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Piotr M arciszuk

NOW A GNOZA A R TH U R A KOESTLERA

A rthur Koestler jest znany polskiemu czytelnikowi głównie z głośnej
powieści Darkness at Noon (Ciemność w południe), a także z wcześniejszych
powieści, prac autobiograficznych i esejów. W niniejszym szkicu chciałbym
zająć się inną domeną jego aktywności twórczej — twórczością naukową.
Z licznych prac Koestlera na ten temat wybrałem książkę The A ct o j
C reation1, ze względu na jej szczególną wartość w toczących się obecnie
w filozofii polskiej dyskusjach nad pojęciem racjonalizmu i irracjonalizmu
w naukach ścisłych oraz w humanistyce. Wspomniane pojęcia wchodzą
u Koestlera w kontekst tzw. nowej gnozy — nurtu obecnego w istotny sposób
we współczesnej nauce, którego podstawowe założenia wyśledził filozof francuski
Raymond Ruyer w pracach wielu uczonych (wśród nich są również laureaci
Nobla), m.in. u Eddingtona, Lam aitre’a, Milne’a, Gödla, W hitrowa, von
Weizsäckera, Robertsona, Sciamy, Bondiego, Hoyle’a 2. W swej książce
poświęconej nowej gnozie3 Ruyer wymienia również Koestlera i jego pracę

1 A . K oestler, The A ct o f Creation, London 1965. W szystkie cytaty w tłumaczeniu
autora szkicu pochodzą z tego wydania. W tekście oznaczone ono będzie literami A C ,
cyfra rzymska oznacza numer księgi, cyfra arabska — stronę w tymże wydaniu. W języku
polskim dostępny jest fragment hasła „H um or” z najnowszego wydania Encyclopaedia
Britannica, napisanego przez Koestlera na podstawie książki The A ct o f Creation. Por.
w ydawane przez Am basadę U SA w W arszawie pism o “ D ialogue-U SA ” , R. 5: 1976, nr 2,
s. 61— 72.
¿Autor niniejszego szkicu kierował się zasadą maksymalnej lojalności wobec referowanego
tekstu, uzasadnioną faktem, iż koncepcje K oestlera nie są bliżej znane polskiem u czytelnikowi,
toteż wybrał strategię m oże nieco nużącą w odbiorze, lecz gwarantującą realizację tejże
zasady. D latego większa część pracy ma głównie charakter referatu, dopiero ostatni jej
fragment zawiera próbę interpretacji teorii K oestlera w zasadnicznych dla niej kontekstach.
By ułatwić lekturę tekstu, w większości pracy pomija się zasadę przytaczania dosłow nych
cytatów , zastępując je swobodnymi przytoczeniami i referatem założeń; w ten sposób traci na
wyrazistości dw ugłosow ość tekstu, której odczytanie autor pozostaw ia uważnem u czytelnikowi.
2 Por. R. Ruyer, N owa gnoza, „Literatura na świecie” , 1982, nr 3— 4, s. 128— 129.
3 Por. R. Ruyer, La Gnose de Princeton, Paris 1977.
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Insight and Outlook , która w całości wchodzi w skład prezentowanej tutaj
The Act o f Creation jako jej pierwsza część.

Pojęcie „nowej gnozy” , z chwilą jego sformułowania i określenia, wymaga
i warte jest ustosunkowania się do niego i podjęcia polemiki. Przemawiają
za nim ważkość dokonań głównych przedstawicieli nurtu (uznanych przez
cały świat naukow y4) oraz podejmowana przez nich problem atyka: propo
zycja spójnej wizji człowieka i świata, miejsce i rola racjonalizmu w nauce
współczesnej, a także fakt, iż nowa gnoza jest próbą odpowiedzi na kryzys
filozofii końca XIX i niemal całego XX w .5 Kryzys artykułowany na różne
sposoby i konstatowany przez luminarzy filozofii współczesnej: Nietzschego,
Husserla, M erleau-Ponty’ego, Camusa, Sartre’a, Freuda i Junga (by wymienić
tylko kilka nazwisk spośród wielu), jest przede wszystkim kryzysem orientacji
antropologicznej, która uczyniła człowieka odpowiedzialnym za kształt jego
świata, odbierając wartość bytowi, logos słowu i sens życiu człowieka —
tym samym odmawiając mu istoty metafizycznej.
Nowa gnoza jest próbą przywrócenia człowiekowi właściwych mu wymiarów
i miejsca we wszechświecie, związku i jedności z bytem. Odrzuca antropologię
na rzecz kosmologii, nie przestając jednak zajmować się człowiekiem. Jest
próbą pogodzenia metafizycznych potrzeb ludzkich z osiągnięciami wiedzy
i nauki — poprzez nadanie im innej perspektywy. To tylko jedna z możliwych
odpowiedzi na stawiane nauce pytania, może bardziej przekonująca od innych,
jako że żadna teoria, jak pisze Koestler, nie jest prawdziwa, może być jedynie
lepiej uzasadniona i silniej oddziałująca od poprzednich. Celem niniejszego
szkicu jest tylko przybliżenie tej właśnie perspektywy.
Podstawowym tematem pracy Koestlera, którą będziemy się zajmować,
jest akt tw órczy6. Myślenie twórcze w ujęciu Koestlera stanowi szczególną
(najwyższą) formę myślenia ludzkiego jako takiego; jest pojmowane jako
szczytowy punkt w hierarchicznej strukturze umysłu. U jego podłoża leży
bisocjacja — strukturalny wzór aktu twórczego, obecnego w całym świecie
organicznym. W normalnych warunkach zdolności do tworzenia nowych form
są ukryte: ujawniają się dopiero w szczególnych okolicznościach. Koestler
poszukuje ich w morfogenezie, neurogenezie i regeneracji oraz w ludzkim
myśleniu problemowym. Pojęciem kluczowym tej teorii są emocje, pojmowane
szerzej niż w ujęciach czysto psychologicznych, do których Koestler często się
4 Ruyer wymienia nazwiska głośne w nauce ostatnich lat (por. nagroda N ob la z 1965 r.
w dziedzinie fizyki dla R. P. Feynmanna). K łopot polega na tym, iż nazwiska te nie należą
do ścisłego grona gnostyków z Princeton, o czym dalej.
5 Por. P. M arciszuk, K ryzys podm iotowości, „Przegląd H um anistyczny” , 1983, nr 3.
6 Problematyka psychologii twórczości naukowej doczekała się już wielu opracowań.
Z dostępnych w języku polskim można wymienić prace J. Brunera, J. Hadamarda, A . N ałczadżjana,Z. Pietrasińskiego, H. Poincarégo,G . Polyi, B. Puszkina, T. Ribota, I. Rozeta i A . Strzałeckiego.
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odwołuje. Jego koncepcja bowiem, w sposób ogólny zarysowana w pierwszej
części książki, opiera się na szczegółowych analizach i eksperymentach
psychologicznych, których omówienie (dokumentację teorii) zawiera część druga.
W niniejszym tekście podział ten zostanie przełamany, a koncepcja autora
przedstawiona jako spójna całość; niemniej, ponieważ chodzi tu przede
wszystkim o jej filozoficzne konsekwencje i konkluzje, szczegółowe problemy
psychologii eksperymentalnej będą pominięte. Tłumaczy się to przede wszystkim
wstępnym jedynie charakterem prezentacji poglądów autora w zasadniczym
dla nich kontekście. Problem merytorycznej ich oceny z punktu widzenia
psychologii winien być opracowany w odrębnym szkicu. Tutaj można tylko
zasygnalizować, iż w ram ach kontekstu psychologicznego Koestler polemizuje
z psychologią postaci, behawioryzmem i psychoanalizą.
Tej pierwszej zarzuca położenie zbyt wielkiego nacisku na percepcję
wzrokową, identyfikację uczenia się przez próby i błędy z teorią łańcucha
odruchowego, bezkompromisowe odrzucenie wszelkich asocjacjonistycznych
teorii uczenia się, a także tautologię w rozumieniu pojęcia ,, insight ”
(w glądu)— jako zrównanie wiedzy w ogóle z pojmowaniem nowych związ
ków w niezwykłych sytuacjach. Błędnym poglądem szkoły Gestalt jest również
twierdzenie, że uczenie się przez wgląd przerywa ciągłość metod uczenia się —
według Kohlera np. pomiędzy m etodą prób i błędów a wglądem istnieje
absolutny kontrast. (A C II, 573— 591)7
Behawioryzm Koestler zdecydowanie odrzuca, ponieważ tenże w ciągu
pięćdziesięciu lat swej dominacji w psychologii akademickiej zredukował istotę
ludzką do statusu uwarunkowanego au to m atu 8; korzysta jednak z osiągnięć
neobehawioryzmu ufundowanego na psychologii eksperymentalnej, mniej skraj
nego w swych sform ułowaniach9.
Stosunek Koestlera do psychoanalizy jest daleko bardziej skomplikowany
i wymaga obszerniejszego opracowania (Koestler jest autorem książki pt.
The Roots o f Coincidence poświęconej m.in. teorii Junga). I chociaż twierdzi on.
że Freud i Jung niewiele powiedzieli na temat wpływu nieświadomości na akt
twórczy (A C I, 169); to jego analizy niewątpliwie bardzo wiele zawdzięczają
koncepcjom psychologii Junga. Podobieństwa tych teorii podkreśla wspólny
kontekst nowej gnozy, w którym obaj się sytuują10.
W aspekcie pozytywnym Koestler. korzysta z opracowań Piageta do

7 K oestler bezpośrednio polem izuje z pracami K. K offki i W. Kdhlera.
8 Wśród swych adwersarzy Koestler wymienia W atsona, Thorndike’a, Guthriego, Skinnera.
9 Chodzi tu głównie o prace Lashleya, Hulla, a zwłaszcza o terię emocji Hebba.
Własne stanow isko K oestlera w kontekście psychologicznym m ożna określić jako orientację
poznaw czą, opartą na teorii informacji. (Por. A C II, 562)
10 O gnostyckich wpływach na teorię Junga pisze J. Prokopiuk w szkicu C. G. Jung,
czyli gnoza X X wieku, w: C. G. Jung, A rchetypy i sym bole, Warszawa 1976, s. 5— 57.
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tyczących wczesnej ontogenezy człowieka, z osiągnięć psychologii ekspery
mentalnej (D. B. Lindsley, R. S. W oodworth, H. Schlosberg), neurologii
(P. Weiss — na jego teorii Koestler opiera swą koncepcję hierarchicznej
budowy organizmów żywych i układu nerwowego), fizjologii (C. M. Child),
psychopatologii (K. Goldstein), psychologii klinicznej (E. Kretschmer), neurofizjologii (W. Penfield), niemieckiej szkoły etiologicznej (K. L. Lorenz, N. Tin
bergen — zwłaszcza z teorii instynktu). Koestler opiera się również na D ar
winowskiej koncepcji ewolucji, badaniach Levy-Bruhla nad społeczeństwami
prymitywnymi oraz Hilgarda koncepcji motywacji i aktu twórczego.
N a zakończenie tego przeglądu należy jeszcze dodać, iż zapożyczenia
Koestlera mają jedynie pomocniczy charakter i służą dokumentacji jego
podstawowych założeń teoretycznych. Po przedstawieniu powyższych uwag
możemy już przystąpić do referatu tychże założeń.

