciętej 
od świata rzeczy świadomości; trwanie nasze musimy odnaleźć po
przez świat; „trwanie jest środowiskiem, w którym dusza i ciało znaj
dują swą artykulację, ponieważ teraźniejszość i ciało, przeszłość i duch, 
jakkolwiek różne co do natury, to jednak przenikają się wzajem” 27. 
Nasze ciało jest na tej drodze przeszkodą, ale, jak już wspomniano, 
przeszkodą konieczną. Ludzka świadomość to świadomość nieodłącz
na od cielesności. Jest pełną konsekwencją ze strony Bergsona postu
lat szukania bezpośrednich danych świadomości, które są najprzód 
bezpośrednią percepcją rzeczy, a prowadzą nas dopiero w głąb nas 
samych, do bezpośredniej świadomości trwania.

Świadomość bezpośrednia to świadomość ledwie się odróżniająca 
od przedmiotu oglądanego. Jest to „świadomość rozszerzona, cisnąca 
na krawędzie nieświadomego, które na przemian ustępuje i opiera 
się. Poprzez ustawiczne błyskawiczne przejścia między światłem 
a ciemnościami każe nam ona stwierdzić, że psychologiczne to bynaj
mniej nie tylko świadome, lecz także i nieświadome” *8.

Tu natykamy się na ważne pojęcie nieświadomości, którą Bergson 
zdaje się rozumieć na kilka sposobów, czy też wyróżnia jej rożne 
poziomy, analogicznie jak rozróżnia poziomy świadomości. Jest więc 
nieświadomość życia u jego ewolucyjnych początków, nieświadomość 
elan vital, zawierająca potencjalnie całość psychicznych przejawów 
życia, lecz niedostępna żadnej podmiotowej świadomości. Jest też,
0 czym była już mowa, nieświadomość instynktu. W przypadku czło
wieka mamy do czynienia z dwoma poziomami czy zakresami nie
świadomości. Pierwszy będą stanowić psychologiczne podstawy na
tury  ludzkiej, która, jak sądzi Bergson, jest zawsze taka sama, chociaż 
wydaje nam się różna, bo nakładają się na nią kolejno wszystkie 
właściwości cywilizacyjne i kulturowe. Stąd twierdzenie, że natura 
ludzka ukazuje się np. wyraźniej u chorych psychicznie, u których 
wszelkie aktywności „powierzchniowe” osobowości są zaburzone
1 nikną 29.

Drugim zakresem nieświadomości ludzkiej, węższym na pewno, 
będzie obszar całej zachowanej przeszłości osobowej, wydobywającej 
się na powierzchnię świadomości tylko cząstkowo, na użytek teraź
niejszości. Przeszłość ta  determinuje w istotny sposób naszą osobo
wość, jakkolwiek niestety najczęściej bez naszej o tym  w iedzy30. 
Wykorzystujemy ją w  sposób niepełny i miesamowiedny. Pełna świa-

27 Merlau-Ponty, Éloge de  la philosophie  ..., s. 294.
28 H. Bergson, Oeuvres,  Paris 1963, s. 1273.
M Bergson, L es deu x  sources  ..., s. 154.
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domość i samowiedza, najwyższy ich stopień, realizują się dopiero na 
tym  poziomie, gdzie inteligencja łączy się z władzą '¡intuicji. Pojęcie 
intuicji jest jednym z najważniejszych pojęć w filozofii Bergsona. 
On sam podkreślał, że jej centralnym ogniwem, myślą przewodnią 
jest (intuicja trwania. Intuicja jest właśnie poddaniem się mowie, trw a
nia. Mowy tej przekazać, zakomunikować nie można w pełni, mamy - 
tu  do dyspozycji tylko język metafor i symboli zawsze jakoś uwięziony 
w „przestrzenności” myślenia; stąd intuicja musi być nieprzerwanym 
przechodzeniem od symbolu do rzeczywistości, od dyskursu do sensu 
li z pow rotem 31. Dlatego w poezji i sztuce najbardziej zbliżamy się do 
rzeczy samych.

Jakkolwiek intuicja idzie w tym samym kierunku co instynkt, to 
trzeba ją wyraźnie od instynktu odróżnić. Intuicja nie przeciwsta
wia się inteligencji, raczej nadbudowuje się nad nią, chociaż jest 
także „przywróceniem świadomości jej pierwotnej postaci” 32. Intuicja 
ma nam pozwolić wrócić do źródeł inteligencji i zarazem dojść do 
jej kresu. Intuicja jest więc unią świadomości refleksyjnej (inteli
gencja), transcendentnej wobec życia, i  świadomości bezpośredniej, 
immanentnej życiu. Ta pierwsza widzi, ta druga czuje, a obie razem 
dopiero wiodą do prawdziwego poznania będącego jakby interferen
cją ruchu świadomości i trwania całości bytu. Oto źródło i podstawa 
mistycyzmu Bergsona. Dusza zdolna do największego wysiłku intuicji 
poznaje źródło wszelkiego bytu — energię twórczą, wolność, miłość, 
Boga — pojęcia te są tu  właściwie synonimami. Doświadczenie Boga 
jest doświadczeniem „bezgranicznej energii, siły tworzenia i miłości 
przechodzącej wszelkie wyobrażenie” 33. Intuicję można nazwać ro
dzajem emocji, uczucia (oba te term iny są używane przez Bergsona 
wymiennie), które będąc ruchem, jako trwanie, posiada też kierunek, 
dlatego jeszcze inna jej nazwa to — aspiration. Jest ona emocją 
twórczą, wolnością przekraczającą ciągle na nowo siebie samą. Wol
ność jest, bo doświadczamy jej, jest ona bezpośrednią rzeczywistością 
psychiczną. Najpełniej zaś realizuje się ona w twórczych aktach in
tuicji. Jest tu paradoksem i zarazem potwierdzeniem wolności fakt, 
że w akcie takim dusza zostaje raczej poniesiona przez siły przekra
czające rozumienie, niż nimi kieruje; akt wolny jest spontaniczną, 
emotywno-refleksyjną ekspresją całej osobowości jednostkowej, po
szerzonej o kontakt z „totalnością psychiczności”, gdyby można było 
tak się wyrazić.