K LO W N , M ĘD R ZEC , A R TY STA

Punktem wyjścia rozważań Koestlera jest tryptyk przedstawiający alegorie
trzech dziedzin ludzkiej aktywności twórczej — Hum oru, Odkrycia oraz
S ztuki11. Ich personifikacjami są klown, mędrzec oraz artysta. Koestler
nie uzasadnia wyboru tych właśnie dziedzin, mają one jedynie obrazować
tezę o zasadniczej jedności i jednorodności myślenia twórczego człowieka.
Pojęciem tym zatem zostaje przyznany tak szeroki zakres, by obejmował
całe pole aktywności twórczej.
Główna teza wywodów Koestlera głosi, iż procesem twórczym we wszyst
kich zakresach rządzi ten sam wzór logiczny, który polega na odkrywaniu
ukrytych podobieństw i analogii. Równocześnie autor próbuje odgraniczyć
poszczególne dziedziny tak, by wydobyć ich specyfikę i zachować dotychczas
przyznawany im zakres. Pojęciem służącym temu celowi jest klimat emocjo
nalny :
„Lecz klimat emocjonalny jest różny w trzech polach tryptyku: po
dobieństwo komiczne jest dotknięte agresywnością; rozumowanie naukowca
przez analogię jest pozbawione zabarwienia emocjonalnego, tj. neutralne;
obraz poetycki jest pełen współczucia lub zachwytu, inspirowany przez
pozytywny rodzaj emocji. [...] Jeśli przejdziemy wzdłuż tryptyku od strony
lewej do prawej, klimat emocjonalny zmieni się stopniowo od agresywnego
poprzez neutralny do współczującego i identyfikującego, od absurdu przez
abstrakcję do tragicznej lub lirycznej wizji życia. Nie istnieje wyraźna linia
je oddzielająca” . (A C I, 27)
Dla Koestlera te trzy dziedziny aktywności twórczej bynajmniej nie są
11 W niniejszym szkicu ograniczymy się do dwóch pierwszych dziedzin.
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identyczne, lecz stanowią continuum bez wyraźnych przejść. Innym argumentem
na rzecz jedności i ciągłości aktu twórczego jest brak wyraźnych kryteriów
prawdy czy piękna bądź ich niejasność, nie pozwalająca na ścisłe ich
odgraniczenie. We wspomnianym wzorze logicznym, leżącym u podłoża
myślenia twórczego, główną rolę w odkrywaniu ukrytych podobieństw odgrywa
akt bisocjacyjny (termin Koestlera), przeciwstawiony jednopłaszczyznowemu,
rutynowemu myśleniu. Myślenie twórcze zawsze operuje na co najmniej
dwóch planach; Koestler nazywa je dwupłaszczyznowym (double-minded )
i określa jako przejściowy stan chwiejnej równowagi między emocjami
a myślą. By dokładniej określić pojęcie bisocjacji, posłużymy się dowcipem
cytowanym przez Koestlera:
D w ie kobiety spotykają się podczas zakupów w supermarkecie. Jedna wygląda na
zadow oloną, druga jest w wyraźnej depresji. Pierwsza pyta:
— Co cię gryzie?
— N ic mnie nie gryzie.
— K toś zmarł w rodzinie?
— Boże broń!
— K łopoty z pieniędzmi?
— N ie, nic takiego.
— M oże z dziećmi?
— Tak, jeśli już musisz wiedzieć, chodzi o m ojego m ałego Jimmy’ego.
— Co mu się stało?
— N ic złego. Nauczyciel powiedział, że musi udać się do psychiatry.
Pauza.
— N o tak, ale to chyba nic złego pójść do psychiatry?
— N ic. Psychiatra powiedział, że on ma kom pleks Edypa.
Pauza.
— Ale Edyp czy Szmedyp. nie mam zamiaru się martwić, dopóki jest dobrym chłopcem
i kocha swoją mam usię” . (A C I, 32— 33)

Niespodziewana pointa nie jest jedynym warunkiem efektu komicznego.
Pointa mamusi Jimmy’ego — pisze K oestler— jest nie tylko niespodziewana,
ale i doskonale logiczna, tyle tylko że nie jest to logika zwykle stosowana
w tego typu sytuacji. Jest to zderzenie dwóch odmiennych i sprzecznych
kodów czy kontekstów skojarzeniowych (logika zdrowego rozsądku contra
założenia teorii Freuda), które to zderzenie gwałtownie rozładowuje napięcie.
Strukturalny wzór tej historyjki można określić jako percepcję sytuacji lub
idei L w dwóch samych w sobie logicznych, lecz trwale sprzecznych układach
odniesienia M , i M 2. Podczas trwania tej niezwykłej sytuacji L jest nie tylko
połączone z jednym kontekstem skojarzeniowym, lecz łączy obydwa w akcie
bisocjacji. Przedstawione graficznie układy M , i M 2 stanowią dwie prostopadłe
do siebie płaszczyzny, eksplodujący punkt L leży na ich wspólnej krawędzi.
Humor jest bardzo silnie nasycony emocjonalnie, zanim jednak omówimy
teorię emocji Koestlera, wspomnieć należy o dwóch innych słowach-kluczach
jego koncepcji, konkretyzujących pojęcie bisocjacji: kodzie i matrycy.
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Zgodnie z przekonaniem, że wszelkie koherentne myślenie można porównać
do gry rządzonej systemem reguł, Koestler używa terminu „matryce myśli”
dla denotacji pewnej zdolności, nawyku lub umiejętności, pewnego wzoru
uporządkowanego zachowania rządzonego przez kod stałych reguł. Termin
„kod” z kolei oznacza system reguł, którym należy się podporządkować,
a który operuje w systemie nerwowym poprzez „znaki kodowe” — jak
alfabet M orse’a — przekazujące rozkazy w czymś w rodzaju skondensowanego
„sekretnego języka” . Pomiędzy kodem a m atrycą zachodzi stosunek pod
porządkow ania: kod jest stałym i niezmiennym współczynnikiem umiejętności
czy nawyku, matryca jego zmiennym aspektem. I tak np. w grze w szachy
kodem jest zespół reguł gry, matrycę zaś stanowią wszystkie możliwe po
sunięcia12. (Por. A C I, 39—42)
Wprowadzenie tych dwóch pojęć umożliwia Koestlerowi przeprowadzenie
wyraźnej granicy pomiędzy marzeniem sennym czy myśleniem fantastycznym
(oraz zbliżonym do nich aktem twórczym) a myśleniem zrutynizow anym :
„Przechodzenie od jednej matrycy do drugiej charakteryzuje sen oraz pokrewne
m u stany; w myśleniu rutynowym i zdyscyplinowanym w danym odcinku
czasu czynna jest tylko jedna m atryca” . (A C I, 39) Wszelkie spójne myślenie
i zachowanie jest podporządkowane specyficznemu kodowi reguł, którem u
zawdzięcza swoją koherencję. W tym paradygmacie zachowań (kwalifikacja,
wprawa) kontrola aktywności zazwyczaj funkcjonuje poniżej poziomu świa
domości, na którym ta aktywność się odbywa. Tego typu reguły Koestler
nazywa „ukrytym doradcą” (takim doradcą są np. reguły gramatyczne
funkcjonujące w żywym języku), dodając jeszcze, że istnienie takiego kodu
reguł zakłada umiejętność -percepcji otaczającego świata jako koherentnego
i pełnego znaczeń. Konkretyzacją reguł kodu jest nawyk. Uczenie się —
mówi Koestler — jest asymilacją doświadczeń i grupowaniem ich w upo
rządkowane schematy „jedności w wielości” . Matryce, które porządkują
we wzory nasze percepcje, myśli i aktywności, są kondensacjami uczenia się
w nawyk o różnym stopniu elastyczności; form ą skrajną jest nawyk zauto
matyzowany.
Tak tedy, w największym skrócie, wygląda schemat myślenia zrutynizowanego, którym posługujemy się w codziennym życiu. Jednakowoż ze względu
na pewną niewygodę owego narzuconego stroju (kaftana bezpieczeństwa —
jak mówił Freud) umysł ludzki poszukuje nowych ujść i dróg ucieczek od
rutyny myślenia. Te próby Koestler kanalizuje dwojako: po pierwsze, możemy
uciekać w marzenie senne bądź w stany do niego zbliżone, w których kody
racjonalnego myślenia zostają zawieszone; po wtóre, mamy jeszcze do dyspo
zycji (choć nie zawsze i wszędzie) spontaniczny błysk wglądu, pokazujący
12
Dokładniejsze określenie funkcjonowania kodu i matrycy myśli jest m ożliwe dopiero
po wprowadzeniu pojęcia organizacji hierarchicznej, o czym dalej.
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znaną sytuację czy wydarzenie w nowym świetle — jest to właśnie akt bisocjacyjny, który łączy uprzednio rozdzielone matryce doświadczenia.
Pierwsza droga ucieczki jest regresją do pierwotnych poziomów ideacji,
egzemplifikowaną w języku marzenia sennego; druga stanowi krok naprzód
w kierunku nowego, bardziej złożonego poziomu ewolucji psychiki. Jak się
okaże w dalszych analizach, obydwa te procesy są ze sobą blisko spokrew
nione.
Podsumowując wstępne założenia teorii Koestlera — wprowadzone tutaj
na najbardziej ogólnym poziomie rozważań — można powiedzieć, że akt
bisocjacyjny, traktowany jako zetknięcie się dwóch niezależnych matryc
percepcji czy rozumowania, w wyniku daje:
a) kolizję (eksplozję) rozładowującą się w śmiechu — efektem jest ko
mizm;
b) fuzję w nowej intelektualnej syntezie — w wyniku otrzymujemy naukę;
c) zestawienie (jukstapozycję) w przeżyciu estetycznym — efektem jest
sztuka.
Tak rozumiany wzór bisocjacyjny, obecny w każdej dziedzinie aktywności
twórczej, ma trojaki charakter: ta sama para matryc może dać efekt
komiczny, tragiczny lub będący intelektualnym wyzwaniem — w zależności
od klimatu emocjonalnego.

EMOCJE AGRESJI I PARTYCYPACJI

Wspomniany kilkakrotnie klimat emocjonalny służył dotychczas odgra
niczeniu poszczególnych dziedzin aktywności twórczej. Jest to jednak tylko
jeden (i to nie najistotniejszy) aspekt problemu. Emocje pełnią podstawową
funkcję w teorii Koestlera — warunkują myślenie, aktywizują działanie, pośred
niczą w relacjach interpersonalnych, umożliwiają najwyższy (mistyczny)
stopień poznania, a także określają funkcjonowanie całego organizmu.
Dlatego należy poświęcić im nieco więcej uwagi, by w różnych kontekstach
koncepcji autora The A ct o f Creation określić różnorakie ich aspekty.
Koestler bliższą prezentację swego ujęcia emocji rozpoczyna od ukazania
emocjonalnej zawartości humoru. Już na pierwszy rzut oka widać — pisze —
zadziwiającą różnorodność nastrojów uwikłanych w różne typy humoru.
Najbardziej wyrafinowane formy hum oru ukazują zmieszane, czasami sprzeczne
uczucia; niezależnie jednak od tego, czym jest owa mikstura, musi ona
zawierać składnik, którego obecność jest niezbędna — impuls, choćby słaby,
agresji lub lęku. Może się on przejawiać jako brak współczucia z ofiarą
żartu, będący źródłem charakterystycznego dla komizmu dystansu. Czynnik
ten Koestler nazywa tendencją agresywno-obronną lub samozachowawczą,
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której obecność jest coraz mniej widoczna w bardziej subtelnych typach
humoru.
Obok tendencji samozachowawczej innym wspólnym mianownikiem heterogeniczych emocji, takich-jak radość i smutek, występujących zarówno w hu
morze, jak i w każdym rodzaju aktywności podmiotowej, jest poczucie
partycypacji, identyfikacji czy przynależności, w którym jaźń jest doświadcza
na jako część większej całości, wyższej jedności13. Może nią być N atura,
Bóg, Ludzkość, abstrakcyjna idea czy więź człowieka z osobą żyjącą, martwą
lub tylko wyobrażoną. Wspólny element tych emocji Koestler nazywa ten
dencją partycypacji bądź samoprzekraczania. W jego intencji termin ten
wskazuje na te stany emocjonalne, w których istnieje wyraźna potrzeba
funkcjonowania, jako część pewnej realnej lub wyimaginowanej całości, która
niejako przekracza granice indywidualnej jaźni, podczas gdy rządzone przez
samozachowawczą klasę emocji ego jest doświadczane jako samowystarczalna

13
Koestlera teoria emocji znacznie odbiega od koncepcji psychologicznych w tym zakresie,
które poprzestają na oddzieleniu emocji dodatniej od ujemnej i na opisie ich funkcjonowania.
M ożna tę różnicę doskonale zaobserwować na przykładzie pojm owania przez Koestlera emocji
(tendencji) partycypacji czy samoprzekraczania. Chociaż wykazuje ona pewne tylko podobieństw a
do emocji dodatniej w sformułowaniu psychologicznym (np. to samo podłoże fizjologiczne),
z pewnością nie jest z nią tożsam a. Jak m ówi K oestler; „Emocje partycypacji m ogą
towarzyszyć uczuciom przyjemności lub nieprzyjemności, które tworzą linię ciągłą, dodając
trzeci wymiar em ocjonalnem u przeżyciu. M ogą także służyć jako wehikuł czy mechanizm
spustowy dla zastępczych emocji złości i strachu” . (A C I, 300) Emocje partycypacji są zatem
czymś więcej niż emocje dodatnie (podobnie jak tendencje sam ozachowaw cze mają szerszy
zakres od emocji ujemnych). W yznaczają bowiem pewien określony kierunek aktywności
podm iotu, stanowiąc ogniw o łączące ze sferą transcendencji w stosunku partycypacji. Nasuwa
się tutaj analogia z pojęciem „libido” (ogólnej energii psychicznej) w koncepcji Junga oraz
z impulsami numinalnymi, będącymi przejawami tejże energii i łącznikam i z transcendentną
sferą numinosum. Rów nież pojęcia „partycypacji” (wzbogaconej dalej epitetem „m istyczna” ),
zapożyczonego od Lévy-Bruhla (por. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieures, Paris 1912), K oestler używa w brzmieniu jungowskim : partycypacja mistyczna
„oznacza szczególny rodzaj psychologicznego związku z przedmiotem, gdzie podm iot nie jest
w stanie wyraźnie się od niego odróżnić. Jest z nim połączony bezpośrednią relacją, którą
m ożna jedynie opisać jako częściow ą tożsam ość. Tożsam ość owa jest ustanowiona jako
aprioryczna jedność podm iotu i przedmiotu. [...] N ie odnosi się do całości relacji podm iot—
przedmiot, lecz tylko do pewnych przypadków, w których pojawia się zjawisko tej szczególnej
relacji. Zjawisko to najlepiej można zaobserwować wśród plem ion pierwotnych, lecz pojawia
się również — i to nie tak rzadko — wśród cywilizowanych ludzi, chociaż nie w takim
wymiarze i intensywności. W śród tych ostatnich zdarza się to zwykle m iędzy osobam i,
z rzadka tylko m iędzy osobą i rzeczą. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw.
stanem przeniesienia, w którym przedm iot (wg ogólnej reguły) zdobyw'a rodzaj m agicznego,
tj. nieuwarunkowanego, wpływu na podm iot. W przypadku drugim jest to problem podobnego
wpływu na część rzeczy bądź innego rodzaju identyfikacji z rzeczą lub ideą rzeczy”
(C. G. Jung, Psychological Types or the Psychology o f Individuation, London 1946, s. 572— 573.
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całość i ostateczna wartość. Nasze emocje są w zasadzie skonsendowaną
mieszanką, w której partycypują obydwie te tendencje.
W porównaniu z rozumem agresywno-obronna klasa emocji posiada
większą inercję i trwałość. W rezultacie emocje te często nie dotrzymują
kroku rozumowi i oddzielają się od niego. Fizjologiczne przyczyny rozdziału
emocji od rozumu są następujące: za powstawanie emocji odpowiedzialny
jest układ wegetatywny, sterujący czynnościami narządów wewnętrznych.
Szczególną pozycję w łączności mózgu z tymi narządami zajmują aminy
katecholowe: adrenalina i noradrenalina, wytwarzane w synapsach układu
sympatycznego. Te właśnie substancje chemiczne — hormony, a właściwie ich
stężenie we krwi, bezpośrednio wpływają na powstawanie emocji. Całość
tego układu Koestler nazywa „systemem sympatyczno-adrenalinowym” i twier
dzi, że ten system powoduje powstawanie emocji samozachowawczych,
angażujących nieporównywalnie cięższą maszynerię niż proces myślenia, jako
że pierwsze działają w całym organizmie, podczas gdy myślenie ogranicza
się do pułapu mózgu. Toteż wpływ „humorów adrenalińowych” na funkcjo
nowanie organizmu jest ogromny, rozum często traci kontrolę nad nerwo
wością czy niepokojem i na próżno usiłuje przemówić do osoby będącej
pod wpływem nastroju; pasja jest ślepa i głucha na najbardziej przekonujące
sądy, a złość i strach mają swe następstwa długo po ustąpieniu ich przyczyn.
Myślenie w swym aspekcie fizjologicznym opiera się na elektrochemicznych
reakcjach w korze mózgowej i zbliżonych regionach mózgu, angażując
wymiany energii porównywalne z przemianami gruczołowymi, trzewiowymi
i mięśniowymi związanymi z powstawaniem emocji. Te ostatnie zmiany
są rządzone przez filogenetycznie dużo starsze partie mózgu niż wierzchnie
struktury, które umożliwiają człowiekowi myślenie w symbolach werbalnych.
Rozejście się dróg rozumu i emocji Koestler pokazuje obrazowo na
przykładzie pudła pianina, którym jest system sympatyczno-adrenalinowy.
Pudło to daje rezonans mózgowym czy korowym strunom myśli, w momencie
jednak gdy na pianinie odgrywane jest scherzo oparte na humorze, pudło
rezonatora nie nadąża za szybkimi modulacjami akordów — wtedy właśnie
myśl i emocja dysocjują się. Emocja, dzięki większej sile bezwładu, nie jest
w stanie przejść w nagłym błysku intuicji do innego rodzaju logiki czy nowej
reguły gry; mniej zwinna od myśli, dąży do pozostawania na linii prostej.
Rozdział ten jest źródłem hum oru i jego emocjonalnej dynamiki — nagła
bisocjacja zdarzenia psychicznego z dwoma trwale sprzecznymi matrycami
daje w rezultacie ostre przejście ciągu myśli z jednego kontekstu skojarze
niowego do drugiego. Lecz zawartość emocjonalna nie ulega takiemu przejściu
z powodu większej inercji i trwałości, toteż emocja, opuszczona przez rozum,
rozładowuje swe napięcie w śmiechu. (Por. A C I, 51— 6 1 )14
14
Koncepcja emocji typu sam ozachowaw czego uwikłanych w humor najbardziej
wszystkich cytowanych przez Koestlera teorii przypom ina ujęcie kom izm u przez Freuda.

ze
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Jedna z ciekawszych tez Koestlera dotyczących emocji pojawia się
w ewolucyjnym aspekcie tego problemu. Z tego ujęcia Koestler wyprowadza
hipotezę, że odruchy emocjonalne są odruchami „luksusowymi” , zbędnymi
dla funkcjonowania człowieka w środowisku kulturowym. W raz ze wzrostem
poczucia bezpieczeństwa i komfortu egzystencji w rozwoju gatunkowym
mechanizm obronny generujący afekty systemu sympatycznoadrenalinowego
stopniowo stawał się anachroniczny. Lecz organy i ich funkcje nie uległy
atrofii w takim tempie, w jakim stały się zbyteczne; w ten sposób ewolucja
biologiczna homo sapiens, o ile nie ustała zupełnie, pozostaje niebezpiecznie
w tyle za ewolucją psychiczną. Istotną konsekwencją tego opóźnienia ewolu
cyjnego jest fakt, że nasze mózgi stały się podzielonymi domami wiary
i rozum u — pisze Koestler — oraz to, że nasze emocjonalne odpowiedzi są
niewspółmierne do reakcji wymaganych biologicznie czy społecznie dozwolo
nych i nie mogą wydostać się swymi pierwotnymi kanałami. Poszukują
więc nowych, sztucznych niejako ujść, którymi się stały śmiech i płacz
jako odruchy luksusowe. Choć na pozór przeciwstawne, są to odruchy
bardzo sobie bliskie, przede wszystkim dlatego, iż spełniają identyczną
funkcję: w śmierchu wyładowują się emocje agresywne, odrzucane przez
intelekt, płacz natom iast daje upust emocjom partypacji, generalnie przez
tenże intelekt akceptow anym 15.
„W pracy z r. 1905 Dowcipy i ich stosunek do nieświadomości Freud postawił tezę, że efekt
humorystyczny jest wynikiem nagłego spadku napięcia lękowego. Lęk. jak sądził, jest wyrazem
wewnątrzpsychicznego konfliktu związanego z niem ożnością bezpośredniej ekspresji nie akceptow a
nych dążeń" (K. O buchowski, Przedmowa do: Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa
1982, s. 15).
15
Z czysto psychologicznych ujęć problemu emocji w ich aspekcie ewolucyjnym i po
znawczym, najbardziej zbliżona do założeń Koestlera jest praca K. O buchowskiego K ody
orientacji i struktura procesów emocjonalnych (W arszawa 1982). Obuchowski uznaje emocje za
najbardziej pierwotną postać procesu orientacyjnego, ściśle pow iązanego z hierarchiczną strukturą
umysłu oraz procesami poznawczym i. Zakłada istnienie trzech zasadniczych kodów orientacyj
nych — m onokonkretnego, polikonkretnego i hierarchicznego (abstrakcyjnego), których funkcjo
nowanie uzależnione jest od emocji. One decydują o tym, czy proces poznaw czy będzie
przebiegał na poziom ie konkretnym, czy hierarchicznym: „Em ocje ujemne »spychają« proces
orientacyjny na poziom konkretny, a emocje dodatnie przesuwają go na poziom hierarchiczny.
Siła emocji decyduje o stabilizacji procesu poznaw czego na danym poziom ie: im silniejsze
emocje, tym trudniej przejść w toku realizacji procesu poznaw czego na inny poziom , a więc
z konkretnego na hierarchiczny, z hierarchicznego zaś na konkretny” (ibidem , s. 310).
Rozpatrując problem z punktu widzenia ewolucji, O buchowski stwierdza, iż „na początku
była em ocja” (ibidem , s. 228) i uzasadnia twierdzenie następująco: Zakładając, że celem
istoty żywej było przetrwanie, nie zaś poznawanie, m ożna przyjąć, że istota owa w swym przysto
sowywaniu się do środowiska wykorzystywała wyłącznie interoceptywny sygnał zakłócenia
(orientację hom eostatyczną), funkcjonalnie utożsam iony z emocją pierwotną. D ow odzi tego
„fakt, że ośrodki neurofizjologiczne odpowiedzialne za powstawanie najprostszych stanów
emocjonalnych, tych, które jeszcze nie zostały poddane integracyjnym wpływom kory, należą
do najstarszych filogenetycznie części mózgu i są bezpośrednio związane z regulacją czynności