M Bergson, O euvres,  s. 287.
81 Marthelemy-Madaule, op.cit., s. 132.
54 Bergson, Oeuvres,  s. 60 i nn.
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Na tego rodzaju emocji Bergson opiera swoją doktrynę moralności 
otwartej. To moralność z gruntu indywidualistyczna, wsparta jedynie 
na mistycznym przeżyciu jedności z sobą, Bogiem, i całością życia. 
W przeżyciu mistycznym następuje zmiana stosunków między świa
domością a  nieświadomością. To co jest na powierzchni świadomości, 
jakby maleje, staje się nieważne, to zaś co było ukryte, zapomniane, 
nieujawnione, staje się jawne i porywa duszę ku jej twórcy. Pozna
nie siebie jest poznaniem Boga, Dobra i powołania własnego — 
Bergson często powoływał się na Sokratesa. Moralność otwarta jest 
swoistą moralnością bez powinności i sankcji — jest ona niejako 
automatycznym, naturalnym  wynikiem życia i myślenia w pełni in- 
tuitywnego. Tu być może tkwi powód tak niewielkiego stosunkowo za
interesowania problematyką zła. Mistyk Bergsona nie zna zła.

Ale wiemy, że intuicja ma być także m e t o d ą  filozofii. Pojęcie 
intuicji jako metody filozofii każe nam wrócić do punktu, gdzie 
w imieniu Bergsona stwierdziliśmy, że droga myśli do rzeczywistości 
jest drogą okrężną. We W prowadzeniu  do m eta fizyk i  Bergson mówi 
wyraźnie, że metoda intuicji nie jest oderwaną autokontemplacją fi
lozofa, choć przedmiotem jej jest trwanie, które ma „naturę psycho
logiczną”. W intuicji jako metodzie łączyć się mają nauka i meta
fizyka — bo metoda ta ma być refleksją nad wszystkimi danymi 
i doświadczeniami nauk oraz refleksją nad podmiotowymi — Bergson 
powiedziałby psychologicznymi — uwarunkowaniami ich konstrukcji. 
Ma być refleksją de l ’esprit sur l ’esprit.

Jest w tym  wszystkim powód, dla którego psychologia zdaje się 
być w sposób szczególny związana z intuicyjną metodą metafizyki. Oto, 
mówi Bergson, nawet w moim kontakcie z sobą samym niemożliwy 
jest ostateczny wysiłek intuicji, jeśli nie brać pod uwagę i nie kon
frontować wciąż z sobą jak największej liczby analiz psychologicznych34. 
Podmiot nie jest sobie bezpośrednio dany w czystości „myślę” i „czuję”. 
Wyrusza on w podróż myśli jako cielesny i niepewny byt, z trudem, 
poprzez ciało, przez niepewność rozumu teoretycznego i niezrozumia- 
łość własnych doznań, przez kładkę pamięci i rzekę niepamięci odnaj
dując miejsce w swojej jedności. I dlatego żądał Bergson, aby psycholo
gia wzięła pod uwagę i uczyniła przedmiotem swych badań wszystkie 
przejawy życia psychicznego (duchowego), żadnych a priori nie dys
kwalifikując jako njiemożliwych do badania metodą „naukową”. Psy
chologia ma brać pod uwagę doświadczenie psychiczne, w najszerszym 
rozumieniu. Tu nie ma doświadczeń iluzorycznych i cokolwiek jest

S3 Bergson, Les d eu x  sources ..., s. 251.
34 Bergson, Oeuvres,  s. 1432.



L. N.

Alienacja »cogito« 231

doświadczane, jest realnością dla podmiotu i zawsze na coś wskazuje. 
Domaga się więc wyjaśnienia i rozumienia.

Zrozumiałe są więc zainteresowania Bergsona magią, parapsycho
logią, snem. Nie znal w całości prac Freuda, ale podkreślał wagę ba
dania przezeń snów. Dla Bergsona sen jest stanem „lenistwa umysłu”. 
Ale właśnie tylko umysłu. Jawa wymaga od nas „uwagi na życie”, 
selekcji wspomnień, adaptacji do warunków działania, zainteresowania 
aktualnością. We śnie uwaga ta jest wyłączona, ale nasze życie psy
chiczne trwa. Sądził Bergson, że absurdalność, brak logiki w  marze
niach sennych powodują niemożliwość ich tłumaczenia, dowiadujemy 
się z nich właściwie tylko tego, że mamy więcej wspomnień i skoja
rzeń niżbyśmy się spodziewali. Jednak zdawał sobie sprawę z tego, 
że znane mu badania snów, bardzo niekompletne i powierzchowne, 
nie mogą dać pełnej informacji o tym, co b y ć  m o ż e  sny nam o nas 
m ów ią35. W każdym razie kieruje pod adresem psychologii wezwanie 
do badania snu głębokiego, w którym, jak sądził, może się ujawniać 
istota naszej przeszłości i sposób pracy ducha. Jest to także wezwanie 
do badania nieświadomości; „Badać nieświadome, pracować w pod
ziemiach umysłu specjalnymi metodami, oto jakie będzie główne za
danie psychologii w nadchodzącym wieku” 36.

* * *

Kiedy Bergson pisał ów apel, znana już była doktryna Freuda. 
Jednak w wykładzie takim, jaki jej dał sam autor, zasadniczo roz
mijała się z postulatami Bergsona co do właściwej roli, zadań i przed
miotu psychologii, a nawet, można powiedzieć, była jej wprost wroga. 
Świadoma postawa Freuda była zdecydowanie antymetafizyczna, po
dzielała wszystkie uprzedzenia dziewiętnastowiecznego scjentyzmu. 
Swojej teorii psychoanalitycznej starał się Freud nadać status teorii 
naukowej analogicznej do współczesnej mu biologii i fizyki. W ten 
sposób deklarował się jako wyznawca naturalistycznej i determinis
tycznej koncepcji człowieka. Psychika była dla niego tym, czym właś
nie nie była dla Bergsona — prostym przedłużeniem biologii.

Niemożliwość utrzymania (z powodu szkodliwości utrzymywania) 
scjentystycznyeh pozycji w psychologii dostrzegł natomiast z całą 
wyrazistością niieco młodszy od Bergsona uczeń Freuda, C. G. Jung. 
Dlatego też rozstał się ze swoim mistrzem. Zarzucał Freudowi przede 
wszystkim to właśnie, iż ów sprowadzał psychologię do gry czynni

55 Ibidem ,  s. 893.
*  Ib idem ,  s. 897.
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ków biologicznych (w sensie fizjologicznych), na dodatek zawężonych 
w istocie do dwóch — popędu seksualnego i śmierci; iż nie dostrzegł 
rzeczywistej autonomii ducha — „tego drugiego bieguna procesu świa
ta ”. Jasne jest, że z pozycji swego redukcjonizmu przyrodniczego Freud 
nie mógł go dostrzec. Ale też dlatego między innymi terapeutyczna 
wartość jego psychoanalizy staje dla Junga pod znakiem zapytania. 
Jeżeli bowiem jedynie biologiczne, instynktowe czynniki podlegają 
zaburzeniom na skutek zewnętrznych, obiektywnych wpływów, a za
burzenia te polegają w zasadzie na niemożności realizowania w pełni 
instynktów (popędów), to środkiem prawdziwie terapeutycznym byłoby 
w takim razie tylko umożliwienie im pełnej ekspresji37. Że jest to 
niemożliwe, o tym sam Freud dobrze wiedział — dlatego kultura jest 
dlań źródłem cierpień ostatecznie zawsze takich samych i nigdy nie
usuwalnych.

Jung nie zajmował się filozoficzną interpretacją poglądów Freuda — 
na nią trzeba było czekać jeszcze długo. Nie uważał się za filozofa, 
jakkolwiek jego koncepcja wyrosła także z krytyki określonych prądów 
nie tylko w psychologii, lecz i w filozofii. Ale ta krytyka poprzedzona 
była długą praktyką lekarską, która zmusiła Junga do ustosunkowania 
się do całego obszaru faktów jawnie nie dających się wyjaśnić na 
gruncie dotychczasowej psychologii. Jako lekarz stanął przed rzeczy
wistością duchowych cierpień i jako lekarz starał się odnaleźć ich 
źródła i sposoby leczenia. Będzie więc podkreślał, że zajmuje w psy
chologii stanowisko empiryczne. Jest to szczególny empiryzm, niewiele 
mający wspólnego ze swym dziewiętnastowiecznym imiennikiem.

Jung zdawał sobie sprawę z koniecznych założeń i implikacji filo
zoficznych nauki, która musi uzasadnić własną metodologię określając 
jednocześnie zakres i r o d z a j  rzeczywistości, w jakiej się porusza. 
Jakkolwiek starał się mieć tych założeń możliwie mało. Nierozerwalny 
związek filozofii i  psychologii ma u swych podstaw, jak Jung sądzi, 
fakt, że przedmioty obu tych nauk zarówno wymykają się totalnemu 
objęciu przez doświadczenie „naukowe” i ramy rozumu empirycznego. 
Przedmiotami tymi są: dla psychologii — dusza, dla filozofii — św ia t38. 
W psychologii wszystko więc będzie zależało od tego, jak się potrak
tuje duszę. Jung jest pierwszym psychoanalitykiem, który nie redukuje 
psychiczności do ¡innych wymiarów. Zdecydowanie odrzuca punkt wi
dzenia ciasnego empiryzmu w filozofii nauki, którego zasługą są wszyst
kie dziewiętnastowieczne „psychologie bez duszy”. Ideologia tego em
piryzmu (jak i każdego esprit du  f\emps) ma, zdaniem Junga, również

37 C. G, Jung, Psychological Types,  Princeton 1974, s. 61 i nn.
38 C.G. Jung, L’hom m e à la découverte  de  son âme, Paris 1963. s. 40.
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genezę psychologiczną. Pojawienie się jej nie było bynajmniej owocem 
racjonalnych spekulacji, bo żadne takie spekulacje nie są w stanie 
zanegować ani autonomii ducha, ani autonomia materii. Twierdzenie, 
że materia generuje duszę, nie jest wcale bardziej zasadne i uprawnione 
niż twierdzenie odwrotne. W istocie nic nie wiemy ani o materii, ani
0 duchu, a przyznanie się do tego przysłużyłoby się tylko zdobywaniu 
tej wiedzy. Lecz trudno się do tego przyznać, kiedy położyło się znak 
równania między świadomością racjonalną a duszą, co właśnie czyni, 
twierdzi Jung, dziewiętnastowieczna psychologia empiryczna. Tymcza
sem wygnana drzwiami nauki dusza wraca bolesnym oknem cierpień 
psychicznych współczesnego człowieka i ich destrukcyjnych dla całego 
świata konsekwencji.

Skoro więc Jung może również deklarować się jako empirysta, to 
dlatego, że będzie on inaczej rozumiał istotę doświadczenia, przynaj
mniej w psychologii lub ściślej — w psychoanalizie. Specyfika tego 
rozumienia jest naturalnym  wynikiem ujęcia przez niego specyfiki 
przedmiotu psychologii. Psychologia „ma do czynienia z faktami em
pirycznymi, z których wiele jest trudno dostępnych zwykłemu do
świadczeniu”. Swój metodologiczny punkt widzenia Jung określił na
stępująco: „Ten punkt widzenia ma charakter wyłącznie fenomenolo
giczny, to jest zajmuje się tylko zdarzeniami, wypadkami i doświad
czeniami, jednym słowem — faktami. Jego prawdą jest fakt, nie zaś 
sąd {...] Idea [...] jest psychologicznie prawdziwa o tyle, o ile istnieje 
Egzystencja psychologiczna ma charakter subiektywny o tyle, o ile 
jakaś idea występuje tylko w pojedynczej jednostce. Natomiast ma 
charakter obiektywny, o ile dzięki consensus gentium  staje się udzia
łem jakiejś większej grupy” ®*.