Nowa gnoza A rthura Koestlera

169

Zatem, by pojawił się „homo ridens, śmiejące się zwierzę” , muszą być
spełnione dwa warunki. Pierwszy — to względne bezpieczeństwo egzystencji,
które żąda nowych ujść dla nadwyżek energii. Drugi, dużo ważniejszy,
wymaga osiągnięcia takiego poziomu ewolucji, na którym rozumowanie
posiada pewien stopień autonom ii od ślepych impulsów emocji, a myśl
zdobyła niezależność i sprawność umożliwiającą jej odseparowanie się od
uczucia i „konfrontację humorów gruczołowych z poczuciem hum oru” .
Dopiero w tym stadium „korowej emancypacji” człowiek mógł percypować
swe własne emocje jako zbyteczne i z uśmiechem wyznać: „byłem głupi” .
Śmiech zatem może się pojawić tylko w gatunku biologicznie bezpiecznym,
ze zbędnymi emocjami i autonom ią intelektualną. Nagłe zrozumienie —
mówi Koestler — że czyjeś własne podekscytowanie jest „nierozum ne” ,
zwiastuje pojawienie się samokrytycyzmu, zdolności ujrzenia swej własnej
jaźni z zewnątrz; ta bisocjacja subiektywnego doświadczenia z obiektywnym
układem odniesienia jest prawdopodobnie największym wynalazkiem homo
sapiens — konkluduje.
Tak więc śmiech obwieszcza odejście człowieka z torów instynktu,
oznacza jego bunt przeciwko jednopłaszczyznowości swoich potrzeb bio
logicznych, jego odmowę pozostawania istotą opanowaną przez nawyk,
rządzoną przez pojedynczy zespół „reguł gry” . (A C I, 61—63)