Cokolwiek pojawia się w psychice, jakakolwiek idea czy przeżycie, 
jest dla psychologa f a k t e m  do zbadania. Doświadczenie psychiczne 
jest jedynym doświadczeniem bezpośrednim i ono właśnie powinno być 
głównym obiektem refleksji psychologa. Doświadczenia pacjentów
1 własne skłoniły Junga do twierdzenia o autonomii psychiki i roz
patrywania jej jako faktor sui gem ris ,  jako fenomenu en soi. Stąd 
powrót do pojęcia duszy. Ludziom wszystkich czasów psychika uka
zuje się jako coś obiektywnego, opornego wobec świadomych poczynań 
i zamiarów i jest to, mówi Jung, z punktu widzenia empirycznego, 
w pełni uzasadnione, ponieważ w co najmniej równej mierze jak świa
domości podlegamy nieświadomości. Dusza nie jest świadomością tylko. 
Świadomość jest bardzo późną zdobyczą ewolucyjną duszy nieświa

C.G. Jung, Psychologia a religia,  Warszawa 1970, s. 98.
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domej i zajmuje niewielki obszar życia duszy — jest „pewnego rodzaju 
organem percepcji i orientacji zwróconym przede wszystkim w kie
runku otaczającego zewntrznego świata i przystosowanym tylko do 
bezpośredniej teraźniejszości” 40. W taki sam sposób Bergson określał 
funkcje świadomości — inteligencja. Już tu przywołujemy nazwisko 
Bergsona, bo podstawowe założenia teorii Junga każą szukać pokre
wieństwa między tymi dwoma myślicielami.

Istotne dla koncepcji Junga jest widzenie przez niego całej rzeczy
wistości, a więc i duszy jako dynamicznych procesów ścierania się 
i łączenia przeciwieństw. Świat istnieje, ponieważ „jego przeciwieństwa 
się dopełniają”, „racjonalne jest kompensowane przez irracjonalne i in
tencjonalne, przez dane” 41. Nic nie jest, a wszystko się staje. Od
wieczny konflikt między Naturą a Umysłem jest potwierdzeniem 
i obrazem paradoksalnej istoty duszy, mającej aspekt zarówno fizyczny 
jak i duchowy, „...dusza jest oglądanym od wewnątrz życiem ciała, 
a ciało jest przejawiającym się na zewnątrz życiem duszy” 42. Nie- 
redukowalność tego konfliktu wskazuje, że najgłębsza istota psychicz- 
ności jest niepoznawalna, niepojmowalna.

Dynamiczną zasadą rozwoju życia jest libido — energia twórcza, 
której Jung przyznaje charakter i biologiczny, i psychiczny, libido 
„w klasycznym sensie tego słowa jako »płomienne pragnienie« bez od
noszenia go do materialności” 43. Sytuacja ludzka jest sytuacją skraj
nej polaryzacji libido na bieguny fizjologiczny i duchowy, które prze
ciwstawiają się sobie, a jednocześnie się dopełniają. Dlatego nie może 
nastąpić całkowita autonomizacja sfery instynktowej względem du
chowej, ani też na odwrót — duch, który odseparowałby się od sfery 
instynktowej, skazany byłby na kalectwo i p ustkę44. I Bergson tak 
widzi syutację ludzką w perspektywie ewolucji twórczej. Narzuca się 
porównanie libido z elan vital  Bergsona. Sam Jung zresztą zaznaczył, 
że można je i tak nazywać. Zaznaczył — „również tak”, dystansując się 
tym  od wniosków i twierdzeń ontologicznych Bergsona. Bergson nie 
chce sobie i nam pozostawić wątpliwości co do ostatecznego celu 
i źródła elan vital. Junga jako psychologa nie interesuje ostateczne 
źródło i cel metafizyczny libido. Będzie więc podkreślał, że stawianie 
pewnych generalizujących hipotez co do funkcjonowania psychiki nie 
jest stawianiem hipotez metafizycznych. On rzeczywistość psychiczną

48 Jung, L ’hom m e à la découver te  ..., s. 48.
41 C.G. Jung, L ’âm e e t  la vie, Paris 1963, s. 337, 338.
42 Jung, Psychologia a religia, s. 92.
43 Jung, L ’âm e e t  la v ie,  s. 343.
44 Ibidem.
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stwierdza, stara się pokazać jej dynamikę, sposób przejawiania się 
je j w człowieku. I orzeka, że ta  rzeczywistość może i powinna być 
przyjęta, niekoniecznie implikując akces do określonej doktryny filo
zoficznej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że już punkty wyjściowe 
koncepcji Junga wykluczają co najmniej dwie postawy filozoficzne. 
Wykluczają, mianowicie, z pewnością metafizyczny materializm skoli- 
gowany z ciasnym empiryzmem i wykluczają racjonalizm skojarzony 
z dualizmem ontologicznym.

Na terenie psychologii, tak jak ją ujm uje Jung, oba te stanowiska 
fałszują rzeczywisty stan rzeczy, prowadząc nieuchronnie do redukcji 
jednego z obszarów rzeczywistości i zapoznania specyfiki natury zja
wisk psychicznych. Na to samo zwracał uwagę Bergson, gdy twierdził, 
że nlie branie pod uwagę jakościowej odrębności życia psychicznego po
woduje sprowadzanie myśli do materii lub na odwrót — m aterii do 
myśli, co ostatecznie wychodzi na to samo — na niemożliwość wy
jaśniania zjawisk psychicznych i ich powstawania. Duch jest niewspół
mierny, w dosłownym znaczeniu terminu, z materią. Co nie oznacza 
wcale, i to ważne,, dualizmu ontologicznego Bergsona. Jak zauważył 
bowiem Ingarden, u Bergsona „Rozróżnienie materii i ducha prowadzi 
nie do przeciwieństwa między bytem przestrzennym a nieprzestrzen- 
nym, lecz do różnicy w napięciu trwania, tak że, rozwiązanie, jakkolwiek 
zdecydowanie dualistyczne, natychmiast wskazuje na wspólną podsta
wę lub przynajmniej na pokrewieństwo między duchem a m aterią” 45.

Mimo wszystkich zastrzeżeń Jung wyraża przypuszczenie, które 
pozwala się domyślać jego podstawowej opcji metafizycznej, a jest ona 
pokrewna bergsonowskiej: „Ponieważ dusza i materia zawarte są 
w jednym li tym  samym świecie, są w ciągłym kontakcie ze sobą 
nawzajem i ostatecznie spoczywają na niereprezentowalnych, transcen
dentalnych czyryaikach, to jest nie tylko możliwe, ale nawet wielce 
prawdopodobne, że dusza i m ateria są dwoma różnymi aspektami jed
nej i tej samej rzeczy” 16.

Bergson ze swego rozpatrywania procesów psychicznych wypro
wadzi w końcu swoisty dowód na istnienie Boga — jest to dowód 
z intuicji trwania. Przeżycie energii twórczej trwania wzbudzające 
poryw miłości i wolności może znaleźć kulminację i odpowiedź jedynie 
w Bogu i przez Boga. Dlatego Bergson mówi o p o z n a n i u  Boga 
w  akcie intuicji mistycznej, gdzie aktywność świadomości spotyka się 
z aktem miłości Boga stwarzającego.

Jakkolwiek i dla Junga samopoznanie i pełna realizacja osobowości

ł5 R. Ingarden, Z badań nad filozofią w spółczesną,  Warszawa 1963, s. 63.
** C.G. Jung, Psychological Reflections,  Princeton 1974, s. 5.
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zakładają jakiś rodzaj przeżycia mistycznego, to potwierdzona tak 
autonomia i realność psychiczności nie mają przesądzać rozwiązania 
kwestii ontologicznych (metafizycznych). Wprawdzie nie uważa on za 
potrzebne mówienie o materii przy rozważaniu psychiki, bo, można 
powiedzieć, „ta hipoteza jest mu niepotrzebna”. Uważa natomiast za 
potrzebną h i p o t e z ę  Boga, ponieważ uznaje za niezbywalną reli
gijną funkcję duszy i religijny wymiar (sposób) przeżywania funda
mentalnych problemów egzystencji. Lecz jest to Bóg będący tylko obra
zem psychologicznym, sposobem przeżywania własnej jaźni, i nie ma 
to związku z kwestią Boga jako takiego, o którym psychologia nie ma 
nic do powiedzenia.

Niezależnie od tego, czy też mimo to, Jungowska koncepcja struk
tury  psychiki ludzkiej i funkcji kolejnych jej podstruktur jest zasad
niczo zgodna z wizją dynamiki psychicznego życia człowieka, daną: 
przez Bergsona. A raczej jest tak, jakby Jung wypełniał szczegółową 
treścią intuicyjny zarys kreślony przez Bergsona. Ciągłość, nieprzer- 
waność, dynamiczny charakter życia psychicznego, tak podkreślane 
przez Bergsona, u Junga uzasadniane są w szczególności wykazaniem 
dynamicznej struktury i autonomii nieświadomości. Bergson również 
był przekonany o tym, że nieświadomość nie można oznaczać tylko tego 
co już-nie lub jeszcze-nieświadome, lecz że jest ona realnością po
zytywną 47.

Przede wszystkim badanie marzeń sennych, które Bergson też po
stulował, skłoniło Junga do uznania autonomii nieświadomości i przy
jęcia jej kilkustopniowej struktury, wedle stopnia dostępności dla 
świadomości (ego). Pierwsza warstwa zawiera nieświadome treści do
stępne, druga — dostępne jedynie pośrednio. W trzeciej, najgłębszej 
warstwie zawarte są treści niedostępne świadomości, dające o sobie 
znać tylko przez symbole, obrazy archetypowe i przeżycia numino- 
tyczne.

Ciągłość nieświadomości, według Junga, jest gwarantem ciągłości 
życia psychicznego, ponieważ świadomość jest nieciągła. U Bergsona 
jest właściwie podobnie — przypomnijmy sobie znaną metaforę stożka,, 
za pomocą której Bergson stara się przedstawić życie psychiczne czło
wieka; ciągłość tego życia jest tam zapewniona poprzez stały kontakt 
szczytu stożka (świadomość związana z teraźniejszością) z jego pod
stawą (wspomnienia czyste), nigdy w pełni niedostępną. Tu byłoby 
rozwiązanie trudności czy też „błędu” Bergsona, o której mówi In
garden: „Bergson przeczy egzystencji »stanów« jako odgraniczonych 
jednostek i równocześnie — by wyjaśnić pozór ich egzystencji —

47 H. Bergson, Écrits et paroles, Paris 1959, s .325 i nn.
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zakłada istnienie »serii aktów nieciągłych uwagi«”; czyli, zdaniem 
Ingardena, sam sobie przeczy48. Jednak sprzeczność byłaby tu  tylko 
wówczas, gdyby nie rozróżniać tych wszystkich planów świadomości, 
M óre właśnie Bergson rozróżnia. „Uwaga na żydie” jest funkcją umysłu- 
-inteligencji, nie jest świadomością trwania, czyli pełną świadomością; 
nastawiona tak jak inteligencja, musi więc być obarczona nieciągłością. 
Tak samo jak ego Junga jest ona punktem spotkania „ja powierzchnio
wego” z „ja głębokim”.

Jung wyróżnia prócz nieświadomości indywidualnej nieświadomość 
zbiorową. Nieświadomość zbiorowa decyduje o formach i prawidło
wościach przeżywania wewnętrznego, należy tu  system organizacji po
pędów i archetypów. Właściwie popędy można by nazwać instynktami 
biologicznymi, archetypy zaś „instynktami psychicznymi” lub „ducho
wym i”. Związek między popędami a archetypami jest dialektyczny — 
stanowią one największą parę przeciwieństw, a zarazem warunkują 
wzajemnie swą dynamikę. Archetypy są „dziedziczonymi formami oraz 
ideami, wiecznymi i identycznymi, zrazu bez jednej, określonej treści. 
Przybierają tę treść w indywidualnym życiu jednostki, której osobowe 
doświadczenie okazuje się określane tym i form am i49.

Archetypy stanowią wyraz i  formę fundamentalnych doświadczeń 
psychicznych gatunku związanych z przeżyciami numinotycznymi, prze
życiami sił władających, dysponujących życiem i  wyznaczających mu 
kierunek. Dlatego też archetypy należą do sfery numinosum  i koncen
tru ją  się niejako wokół najwyższego, centralnego archetypu, jakim 
jest archetyp jaźni. Jest to archetyp jedności świadomego i nieświado
mego, archetyp totalnej jedności osobowości. Jaźń, mówi Jung, jest 
pojęciem transcendentalnym, ponieważ charakteryzuje całość, która 
może być opisana jedynie w części, w części pozostając nieograniczona 
i niepoznawalna. Jak wszystkie archetypy łączy się ze świadomością 
za pomocą języka symboli, obrazów symbolizujących i jest to jedyny 
sposób przejawiania się archetypów dla świadomości. Odnajdujemy 
je w snach, mitach, dogmatach i rytach religijnych, w magii. Zauwa
żono już, że teorię archetypów Junga można potraktować jako szcze
gólną interpretację i rozwinięcie tem atu fantazji mitologicznej (mito- 
twórczej) i zdolności fabulacyjnych, jakimi tłumaczy Bergson powsta
nie religii statycznych50.