A K T TW Ó RCZY W O D K R Y C IU N A U K O W Y M

Ponownie stosując pojęcie klimatu emocjonalnego jako kryterium od
dzielające poszczególne dziedziny aktywności twórczej, Koestler stwierdza,
iż w trakcie odkrycia naukowego spotykamy dwojaką manifestację emocji:
pierwszą jest triumfalna eksplozja napięcia, które nagle stało się zbyteczne
z chwilą rozwiązania problem u (w ten sposób rozładowują się emocje
samozachowawcze); drugą powoli zanikająca poświata, stopniowe katharsis,
spowodowane działaniem emocji typu samoprzekraczającego — spokojne, konhom eostatycznych” (ibidem, s. 227). Orientacja receptoryczna zatem, która byia zaczątkiem
orientacji poznawczej, pojawiła się na późniejszym etapie ewolucji, na którym uform owały się
także ośrodki nerwowe generujące emocję ujemną. „Emocje dodatnie — pisze Obuchowski —
stają się potrzebne dopiero osobnikom uczącym się now ych form zachow ania” (ibidem ,
s. 312). Z rozum owania tego wynika, iż emocje są najstarszą ewolucyjnie, pierwotną formą
regulacji oraz że emocja ujemna jest starsza od emocji dodatniej, funkcjonującej w bardziej
złożonej orientacji poznawczej.
Po funkcjonalnym utożsam ieniu agresywno-obronnej (sam ozachowawczej) klasy emocji
z emocją ujemną w schemacie Obuchowskiego, twierdzenie Koestlera o opóźnieniu ewolucji
biologicznej w stosunku do psychicznej wydaje się bardziej uzasadnione. Ewolucja um ysłowa
bowiem byłaby związana z funkcjonowaniem emocji dodatniej, biologiczna natom iast — emocji
ujemnej.
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templacyjne zadowolenie z odkrytej prawdy. Emocje samozachowawcze wy
wołują w pierwszej fazie odkrycia stress frustracyjny, motywujący aktywność
poznawczą, który utrzymuje się aż do zakończenia odkrycia, emocje samoprzekraczające natomiast wyznaczają dynamikę myślenia twórczego w fazie
inkubacji oraz pozostają w ścisłym związku z rozumowaniem, w pewnym
momencie przejmując nawet jego funkcje. W trakcie nagłego przesunięcia
uwagi z jednego układu odniesienia na inny impulsy samozachowawcze,
pozbawione swojej racji bytu, zostają unieruchomione w tymże procesie,
podczas gdy emocje partycypacji przenoszą się na nową matrycę. Te
pierwsze bowiem zawdzięczają swoją bezwładność maszynerii sympatyczno-adrenalinowej, dzięki której często oddzielają się od rozumowania. Emocje
samoprzekraczające natom iast są związane z reakcjami układu parasym 
patycznego, dlatego pozbawione są masywności i siły bezwładu i mogą
towarzyszyć wyższym aktywnościom umysłowym, utrzymując stałą koordynację
między myślą a emocjami. (Por. A C I, 305)
Odkrycie naukowe w ujęciu Koestlera przebiega w czterech fazach16 :
pierwszą stanowi świadoma analiza przesłanek problemu, drugą — inkubacja,
zwana też przez niego procesem reculer pour mieux sauter , trzecią — wgląd,
czyli akt bisocjacyjny, i czwartą — logiczna weryfikacja uzyskanego rozwią
zania. W fazie początkowej mamy do czynienia z zablokowaną matrycą,
czyli ze sformułowaniem sytuacji problemowej, w której własnych „reguł
gry” danej matrycy nie można zastosować do problemu domagającego się
rozwiązania. Zablokowanie określonej matrycy jest punktem wyjścia do poszu
kiwań nowych rozwiązań, czyli odkrycia naukowego. Pojawia się tutaj tzw.
„myślenie obok” , które dochodzi do skutku wówczas, gdy zawodzi matryca
dotychczas stosowana w podobnych przypadkach. „Myślenie obok” oznacza
przesunięcie uwagi na pewne rysy sytuacji lub na jakiś aspekt problem u do
tej pory nie dostrzegany bądź obecny jedynie na peryferiach świadomości.
Ten ostatni termin otwiera w pracy Koestlera serię analiz stanów podi nieświadomych, w sposób istotny wpływających na myślenie twórcze
człowieka.
Istota odkrycia naukowego, zdaniem Koestlera, polega na wydobyciu
czegoś, co zawsze było, lecz zostało nie dostrzeżone przez oko oślepione
nawykiem ; polega na odkrywaniu ukrytych analogii. N a pytanie o pochodzenie
tychże analogii odpowiada, że w większości prawdziwie oryginalnych odkryć
„widzenie” analogii jest w rzeczywistości wyobrażaniem ich sobie przez
wewnętrzne oko, którego ruchami kieruje nieświadomość. Analogia jest
„stw orzona” przez wyobraźnię i kiedy to już zostało dokonane, jest wi
doczna dla wszystkich, podobnie jak poetycka metafora, która — raz stwo
16
Por. A. Nalczadżjan, Intuicja a odkrycie naukowe, Warszawa 1979; o czterofazowości
odkrycia naukow ego s. 101— 102.
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rzona — szybko staje się kliszą językową. Analogia w logice, pisze Koestler,
oznacza proces rozumowania z paralelnych przesłanek; w mowie potocznej
znaczy, że dwie sytuacje są pod pewnymi względami podobne do siebie.
„Podobieństwo” jest relacją ustanowioną w umyśle przez proces selektywnego
podkreślania tych rysów, które z określonego punktu widzenia się pokrywają,
oraz ignorowania pozostałych. Dlatego też prawdziwym osiągnięciem w tego
typu odkryciach jest zobaczenie analogii, której nikt przedtem nie dojrzał.
Na zakończenie powyższych wywodów Koestler stwierdza, że przy powsta
waniu nowej syntezy myślenie werbalne i świadome pełni podrzędną rolę.
(A C I, 200, 208) Akt odkrycia traktowany jako proces posiada aspekt
destrukcyjny i konstrukcyjny. Destrukcyjny polega na obaleniu sztywnych
wzorów organizacji psychicznej, konstrukcyjny — na stworzeniu nowej syntezy.
W swej teorii aktu twórczego Koestler zakłada, że w proces twórczy
uwikłane są zarówno warunki kulturowe, jak i geniusz jednostki — każdy
z tych czynników wzięty z osobna nie jest wystarczającym warunkiem
powstania odkrycia. Czynnik kulturowy Koestler nazywa „dojrzałością”
bądź „gotowością” elementów do integracji w nową syntezę, z tym że owej
syntezy może dokonać jedynie czynnik indywidualny. Statystyczne praw do
podobieństwo dokonania istotnego odkrycia jest tym większe, im solidniej
są utwierdzone i lepiej wyćwiczone poszczególne, dotychczas rozdzielone,
umiejętności i matryce myśli. Odkrycie musi być dokonane, ponieważ
elementy niezbędne do jego zaistnienia niejako „wiszą w powietrzu” .
Jeśli jednak okazja została zaprzepaszczona — pisze Koestler — pojawi się
następna. (A C I, 88— 110)
W spomniane tutaj „dojrzałe” do syntezy elementy, ujęte w aspekcie
podmiotowym (aktu twórczego), to nic innego jak gruntownie przeanalizowane
przesłanki problemu — najpierw na poziomie pełnej świadomości, następnie
na jej peryferiach. Kategoria „dojrzałości” w ujęciu Koestlera ma charakter
immanentny i dotyczy głównie funkcjonowania matryc myśli. O ile np.
u Nałczadżjana w procesie twórczym następuje zderzenie dwóch ciągów
opartych na prawdopodobieństwie — zjawisk naturalnych i procesów psy
chicznych owe zjawiska ujm ujących17, o tyle u Koestlera psychika jest
w swym funkcjonowaniu względnie samoistna wobec świata zewnętrznego18
i akt bisocjacyjny łączy w nową całość elementy wcześniej już obecne w umyśle
podm iotu. Tak więc, gdy Koestler mówi o dojrzałości kulturowej gatunku
do dokonania istotnego odkrycia, chodzi mu o zinternalizowane sposoby
17 Ibidem , s. 133. Takie ujęcie zagadnienia twórczości jest określone przez stanow isko
filozoficzne Nałczadżjana, nakazujące stale usprawiedliwiać się z podjęcia badań nad procesami
nieświadomymi w myśleniu człowieka.
18 W tym miejscu chodzi jedynie o relatywną niezależność psychiki od rzeczywistości
na określonym etapie myślenia twórczego, nie zaś o zaprzeczanie wpływu środowiska na
podm iot.
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myślenia" i wyspecjalizowane matryce myśli w psychice podm iotu twórczego.
Relatywna niezależność tego ostatniego od świata zewnętrznego wyraża się
m.in. w tym, że w tej fazie myślenia problemowego nadmiar informacji
utrudnia przełamanie uschematyzowanych nawyków myślenia; innymi słowy,
wstępna analiza problemu musi być niepełna, by zaistniała sytuacja stymu
lująca proces myślenia twórczego.
Fazę drugą odkrycia naukowego stanowi inkubacja, czyli regresja do
pierwotniejszych form ideacji i głębszych poziomów w hierarchicznej strukturze
umysłu. W fazie tej wydaje się, że m atryca, zorganizowanego i celowego
zachowania rozpada się w drobne kawałki, pojawiają się natom iast przy
padkowe próby, którym towarzyszą nawroty zwątpienia, bądź roztargnienie
charakterystyczne dla twórczej obsesji. Owo roztargnienie (absent-mindedness )
jest w istocie jednopłaszczyznowością myślenia (single-mindedness ); na tym
etapie okresu inkubacji cała osobowość, aż do niewerbalnych i nieświadomych
jej pokładów, zostaje nasycona problemem w ten sposób, że pewien poziom
umysłu pozostaje aktywny, nawet jeśli uwaga jest skierowana na zupełnie
inne pole. Stan ten trwa do chwili, w której bądź szczęśliwy traf, bądź
intuicja dostarczą ogniwo łączące z inną matrycą, która niejako schodzi
wertykalnie do zablokowanego problemu w jego starym, horyzontalnym
kontekście, i dwie uprzednio odseparowane matryce ulegają fuzji (bisocjacji).
Psychologia aktu twórczego obejmuje zatem następujące, skorelowane ze
sobą aspekty: przesunięcie uwagi na coś dotychczas nie dostrzeganego, co
było nieistotne w starym, a staje się istotne w nowym kontekście; odkrywanie
ukrytych analogii; uświadomienie milczących założeń i nawyków myślowych
ukrytych w kodzie i uznanych za oczywiste; wydobywanie tego, co zawsze
tam było. Prowadzi to do paradoksu, że im bardziej oryginalne jest
odkrycie, tym bardziej wydaje się oczywiste po jego dokonaniu. (A C I,
110— 120)
Znacznym osiągnięciem Koestlera w ramach jego teorii aktu twórczego
w odkryciu naukowym jest wprowadzenie pojęcia bisocjacji, odpowiadającego
trzeciej fazie procesu twórczego. Bisocjacja stanowi ogólny wzór strukturalny
leżący u podłoża wszelkiej aktywności twórczej, zakresowo odpowiada
stosowanemu w tym miejscu pojęciu „wglądu” , konotacyjnie jednak jest
znacznie bogatsza od tego ostatniego. Wgląd, w tradycyjnym już rozumieniu
szkoły Gestalt , oznaczał dość nieokreślony proces nabywania nowej wiedzy
w nagłych i dramatycznych okolicznościach. W definicji Kohlera wgląd,
wyrastający z namysłu nad strukturą sytuacji, był „pojawieniem się zupełnego
rozwiązania z odniesieniem do całości układu pola” l9. Jednakże rozumowanie
Kohlera, na co zwraca uwagę Koestler, jest wewnętrznie sprzeczne. Z jednej
19 Por. W. K ohler, The M entality o f Apes, London 1957, s. 164. Cyt. za A C II, 583.
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strony zakłada on, iż wgląd stanowi serię przybliżeń i może być osiągnięty
w kilku podejściach, składających się z bardziej lub mniej sensownych hipotez