Archetypy jungowskie realizują się w każdej ludzkiej jednostce 
w sposób indywidualny, niepowtarzalny, zależny od wielu różnych

48 Ingarden, Z badań nad filozofią współczesną,  s. 134.
49 Jung, L ’âm e e t  la v ie,  s. 63.
50 J. Chevalier, Historie de la pensée, vpl. IV, Paris 1966, s. 570, 571.
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czynników natury i fizycznej, i psychicznej, których tu  nie będziemy 
omawiać. Zaznaczmy tylko, że niepowtarzalność owa jest też związana 
z indywidualnością twórczej fantazji, którą Jung uznaje za funkcję, 
w jakiej zbiegają się wszystkie aktywne funkcje psyche. Unia psy
chiczna świadomego i nieświadomego, a także indywidualnego i kolek
tywnego stanowi właśnie proces życiowy irracjonalny, który może być, 
w indywidualnych wypadkach, opisany jakoś, ale nigdy do końca 
racjonalnie wyjaśniony. Symbole — produkty twórczej fantazji, rozu
miane hermeneutycznie, są wskazówkami, dzięki którym, w których, 
znajdujemy klucze do życia w harmonii z samymi sobą51.

Dlatego też, powie Jung, psychologia indywidualna nie może być 
„naukowa”, bo naukowość, rozumiana tak jak na obszarze nauk przy
rodniczych, zaprzeczałaby samej zasadzie tej psychologii — odnajdy
wania sposobów realizowania wspomnianej irracjonalnej jedności życia 
psychicznego. Jung docenił u Bergsona podkreślenie wagi pozytywnego 
irracjonalnego czynnika W psychice, do którego psychologia musi do
stosować swe metody, jeśli chce miąć wgląd w całość życia52. Dla 
Bergsona jednak intuicja prowadząca w głąb nas samych nie tyle była 
władzą irracjonalną, co „supraracjonalną”, była zarazem intelektem 
i uczuciem, instynktem i emocją. Junga intuicja jest funkcją irracjo
nalną (w sensie przeciwracjonalną), współ-, a nie nadrzędną w stosunku 
do pozostałych trzech funkcji: dwóch racjonalnych — myślenia i uczu
cia, oraz irracjonalnej — percepcji. Nie znajdziemy u Junga jednego 
pojęcia, które by odpowiadało pojęciu intuicji Bergsona. Psychologiczna 
aparatura pojęciowa Junga jest tak rozbudowana, że na próżno szuka
libyśmy jakiegoś jej odpowiednika u Bergsona. Lecz różnice te okażą 
się mndej ważne niż pozór wskazuje, kiedy zobaczymy jak dalece 
podobne są zadania psychologii, cele i droga życia ludzkiego u Bergsona 
i u Junga.

Dla Junga właściwym zadaniem człowieka jest pełna realizacja 
procesu indywiduacji, to jest procesu jednoczenia świadomego i nie
świadomego. Chodzi przy tym o zdobycie świadomości wyższego stop
nia. Nie tej, która niejako automatycznie wyłania się z morza nie
świadomości i jest tylko organem orientacji, adaptacji do środowiska 
zewnętrznego, a także wewnętrznego. Świadomość jest funkcją lub 
aktywnością utrzymującą relację treści psychicznych z ego (ego nie 
jest równoważne „ja” głębokiemu, ale nie jest też jedynie tą po
wierzchniową świadomością). Chodzi o zdobycie ““świadomości, która

S1 C.G. Jung, T w o  Essays on A na ly t ica l  Psychology, Princeton 1972, 
s. 290—292.

63 Ibidem., s. 288»
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w maksymalnym stopniu przyswoiła sobie treści nieświadomości i dzię
ki tem u zdobyła kontakt z własną jaźnią. Powrót ego do jaźni, „roz
poznanie” niejako jaźni przez ego oznacza niezmierne rozszerzenie pola 
świadomości, która odtąd może obejmować o wiele szerszą rzeczywis
tość, niż czyni to świadomość „uwięziona w drobiazgowym, przewrażli
wionym świecie ja”. Dotarcie do jaźni to dotarcie do nieświadomości 
zbiorowej, do źródeł żywych naszego życia, zetknięcie się z jego zasadą 
i świadome poddanie się jej wymogom, jej prawom. Bowiem „zindy
widualizowane ego czuje się jak przedmiot nieznanego i nadrzędnego 
podmiotu” 53. Jaźń jest źródłem ego i zarazem celem rozwoju ego. 
I tak jak u Bergsona powrót świadomości do własnych źródeł, a jed
nocześnie zdobycie jej sensu i celu odbywa się nie poprzez proste 
cofnięcie, lecz właśnie przez maksymalną dyferencjację poszczególnych 
władz psychicznych. Jaźń jest dla Junga w zasadzie tym, czym „ja 
głębokie” dla Bergsona. Rozwój świadomości zarówno w porządku 
filogenetycznym, jak i ontogenetycznym widzi Jung, podobnie jak 
Bergson, w procesie jej względnej emancypacji w stosunku do sfery 
instynktowej i nieświadomej. Podobnie też jak Bergson widział w roz
woju inteligencji, dzięki której człowiek stał się człowiekiem, szansę, 
ale i groźbę odcięcia się od duchowych źródeł życia, tak i dla Junga — 
zdobycie świadomości (przy czym Jung zamiast inteligencja mówi 
intelekt) jest tym, co umożliwiło człowiekowi władzę na tej ziemi, ale 
i tym, co zagraża mu oddzieleniem się od siebie samego. Ale, jakby 
powiedział Pascal, nous sommes embarqués; i  dla Bergsona, i dla 
Junga powrót do źródeł może oznaczać tylko rozszerzanie tej wyeman
cypowanej świadomości, zdobycie nadświadomości, osiągnięcie mistycz
nego spotkania z absolutem. Dla Bergsona jest to p o z n a n i e  abso
lutu. Dla Junga — jedynie doświadczenie z a l e ż n o ś c i  od niepozna
walnego ostatecznie źródła naszej świadomej egzystencji. Ale także dla 
niego archetyp jaźni jest ściśle związany z archetypem Boga i doświad
czenie archetypu jaźni jest właśnie doświadczeniem Boga, podstawo
wym doświadczeniem ostateczności. Co więcej — doświadczeniem za
sadniczo niekomunikowalnym, możliwym do przekazania jedynie być 
może za pomocą języka sztuki. Zdaniem Junga, sztuka wyraża wiecz
nie aktywną, nieświadomą duszę ludzkości. Także dla Bergsona sztuka 
jest najwyższym możliwym rodzajem komunikacji człowieka z innymi 
ludźmi, światem i Bogiem.