i prób; z drugiej strony zaś podaje definicję całkowicie • sprzeczną z po
wyższym określeniem, mianowicie taką, iż kryterium wglądu stanowi „poja
wienie się zupełnego rozwiązania” . (A C II, 583)
Równie nieokreślone w tym zakresie są cytowane już teorie procesu
twórczego zakładające istotną rolę intuicji w rozwiązywaniu problemów.
Wbrew np. intencjom Nałczadżjana, podział intuicji na zmysłową, inte
lektualną i mistyczną, a następnie przyznanie prymatu intelektualnej20
niczego tutaj nie załatwia i nie wnosi niczego nowego do tej problematyki.
Pojęcie „bisocjacji” Koestlera ma tę zaletę w porównaniu z terminami
„wgląd” i „intuicja” , iż posiada (dokładną definicję i jest ściśle określone
w poszczególnych dziedzinach twórczości. Jak pamiętamy Koestler odróżnia
trzy zasadnicze, techniki bisocjacyjne — kolizję w komizmie, fuzję w nauce
oraz zestawienie (jukstapozycję) w sztuce, który to podział w niczym nie
narusza podstawowego określenia aktu bisocjacyjnego, przemawiającego za
tożsamością i identycznością człowieka w różnych przejawach jego aktywności
kulturowej. Koestler konkretyzuje ponadto pojęcie bisocjacji wskazując na
różne możliwości jego zastosowania, m.in. w marzeniu sennym, w karykatu
rze i satyrze, kalamburze słownym, humorze nonsensu, przeżyciu estetycznym.
Jego zdaniem, bisocjacji mogą ulegać sprzeczne matryce myśli (najogólniejsza
charakterystyka), znaczenia metaforyczne i dosłowne, zwierzęta i ludzie
(jeden z podstawowych motywów sztuki groteskowej), rytm i znaczenie,
struktura i funkcja, trywialność i wzniosłość, znaki i rzeczy oraz idee —
by wymienić tylko niektóre elementy różnych, często sprzecznych ze sobą
uniwersów, które mogą zostać połączone w twórczym akcie bisocjacji.
Dzięki wprowadzeniu procesów podświadomych w myślenie problemowe,
Koestler wyczerpująco w ram ach swej teorii tłumaczy zawieszenie funkcjono
wania zasady sprzeczności, myślenia logicznie spójnego i kodów racjonalnych
w akcie twórczym, podkreślane już od Platona. Właściwe odkrycie, mówi
Koestler, dokonuje się w podświadomości, której aktywność wyznacza myślenie
życzeniowe oraz emocje; dzięki neutralizacji kategorii czasu swobodnie
dryfujące matryce myśli nie mogą być percypowane jako sprzeczne. Po
dokonaniu odkrycia (bisocjacji, czyli połączenia tychże matryc) sprzeczność
jawi się jako pozorna (zostaje zniesiona w nowej syntezie), a zetknięcie się
inkongruentnych elementów ukazuje nowy wymiar danego problemu.
W związku z pojęciem bisocjacji nasuwają się tutaj dwa pytania:
pierwsze dotyczy wzajemnej relacji asocjacji z bisocjacją, drugie — odkrycia
wtórnego, obecnego już w historii nauki. W odpowiedzi na nie teoria
Koestlera zakłada, iż przejścia pomiędzy skojarzeniem a bisocjacją (które
20 A. Nałczadżjan, op. cit., s. 54.
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w istocie mają ten sam wzór — łączenia w całość odległych elementów)
oraz odkryciem oryginalnym a wtórnym są płynne i nie można dokładnie
wskazać odgraniczającej je linii. Niemniej istnieją ogólne zasady służące
delimitacji tych pojęć.
I tak „asocjacja” (kojarzenie przez analogię — w czasie, przestrzeni
bądź przez podobieństwo) operuje wśród składowych elementów pojedynczej,
uprzednio istniejącej matrycy, podczas gdy „bisocjacja” wskazuje na niezależny,
autonomiczny charakter matryc łączących się w akcie twórczym. Ponadto
bisocjacja uwikłana jest w różne poziomy świadomości i podświadomy rodzaj
kierownictwa w procesie myślenia problemowego. Asocjacja natom iast jest
związana z myśleniem rutynowym i linearną skalą świadomości. Rozwiązy
wanie problemów na poziomie życia codziennego polega na włączeniu
matrycy wykorzystywanej w uprzednich sytuacjach. Podobieństwo sytuacji
przeszłej i obecnej określa psychologiczny mechanizm asocjacji. (A C II,
651—658)
W odpowiedzi na pytanie drugie Koestler zauważa głębokie pokre
wieństwo odkrycia oryginalnego i wtórnego (rządzą nimi te same mechanizmy)
w planie podmiotowym; różnicę między nimi zachodzącą można stwierdzić
dopiero na wyższym poziomie obiektywnej wiedzy. (A C II, 658)
Analizę procesów nieświadomych, wpływających na myślenie naukowe,
Koestler rozpoczyna od zarysowania historii terminu „nieświadomość” i jego
funkcjonowanie w myśli humanistycznej przed odkryciami Freuda. Jego
zdaniem, źródeł pojęcia należy się dopatrywać w neoplatonizmie i w uwagach
Plotyna o nieświadomości uczuć i psychicznej aktywności nawet pod nie
obecność świadomej percepcji. Wiedza o podświadomości została jednak
zagubiona podczas rewolucji naukowej, zwłaszcza pod wpływem jej naj
ważniejszego filozofa — Kartezjusza. Wina Descartesa, twierdzi Koestler (na
zywając ją katastrofą kartezjańską), polega na rozdzieleniu świata na dwa
królestwa — materii i umysłu, szczególnie zaś na identyfikacji umysłu
z myśleniem świadomym. Rezultatem tej identyfikacji był płytki racjonalizm
Vesprit Cartesien i wyjałowienie psychologii na przeciąg trzech wieków.
Lecz i ten medal ma swoją drugą stronę. Dzięki swej dość bezceremonialnej
działalności Descartes przygotował pole dla pojawienia się terminu i badań
nad nieświadomością. Jak twierdzi cytowany przez Koestlera L. L. Whyte
w książce Nieświadomość przed Freudem, „do czasu Kartezjusza i ostrego
sformułowania przez niego dualizmu nie było żadnego powodu do rozważań
nad możliwością istnienia psychiki nieświadomej jako oddzielnej części
królestwa umysłu. Dopóki świadomości nie uczyniono definiującą charak
terystyką umysłu (z widocznym sukcesem), nie było okazji, by odkryć nie
świadomość. Dopiero po Kartezjuszu mogły w myśli europejskiej pojawić
się idea, a później termin »umysł nieświadomy«” 21.
21 L. L. W hyte, The Unconscious Before Freud, N ew York 1962, s. 25.
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Wniosek wyprowadzony przez W hyte’a z koncepcji Kartezjusza nie zado
woliłby jednak, jak sądzę, tego ostatniego. Konkluzja ta brzmi: „Jeśli
istnieją dwa królestwa, fizyczne i psychiczne, świadomość nie może być
uznana za kryterium psychiczności, ponieważ źródła natury ludzkiej leżą
w nieświadomości jako tym królestwie, które łączy momenty ludzkiej świa
domości z podstawą procesów organicznych, z których one wyrastają” 22.
Równie daleka intencjom Kartezjusza jest konkluzja Koestlera, który twierdzi,
że poczucie tajemnicy — czy przezorny sceptycyzm — ewokowane przez pojęcie
nieświadomości, jest częścią naszego duchowego dziedzictwa, wywodzącego
się z tradycji kartezjańskiej23. (A C I, 154)
N a użytek swej teorii Koestler wprowadza dwojakie rozumienie nie
świadomości, bardzo istotne dla jego archeologii podmiotu. W rozumieniu
pierwszym nieświadomość oddziałuje na zwykłe, rutynowe myślenie. Koestler
nazywa ją peryferyjnymi płyciznami świadomości, których eksploracja jest
kierowana przez zautom atyzowaną procedurę obrazowania. Chodzi tu o nie
świadomość kategorialną (w terminologii strukturalistycznej), składającą się ze
zautomatyzowanych nawyków powstałych jako reakcja na nowe doświadczenia.
W dwukierunkowym ruchu od świadomości do nieświadomości mamy tutaj
do czynienia z kierunkiem odgórnym: ruch przebiega od świadomości do jej
peryferii.
W przeciwieństwie do nawyku bezpośredni i decydujący wpływ na
oryginalne odkrycie ma nieświadomość głębinowa, której pokłady układają
się warstwowo. Ruch przebiega tutaj w kierunku do góry — jest to stała
pulsacja o niewielkim natężeniu, płynąca z nieświadomości, która zachowuje
dynamiczną równowagę umysłu; w rzadkich, nagłych aktach twórczych może
prowadzić do restrukturalizacji całego pejzażu psychicznego.
Konkretyzując pierwsze rozumienie nieświadomości Koestler wychodzi
z założenia, iż świadomość ma charakter gradualistyczny. Świadome i nie
świadome doświadczenia tworzą continuum, ciągłą skalę gradacji, stopni
świadomości. N a spodzie owej skali obserwujemy działalność samoregulującą,
która kieruje procesami fizjologicznymi. Poprzez bardziej lub mniej mecha
niczne, tj. bardziej lub mniej świadome, wyuczone umiejętności dochodzimy
do szczytu skali, gdzie znajdujemy ćywa.w-hipnotyczny stan maksymalnej
koncentracji na jakimś problemie. Równie ciągłą skalę stopni świadomości
możemy spotkać w umiejętnościach typu percepcyjnego czy poznawczego.
Obowiązuje tu zasada, że formowanie się nawyku myślowego czy umiejętności
oraz wzrastające ich opanowanie jest wprost proporcjonalne do zaniku
świadomości. Ten wymiar świadomości Koestler nazywa linearnym. By jednak
22 Ibidem . s. 63.
23 Tajemnica w ujęciu K oestlera wynika z zachwiania podstaw św iadom ości i otwarcia
się sfery transcendencji w umyśle nieświadomym. W tym miejscu K oestler wyraźnie nawiązuje
do W hyte’a.
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ustrzec się przed zbytnią prostotą schematu i niejako wbrew jego nazwie,
Koestler powtarza za Bergsonem, choć go nie cytuje, że nie sposób uchwycić
psychiczny obraz czy pojęcie — uchwycone, nieruchome i izolowane w ognisku
świadomości ulegają dezintegracji, tak jak słowo, które wielokrotnie powtarzane
traci sens. Myślenie nigdy nie jest ostrym, linearnym procesem, przypomina
raczej ruch łódki na jeziorze. M etaforę tę Koestler wyjaśnia następująco:
„W każdym przypadku ruch łódki powoduje fale na jeziorze, rozchodzące
się we wszystkich kierunkach — są to wspomnienia, obrazy, skojarzenia;
niektóre z nich poruszają się szybciej od łodzi i tworzą antycypacje, inne —
penetrują głębię. Łódź symbolizuje zogniskowaną świadomość, fale na po
wierzchni są kresami, świadomości, głęboka woda jest nieświadomością
zbiorową z archetypicznymi rafami koralowymi” . (A C I, 159)
Wszelkie zatem myślenie w znacznym stopniu opiera się na nieświadomych
procesach — niezależnie od tego, jak są one rozumiane. Oto przykład myślenia
celowego, na pozór nie mającego nic wspólnego z nieświadomością. W pierwszej
fazie zostaje włączony kod reguł odpowiadających zadaniu — dzieje się to
dzięki analogii z zadaniem podobnym, napotkanym w przeszłości. Jako
rezultat pojawia się matryca, rodzaj uwzorowanej siatki psychicznej czy
szachownicy, która dokonuje pierwszej selekcji pożądanych posunięć i kieruje
procesem eksploracji. Później zjawia się strategia, zależna od swoistych
warunków sytuacji. Każdy krok rozumowania angażuje procesy bardziej lub
mniej oddalone od zogniskowanej świadomości. Kod- kierujący snop światła
świadomości na obiekt funkcjonuje bardziej lub mniej nieświadomie —
jak kody gramatyczne lub syntaktyczne.
Nieświadomość głębinowa, związana z aktem twórczym, wywodzi się