U jednego też i u drugiego proces poznawania siebie — „stawania 
się tym, czym się jest”, to sprawa między człowiekiem a nim samym, 
sprawa indywidualna. Bohater świadomości jest samotny. Wsłuchując

63 C.G. Jung, A rc h e ty p y  i sym bole ,  w: Pisma w ybran e ,  Warszawa 1976, s. 27.
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się w głosy dochodzące doń ze świata wewnętrznego, oddala się coraz 
bardziej od bezrefleksyjnej świadomości tłumu, grupy, ustalonych 
konwencji i norm, także moralnych. Moralność jest ostatecznie sprawą 
indywidualną, mówi Jung. Moralność otwarta Bergsona jest też sprawą 
indywidualną, tyle że nie tylko między „mną a mną”, lecz też „między 
mną a Bogiem”. Junga człowiek o świadomości rozszerzonej w procesie 
indywiduacji również znajduje się jakby poza dobrem i złem; i roz
patrując rzeczy i  sprawy sub specie aeternitatis, odnajduje własną, 
jedyną, a równocześnie w najgłębszy sposób powszechną drogę reali
zowania najwyższych wartości.

Optymizm aksjologiczny tak Bergsona, jak i Junga wsparty jest 
na przekonaniu o ścisłym związku moralności z wolnością i na pew
ności, że świadome siebie życie prowadzi do realizacji największych 
wartości moralnych. Dla Bergsona realizacja ta jest prostsza — 
jego Bóg, z którym  jednoczy się mistyk, jest samą miłością i dobrem — 
więc wolność ludzka, wolność najwyższej świadomości, nie może rodzić 
zła. Dla Junga zło jest równie realnością psychiczną jak dobro i obraz 
Boga ma także oba te aspekty. Tyle że człowiek świadomy jasnej 
i ciemnej strony swej duszy może opanowywać zło przez podtrzymy
wanie swoistego dialogu między tym i stronami. Jest w mocy to czynić, 
albowiem świadomość oznacza wolność i wzrost świadomości oznacza 
przyrost wolności, niezbywalnej danej świadomości, bezpośrednio do
świadczanej S4. Przy czym u Bergsona wolność odpowiada raczej spon
tanicznej aktywności całości psychiki Junga (świadomość plus nieświa
domość) — wolność jest, czy świadomi jesteśmy aktu wolnego, czy nie, 
jest jej jakby zawsze „tyle samo”, tylko nie zawsze człowiek zna jej 
właściwy przedmiot. U Junga wolność jest nieodłączna od wiedzy
o niej — im więcej świadomości, tym  więcej wolności.

Proces indywiduacji to proces przybliżania się do realizacji w ar
tości, będących największą zdobyczą ludzkości świadomej — wiary, 
nadziei, miłości i poznania. Wartości te nie są realizowalne w pełni, 
jak jest u Bergsona; wszystko co możemy uczynić naszymi ludzkimi, 
ograniczonymi środkami, to ciągle na nowo podejmować próby zbliża
nia się do tych w artości55. W drodze ku wartościom nie może być 
skodyfikowanych metod, jest to wąska ścieżka raczej, na którą wejście 
jest przedsięwzięciem ryzykownym, wymagającym bezwarunkowego 
zaangażowania całej naszej osobowości56. Rozbudzenie świadomości 
jest związane z ogromnym przeżyciem emocjonalnym — „Nie ma

54 Jung, L ’hom m e à  la découverte... , s. 102.
56 Jung, L’âm e et la v ie ,  s. 391.
66 Ibidem,  s. 392.
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przejścia z ciemności ku światłu ani od bezwładu do ruchu bez 
emocji” 57.

To zdobywanie samoświadomości jest porównywalne z wysiłkiem 
intuicji Bergsona. Jung tak jak i Bergson podkreślali emotywno- 
-refleksyjną naturę tego procesu. W wypadku Bergsona jednak bez
postaciowa w zasadzie płynność życia „ja głębokiego” nie wskazuje 
właściwie możliwych dróg refleksji — wniknięcie w siebie zdaje się 
tu  być uwarunkowane jedynie pragnieniem tego wniknięcia. Powin
ność zaś jego stara się Bergson racjonalnie uzasadnić poprzez wska
zanie na sprzeczności i niepełność współczesnej mu nauki i filozofii. 
Pragnienie dotarcia do „ja głębokiego” nie zawiera się tu  w samym 
charakterze dynamiki życia wewnętrznego, pojawia się raczej wtórnie 
jako rezultat rozpoznania istoty trwania i wszystkich logicznych tego 
konsekwencji. Dlatego Jung będzie oceniał metodę Bergsona jako jed
nak „intelektualistyczną”. Wprawdzie akt mistyczny u Bergsona, akt 
ogarnięcia miłością świata i Boga wymaga całkowitej przemiany 
świadomości, „skoku świadomości”, ale nie można wskazać właściwie 
drogi, którą można iść w kierunku tej przemiany. Pozostaje ona cu
dem, którego konieczność (nie, dla wszystkich!) gwarantowana jest 
przez naturę Boga, będącego miłością i wzywającego do niej człowie
ka. Przemiana owa jest tu absolutną eliminacją zła, jest zniknięciem 
sprzeczności, jest radosnym twórczym uniesieniem. Tu zaczyna się 
milczenie i całkowita jednoznaczność moralna. Twórcza aktywność 
mistyków, ich czyny, są ich mową i  one to, a njie słowo, pociągnąć 
mogą za sobą innych. Jung pokazuje natomiast człowieka, w którego 
strukturę psychiczną jest właśnie wpisane pragnienie jako tenden
cja do przezwyciężania sprzeczności sił działających w psychice. 
Te konflikty sprzecznych sił są motorem procesu indywiduacji, a osiąg
nięcie jego kresu nie jest bynajmniej zlikwidowaniem tych konflik
tów, lecz niejako tylko świadomym zdaniem sobie sprawy z ich cha
rakteru. Jednoznaczność moralna jest niemożliwa, tak jak niemożli
we jest osiągnięde stanu takiej euforycznej radości jak u Bergsona. 
Dla Junga pełna świadomość nie eliminuje zła ani cierpienia; jest 
wiedzą o niemożliwości ostatecznego przezwyciężenia sprzeczności, 
ono by zresztą oznaczało bezruch — więc koniec życia. Bóg, jakiego 
doświadcza człowiek u Junga, jest Bogiem cierpiącym i sprzecznym, 
jakkolwiek jawi się na horyzoncie rozwoju świadomości w tym  sensie 
pogodzony, że świadomy i akceptujący sprzeczności samego siebie. 
Jak  człowiek. I tylko taka jasność jest możliwa. Zaś wolność ludzka 
i świadomość realizują się właśnie poprzez słowo, poprzez wysiłek

87 Ibidem, s. 57.
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refleksji zmierzający do opanowania i spożytkowania naszych własnych 
wewnętrznych sił. „Refleksja jest aktem rezerwy dokonywanym przez 
ludzką wolność wobec przymusu praw naturalnych. Słowo reflezio  
znaczy właśnie „cofnąć się w ty ł”, refleksja polega więc na pracy 
myśli idącej w kierunku odwrotnym do zwykłego biegu, polega na 
zdobywaniu dystansu i pokonywaniu go na przemian, na cofaniu się 
i równoczesnym powracaniu. Z tego powodu refleksja jest zawsze 
zdobywaniem świadomości58.

Niemal takimi samymi słowami opisywał Bergson zadania refleksji 
w metafizyce i psychologii. Jung pokazać chciał „właściwe co” przed
miotu tej refleksji w psychologii i psychoanalizie. Przedmiotem tym 
są dostarczane przez sny i fantazje symbole, będące obrazami życia 
duszy. Życie naszej duszy jest więc nam dane — ale dane do inter
pretacji, do refleksji. Nie ma innej drogi dla świadomości. Obaj, Jung 
i Bergson, żywili przekonanie, że ostateczne poznanie (nigdy nie za
kończone) samego siebie prowadzi do dobra, do pojednania ze źród
łem ludzkiego i wszelkiego bytu, czymkolwiek by one były, i do po
jednania człowieka ze sobą. Bergson zdaje się wskazywać drogę, którą 
Jung przemierzał — obaj przyczynili się do zrozumienia, że dopiero 
cogito upokorzone może stawać się cogito zdobywającym.

M ałgorzata K ęp czyń ska

«COGITO» ALIÉNÉ: LES NOTIONS DE PSYCHOLOGIE 
CHEZ BERGSON ET JUNG

R é s u m é

Cette étude est une tentative de montrer la parenté des notions de la 
psychologie et de la personalité chez Bergson et Jung. L’auteur maintient 
que la philosophie de Bergson est une anticipation de la phénoménologie 
existentielle et que, de plus, elle annonce déjà la psychologie de profondeur 
et la psychanalyse, celle de Jung surtout. C’est vrai qu’à la différence de 
Jung, la psychologie n ’était pour Bergson qu’une introduction à sa m éta
physique; il n ’en reste pas moins vrai que l’un et l ’autre voyaient les fonde
ments de la science psychologique de l’avenir dans le respect absolu de 
l ’expérience interne, «intégrale», conçue en premier lieu comme continuité de 
la vie spirituelle se réalisant dans le temps vécu. Telle était la source de leur 
critique du déterminisme et du mécanisme, qui, en psychologie, élim inaient 
la diversité qualitative de l’esprit et son dynamisme inhérent pas moins que 
la nature particulière irréductible de la vie spirituelle de l ’individu. Aussi

M Ibidem, s. 55.
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Jung dira explicitem ent que l ’application des rigueurs strictement «scientifi
ques» (selon le modèle qui fonctionne généralement dans la méthode des sciences 
particulières) détruit le principe même d’une psychologie qui vise à chercher 
les façons par lesquelles se réalise l’unité extra-rationnelle de la vie spirituelle. 
C’est ainsi que l ’accès bergsonien au «Moi profond» s’identifie avec l’accès 
à l’«Ego|» chez Jung: dans les deux cas, il s’agit de la source et de la condi
tion de l’essor du Moi. Ce qui plus est, la notion du retour de la conscience 
à ses sources propres s’effectue chez les deux penseurs non par un recule- 
ment mais par une différenciation radicale de divers pouvoirs spirituels, ce qui 
aboutit au «surconscient», en ^franchissant l’esprit de l’instinctif et de l’incon
scient. Enfin, la façon de concevoir l’intelligence discursive comme chance et 
menace à la fois, constitue également un point commun chez les deux penseurs.

Il y a cependant une différence importante qui les sépare. Bien que, dans 
les deux cas, le «retour aux sources» et l ’élargissement radical de la conscience 
de soi conduisent à la rencontre avec l’Absolu, c’est-à-dire à expérience du 
Divin, la vision métaphysique ultime n’est pas la meme chez les deux penseurs. 
Pour Bergson l’expérience mystique élim ine le mal moral, elle satisfait les 
aspirations d’un homme qui réussit à trouver Dieu parce qu’il le cherchait en 
cherchant soi- même. Or, chez Jung, cet aboutissement ne saurait éliminer le mal, 
les déficiences et les souffrances, les oppositions inhérentes à la réalité; aussi, 
l’home ne peut jamais cesser de_cherclier Dieu après l’avoir trouvé, bien qu’il soit 
conscient de sa propre incapacité d’atteindre le bout du chemin.