z najstarszych, pierwotnych form myślenia obrazowego, poprzedzającego
myślenie w symbolach werbalnych. Myślenie w obrazach jest zatem głównym
przejawem nieświadomości, pojawiającym się w marzeniach sennych, psycho
tycznych halucynacjach, w wizji artysty. Zdaniem Koestlera, obrazowanie
psychiczne jest wcześniejszym etapem ewolucji umysłowej jednostki i gatunku,
toteż twórca zwracający się ku temu typowi myślenia dokonuje regresji do
starszego i niższego poziomu w psychicznej hierarchii. Myślenie obrazowe
jest jednak ściśle związane z myśleniem werbalnym, tj. logicznym. To
ostatnie powstało z pierwszego drogą powolnego rozwoju zdolności abstrakcji
i symbolizacji, tak jak zapisy fonetyczne powstały z obrazowych symboli
i hieroglifów. Istnieje ponadto związek funkcjonalny obydwu typów myślenia —
twórca, w przeciwieństwie do człowieka, który śni, porusza się na różnych
poziomach psychicznej hierarchii i myśli zarówno w obrazach, jak i w pojęciach
werbalnych. Potrzebę powrotu do pierwotniejszych form ideacji Koestler
tłumaczy faktem, że język często staje się ekranem stojącym pomiędzy myśli
cielem a rzeczywistością. Oto dlaczego twórczość zaczyna się tam, gdzie
kończy się język. (A C I, 155— 177)
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Jednak mimo tego genetycznego i funkcjonalnego związku różnice między
myśleniem werbalnym a obrazowym są znaczne. Akt twórczy, w tej przynajmniej
mierze, w jakiej zależy od nieświadomych źródeł, zakłada zawieszenie kontroli
i powrót do takich form myślenia, które nie podlegają regułom logiki;
nie obowiązuje tu zasada sprzeczności, zawieszone zostają dogmaty i tabu
zdrowego rozsądku. W decydującej fazie odkrycia ustaje działalność kodów
myślenia uporządkowanego, tak jak w marzeniu sennym, w którym strumień
ideacji swobodnie dryfuje dzięki swej własnej, emocjonalnej sile ciążenia.
Podczas snu bisocjujemy stale — mówi Koestler — tyle tylko, że w sposób
pasywny, niejako dryfując, lecz jesteśmy tego nieświadomi, ponieważ spójność
logicznych matryc jest osłabiona, a kody nimi rządzące są uśpione. Dlatego
śniąc nie dostrzegamy sprzeczności tych matryc, nie istnieje tutaj jednoczesne
ich przeciwstawienie, nie ma świadomości konfliktu i niezborności — ta
przychodzi dopiero po obudzeniu się.
W próbie określenia gramatyki czy logiki poznania sennego Koestler
wymienia kalam bur słowny i obrazowy, zjawisko przesunięcia uwagi, kon
kretyzację abstraktu w poszczególnych obrazach, kondensację idei, odkrywanie
ukrytych analogii, zjawisko podwójnej tożsamości, przypadkowe odwrócenie
ciągu przyczynowego. W bliższej charakterystyce marzenia sennego Koestler
dowodzi, że jest ono krótkotrwałe, ograniczone do pejzażu wewnętrznego;
w trakcie snu śniący jest świadomy fantazji, które tworzy, lecz jest nieświadom
faktu, że je właśnie tworzy. Jest biernym obserwatorem sekwencji obrazów
na poziomie, który aktywnie produkuje na innym. Logika snu nie jest logiką
Arystotelesowską; wywodzi się z magicznego rodzaju związku przyczynowego
znajdowanego w społecznościach pierwotnych i fantazjach dzieciństwa, jest
niezależna od praw tożsamości i sprzeczności, ponieważ rozumowanie marzenia
sennego jest kierowane przez emocję; jego moralność wywołuje rumieniec,
a symbolika jest prewerbalna i archaiczna. (A C I, 178— 180)
W przeciwieństwie do pierwszego, linearnego rozumienia nieświadomości
nieświadomość głębinowa tworzy ¿/«asz-paralelne czy koncentryczne pokłady,
nieciągłe, w normalnych warunkach odseparowane od siebie. Kody rządzące
procesami organicznymi i zautomatyzowanymi nawykami funkcjonują pod
świadomie, ponieważ zostały mistrzowsko opanowane; kody „podziemne”
natom iast pracują „pod ziemią” , ponieważ zostały zastąpione kodami myślenia
racjonalnego. W pierwszym przypadku widzimy zasadę psychicznej ekonomii,
w drugim — psychiczną ewolucję. Kody zautomatyzowane służą podtrzym aniu
normalnego funkcjonowania, kody podziemne rozbijają rutynę zarówno
w twórczym, jak i destrukcyjnym sensie.
W koncepcji Koestlera kategoria nieświadomości służy także przejściu
do kategorii intersubiektywności za pom ocą pojęcia „empatii” . Płynne
granice jaźni — pisze — tak jak wyglądają one w nieświadomym umyśle,
nadają mu zdolność empatii — wejścia w pewien rodzaj psychicznej symbiozy
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z innymi jaźniami. „Em patia” jest stonowanym, wymijającym określeniem
na oznaczenie tajemniczego raczej procesu, który pozwala przekroczyć swoje
własne granice, niejako wyjść z siebie i znaleźć się w czyjejś skórze.
Empatia leży u źródeł rozumienia, jak inni myślą i czują. (A C I, 188)
Kategoria empatii jest wyraźnie rządzona przez emocje samoprzekraczające —
ego w mistycznym związku partycypacji łączy się z inną jaźnią.
W swej koncepcji nie- i podświadomości Koestler dokonuje połączenia
(bisocjacji) schematu nieświadomości opartego na klasycznym warunkowaniu
(nieświadomość linearna) ze schematem nieświadomości głębinowej zbliżonym
do ujęcia Junga i nadaje nowy wymiar obydwu tym koncepcjom, znacznie
poza nie wykraczając. Koestler wyraźnie przekracza próg tego, co znane,
by uzupełnić to tym, czego psychofizjologiczna teoria poznania nie jest
w stanie ująć, formułując w ten sposób hipotezy metafizyczne, których
podstawy przedstawimy w następnych partiach szkicu. Teraz przyjrzyjmy się
raz jeszcze temu typowi odkryć, w których nieświadomość gra specyficzną,
kierowniczą rolę poprzez ewokowanie tych form ideacji, które inaczej mogłyby
się manifestować tylko w marzeniu sennym i pokrewnych mu stanach.
Fragment ten jest znakom itą ilustracją postawionej wyżej tezy.
Kody marzenia sennego funkcjonują stale w „podziemiu” , ponieważ
rządzą typem myślenia dominującym w dzieciństwie i w pierwotnych spo
łecznościach, który u normalnego, dorosłego człowieka został zastąpiony
technikami bardziej racjonalnymi i realistycznymi bądź za takie uznawanymi.
To bardzo stare, quasi-archeologiczne warstwy w psychicznej hierarchii form ują
„świat obok” , który na mgnienie oka możemy ujrzeć we śnie. Byłoby
bardziej wskazane — pisze Koestler — owe archeologiczne pokłady umysłu
nazwać „pod świadomością” , by odróżnić je od procesów, których jesteśmy
po prostu „nieświadomi” , ponieważ zajmują one w miejsce w dolnych częściach
linearnej skali świadomości.
Podobnie jak w marzeniu sennym, w akcie twórczym kody logicznego
rozumowania są zawieszone, tak więc „myślenie obok” stanowi czasowe wyz
wolenie z tyranii nazbyt sprecyzowanych pojęć werbalnych, założeń i prze
słanek uwikłanych w teksturę wyspecjalizowanych dróg myśli. Pozwala to
umysłowi odrzucić kaftan bezpieczeństwa nawyku oraz wyraźne sprzeczności,
zapomnieć to, co wyuczone, by w zamian zdobyć większą płynność, uni
wersalność i naiwność.
Podziemne gry umysłu mają naturę wyrafinowaną i wizjonerską, choć
ich reguły nie należą do logiki formalnej. Śniący stale, niejako niewinnie,
bisocjuje układy odniesienia w stanie czuwania uznawane za sprzeczne;
bez najmniejszego wysiłku dryfuje od matrycy do matrycy — nie będąc tego świa
domym. W jego wewnętrznym pejzażu techniki bisocjacyjne hum oru i odkry
cia są odbite do góry nogami — jak drzewa w wodzie. Najbardziej płodnym re
gionem wydaje się być bagnisty brzeg, linia graniczna pomiędzy snem a całkowi
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tym przebudzeniem, gdzie matryce zdyscyplinowanej myśli już funkcjonują, lecz
nie są wystarczająco silne, by zatamować podobną do snu płynność wy
obraźni. M oment ukazania się prawdy, nagłego wyłonienia się nowego
wglądu, jest aktem intuicji. Takie intuicje umożliwiają cudowne przebłyski
czy spięcia rozumowania. M ożna je porównać do zanurzonego łańcucha,
którego jedynie początek i koniec są widoczne nad powierzchnią świa
domości.
A kt twórczy w ujęciu Koestlera dokonuje się w najistotniejszej swej
fazie w głębokich pokładach psychiki podświadomej. Powody regresji umysłu
racjonalnego do pierwotnych form ideacji Koestler, podobnie jak Jung,
tłumaczy na tym etapie wywodu niezadowoleniem z zewnętrznych warunków
organizacji oraz ograniczonością werbalnych środków wyrazu. Kody myślenia
racjonalnego zawodzą w rozwiązywaniu istotnych problemów, zatem zwrot
w kierunku tych poziomów, które to rozwiązanie umożliwiają, jest koniecz
nością. Mowa nie jest tożsama z myśleniem, często stanowi wędzidło
zakładane nazbyt elastycznej i szybkiej myśli. Werbalizacja jest końcowym
etapem skomplikowanego procesu, którego źródeł należy szukać w pierwotnych
formach magicznego myślenia. Zasady komunikacji tych poziomów nie są jeszcze
znane, toteż mogą być tylko przedmiotem hipotez i domysłów, opartych
na określonej koncepcji podświadomości. Koestler przyznaje jej za Jungiem
samoistny i autonomiczny status ontyczny i w niej umieszcza źródło olbrzymich
energii psychicznych, oddziałujących z wielką siłą na umysł świadomy.
Funkcjonowanie podświadomości w jej głębinowym wymiarze polega na stałej,
niewielkiej w normalnych warunkach pulsacji, przesyłającej impulsy do świa
domego umysłu. W stanach gwałtownego zachwiania równowagi wpływ pod
świadomości nagle wzrasta, często prowadząc do restukturalizacji pejzażu
psychicznego. Przekaźnikami energii psychicznej, działającymi poprzez organy
wewnętrzne, są emocje, zwane też tendencjami. Zwłaszcza dzięki tendencji
partycypacji możliwe jest przekroczenie granic podmiotowej psychiki i dotarcie
do transcendentnej względem niej sfery podświadomości. Zatem utworzona
w podświadomości odpowiednia kombinacja elementów problemowych docho
dzi do świadomości dzięki jej intensywności emocjonalnej, a także dzięki
włączeniu przez umysł świadomy odpowiedniego kodu reguł gry, który
wychwytuje informacje istotne ze względu na zadanie. Każdy cel zakłada
inny zespół reguł gry i inne kryteria ważności tworzących się kombinacji.
Koncepcja Koestlera posiada zatem duży stopień ogólności, który pozwala
jej objąć większość zjawisk określanych jako akt twórczy. M a jednak tę
wadę, że omija przypadki pograniczne, sytuujące się między odkryciem
oryginalnym a zachowaniem nawykowym, wymagające natom iast znacznie
większej elastyczności mentalnej i ścisłej współpracy kodów myślenia zrutynizowanego oraz twórczego.
W dalszej charakterystyce teorii autora The Act o f Creation zajmiemy się
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jego koncepcją nauki, blisko związaną ze zreferowanymi podmiotowymi
warunkami twórczości, a także bliżej wprowadzającą w centralną dla nas
problematykę racjonalizmu oraz nowej gnozy,

EW O LUCJA N A U K I

W swej koncepcji ewolucji nauki Koestler zakłada istnienie bliskiej
analogii między etapami w historii odkryć indywidualnych a historycznym
rozwojem danej gałęzi wiedzy. „I tak ‘zablokowana m atryca’ w umyśle
indywidualnym odbija pewien rodzaj impasu, w który nauka sama się
wmanewrowała. ‘Okres inkubacji’ z jego frustracjami, napięciami, przy
padkowymi próbami i fałszywymi inspiracjami, koresponduje z krytycznymi
okresami ‘płodnej anarchii’, która od czasu do czasu pojawia się w historii
każdej nauki” . (A C I, 224)
Twórcza anarchia w danej gałęzi wiedzy jest stanem kryzysowym, po
przedzającym powstanie nowej syntezy. Kryzys przejawia się tutaj jako
rozluźnienie sztywnych reguł gry, rozpad nawyków myślowych i absolutnych
granic — jest to proces „reculer pour mieux sauter” na historyczną skalę.
Zbiorowe postępy w nauce natomiast wyznacza kolejne następstwo gwałtownej
erupcji odkryć (poszerzenie granic nauki) i długiego okresu konsolidacji.
Dialektyka kryzysu i postępu w nauce, według Koestlera, ma strukturę
koła i cykliczny charakter: „Powstała ortodoksja zastyga w ‘zamknięty
system’, myśli, niezdolny do asymilacji nowych danych empirycznych bądź
do uzasadnienia swych dokonań w relacji do ważnych przemian w innych
dziedzinach wiedzy; wcześniej czy później matryca się blokuje, powstaje
nowy kryzys, prowadzący do nowej syntezy, i cykl zaczyna się od początku” .
(A C I, 226)
W szeroko rozpowszechnionych ujęciach rozwoju nauki pokutuje wiele
przesądów pozytywistycznych — m.in. w powszechnie, zdaniem Koestlera
przyjętej teorii Henry Sartona, według której historia nauki ukazuje jedynie
kumulacyjny postęp wiedzy, będący miernikiem rozwoju ludzkości; słowo
„postęp” ma tutaj wyraźnie sprecyzowane znaczenie jedynie w dziedzinie
nauki. Koestler radzi wstrzymać oddech i policzyć do dziesięciu, zanim
bezkrytycznie przyjmiemy tę teorię. Przeprowadzenie analogii między rozwojem
nauki a postępem jest nieuzasadnione w tak uproszczonej wersji. W istocie
ewolucja psychiczna jest kontynuacją biologicznej — pisze Koestler — i pod
wieloma względami przypomina jej kręte ścieżki. „Postęp” z definicji nie
może obrać złego kierunku — ewolucja czyno to stale, podobnie ewolucja
idei, włączając nauki ścisłe. Pomiędzy współzawodniczącymi teoriami w każdej
gałęzi historii myśli odbywa się ciągła walka o przetrwanie. G dy idee
nazywamy „płodnym i” lub „jałowymi” , nieświadomie kierujemy się biologiczną
analogią. Postęp w nauce nie jest ani ciągły, ani stopniowy. Ewolucja idei
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to opowieść o zawsze powtarzających się różnicowaniach, specjalizacji
i reintegracji na wyższym poziomie; jest to rozwój od pierwotnej jedności
poprzez różnorodność do bardziej złożonych wzorów jedności-w-różnorodności. (A C I, 226) Postęp w nauce symbolizuje linia asymptotyczna, zbli
żająca się jedynie do prawdy. Należy przy tym odróżnić postęp w dokładności
miary i obserwacji oraz postęp w mocy objaśniający teorii — ten ostatni
zależy od rodzaju pytań, na które nauka winna odpowiedzieć. Najistotniejsze
osiągnięcia w historii myśli naukowej, pisze Koestler, polegają na umysłowym
krzyżowaniu różnych dyscyplin.
Obok tych elementów, konstytuujących postęp w nauce, funkcjonują
inne, sprowadzające ją na manowce. Należą do nich konserwatyzm świa
domości i nauki, „ślepota śnieżna” , zamknięte systemy, fałszywe połączenia,
sztywność, ortodoksyjność, rozdział nauki z rzeczywistością. Konserwatyzm
świadomości jest określony przez mechanizm obronny przed zmianą modelu
świata (bądź jego elementów), który wzmacnia siłę nawyków w myśleniu,
chroniąc je przed inwazją nowości. Tenże mechanizm powoduje tzw. ślepotę
śnieżną, czyli trudność dostrzeżenia znaczenia i ważności własnego czy
cudzego odkrycia. Konserwatyzm nauki z kolei polega przede wszystkim
na zjawisku jej instytucjonalizacji. Zbiorowa matryca nauki — pisze Koestler —
jest określona przez rodzaj establishmentu (uniwersytety, towarzystwa naukowe,
biura wydawnicze), który dąży do utrzymania status quo — częściowo w obawie
przez utratą autorytetu, częściowo przed zburzeniem tak starannie zbudowanego
gmachu. Inne elementy patologii myśli naukowej nie wymagają rozwinięcia —
wspomnimy tylko o relacji nauki do rzeczywistości w ujęciu Koestlera.
Otóż twierdzi on, że procesowi unifikacji nauki towarzyszy „wielki akt
zanikania” , który został zapoczątkowany przez Galileusza. Uznał on wrażenia
zmysłowe za złudzenia zmysłów i zredukował je do „pierwotnych jakości”
fizyki — materii i ruchu. Lecz te „ostateczne i nieredukowalne” istności
zanikały jedna po drugiej w rytm melodii „dziesięciu małych M urzyniątek” .
Atom, zarówno cały, jak i w swych składowych elementach, jest niewidzialną
cząstką; materia rozpadła się w rękach fizyków i została sprowadzona do
matematycznych terminów i relacji. „Fizyka teoretyczna nie zajmuje się już
rzeczami, lecz matematycznymi relacjami między abstrakcjami stanowiącymi
residuum zanikających rzeczy. [...] W ciągu trzech wieków redukcja jakości
do ilości osiągnęła spektakularny sukces. [...] Lecz staje się coraz bardziej
oczywiste, że zarówno pytania, jak i odpowiedzi współczesnej fizyki są
zbudowane w zwodniczym języku symbolicznym, który ma jedynie pośredni
związek z rzeczywistością i niewiele może zaoferować człowiekowi, by
zadowolić jego dążenie do ujrzenia choćby na mgnienie oka ostatecznej
prawdy” . (A C I, 251)
Jednakże „wielki akt zanikania” jest wewnętrzną koniecznością w rozwoju
nauki. U jej źródeł leży „oceaniczne poczucie zdziwienia” , a jej celem jest
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penetracja nieznanego. „We know more and more about less and less” —
pisze Koestler i porównuje proces unifikacji nauki do majestatycznej rzeki,
w której delcie łączą się poszczególne odnogi wiedzy, by zostać pochłoniętymi
przez ocean, stracić tożsamość i rozpuścić się w chmurach. Jest to końcowy
akt wielkiego procesu zanikania, lecz również,’można mieć nadzieję, początek
nowego cyklu. Wydaje się — pisze d a le j,au to r The A ct o f Création — że
im bardziej uniwersalne są prawa, które odkrywamy, tym bardziej muszą
być nieuchwytne i że ostatecznym przeznaczeniem wszystkich rzek; wiedzy
jest obłok nieznanego. N auka osiąga wzrastającą perfekcję dopóty, dopóki
nie osiągnie poziomu nasycenia, gdzie wszystko jest zrobione i powiedziane;
wtedy wkracza na nowy etap, fundowany na innym rodzaju zainteresowań
i innej skali wartości. „Chlubą nauki nie jest prawda ‘bardziej absolutna’
od prawdy Bacha czy Tołstoja, lecz. sam akt twórczy. Odkrycia naukowca
narzucają własny porządek chaosowi, tak jak kom pozytor czy m alarz narzuca
swój; porządek, który zawsze odnosi się do ograniczonych aspektów rze
czywistości i jest zdeformowany układem odniesienia obserwatora, różniącym
się w zależności od okresu” . (A C I, 252)
Reasumując powyższe wywody Koestlera na temat nauki, m ożna powie
dzieć, że myśl naukowa, s ta le . błąkająca się w sferze nieznanego, jest
zdeterminowana przez czynniki irracjonalne — zarówno w swym pozytywnym,
jak i negatywnym aspekcie. Pozytywny stanowią intuicja, proces reculer pour
mieux sauter oraz bisocjacja; negatywny — wymienione elementy składające się
na patologię myśli. Pierwszy uzależniony jest od podświadomości głębinowej —
źródła istotnych odkryć, .drugi od nieświadomości linearnej, odpowiedzialnej
za formowanie się nawyków, a tym samym za konserwatyzm świadomości,
umysłową inercję i stabilność. Dotychczasowe uwagi nie wyczerpują jednak
problematyki racjonalizmu w myśleniu ludzkim, zaledwie ją zarysowują.
Pełnej odpowiedzi udzieli nam archeologia podm iotu Koestlera, zbudowana
na pojęciu hierarchicznej organizacji.

H IE R A R C H IC Z N A S T R U K T U R A P O D M IO T U

Zasadniczą charakterystyką organizacji hierarchicznej całego życia or
ganicznego jest „całościowy” i „częściowy” aspekt elementów wchodzących
w jej skład. Podział ten jest ściśle związany ze wspominaną kilkakrotnie
polaryzacją emocji na agresywno-obronne i samoprzekraczające. Jak pamiętamy,
emocje samozachowawcze, wywodzące się z reakcji na niebezpieczeństwo,
generalnie oznaczają zawężenie pola świadomości, emocje partycypacji nato
miast — rozszerzenie i ekspansję świadomości poprzez różnego rodzaju procesy
identyfikacji. Polaryzacja tych emocji — twierdzi Koestler — jest jedynie szcze
gólnym przypadkiem ogólniejszego zjawiska. Chodzi mianowicie o to, że każdej
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części żyjącego organizmu czy społeczeństwa przysługują podwójne atrybuty
całości i części. Funkcjonuje ona jako autonomiczna, samosterująca całość
na niższym poziomie organicznej czy społecznej hierarchii, podporządkowując
się jednocześnie koordynującemu centrum na następnym, wyższym poziomie.
Z działalnością danego elementu jako całości związane są emocje samoza
chowawcze (podmiot jako ostateczna, samowystarczalna całość), jako części
natom iast — emocje partycypacji (stała tendencja do przekraczania granic).
Tak więc obydwa rodzaje komplementarnych względem siebie emocji spotykamy
na każdym poziomie hierarchicznie zorganizowanego wszechświata; ich celem
jest zapewnienie sprawnego działania jednostek funkcjonalnych w ram ach
określonej całości organicznej bądź społecznej, głównie poprzez organizację
i przesyłanie niezbędnych informacji. M amy tutaj do czynienia z dwukierunko
wym ruchem tych ostatnich: rozkazy strategiczne z „centrum ” przekazywane
„kanałam i regulacyjnymi” na każdym poziomie są przekładane na taktyczne
posunięcia i odwrotnie — informacje, już przetworzone, przesyłane są z po
szczególnych poziomów do centrum. Tak więc funkcjonalne jednostki na
każdym poziomie hierarchii mają janusowe oblicze: działają jako całości
zwracając się w dół, jako części — patrząc do góry. Każdy żyjący organizm
składa się z takich pół-autonomicznych pod-całości, które z kolei zawierają
pod-pod-całości itd. Używając innych słów-kluczy teorii Koestlera — kodu
i matrycy (funkcjonalnych aspektów każdej całości), można ogólnie po
wiedzieć, że matryca każdego organu posiada swój wewnętrzny kod, który
określa stały wzór jej funkcjonowania i jest jednocześnie elementem skła
dowym matrycy na wyższym poziomie. W rezultacie dwie komplementarne
pary — kod i matryca oraz tendencje samozachowawcze i partycypacji —
wywodzą się z hierarchicznej struktury życia organicznego. (A C I, 286—288)
Zasady działania organizmu zorganizowanego hierarchicznie można streścić
następująco: życie organiczne, od morfogenezy po myśl symboliczną, jest
rządzone przez „reguły gry” , nadające mu koherencję, porządek i jedność
w wielości. Te reguły, wrodzone czy nabyte, są zakodowane na różnych
poziomach (od chromosomów do systemu nerwowego). Wszystkie kody
działają na zasadzie wyzwolenia spustowego — prosty wzór sygnałowy wyzwala
złożony wzór działania. Reguły są stałe, lecz w każdej grze istnieje możliwość
nieskończonych wariacji; ich różnorodność wzrasta w porządku wstępującym
(wzrastająca elastyczność nawyków zwiększa wolność wyboru alternatywnych
rozwiązań). Wszech-reguła gry mówi, że żadna reguła nie jest ostateczna,
że w pewnych okolicznościach może być zmieniona i połączona z bardziej
wyrafinowaną grą, prowadzącą do wyższej formy jedności i wzrastającej
różnorodności — zdolność tę Koestler nazywa twórczym potencjałem jednostki.
(A C II, 631)
Stabilność układu hierarchicznego utrzymywana jest dzięki równowadze
sił skierowanych w przeciwnych kierunkach — odśrodkowym i dośrodkowym.
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Siła odśrodkowa utrzymuje niezależność, autonom ię i indywidualność części
(emocje samozachowawcze), siła dośrodkowa wyznacza jej miejsce jako zależnej
części w całości. Rozwój odśrodkowy ma w koncepcji Koestlera istotne
następstwa — otóż oznacza on, iż podm iot (na każdym poziomie życia
organicznego) nie jest istotą czysto reaktywną, a przeciwnie, jednostka wcześniej'
oddziałuje na swoje środowisko, niż na nie reaguje; zakłada się tutaj
aktywność podmiotową na najniższym nawet poziomie funkcjonowania
i wymiany informacji organizmów żywych. (Tak np. instynkt reprezentuje
•całościowe wzory działań na względnie ogólne sytuacje.) (A C II, 431)
Równowaga w hierarchii organicznej oznacza relację części do kontro
lującego . ją centrum na wyższym, poziomie. Jej cel stanowi znalezienie
modus vivendi ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym. Pojęcie „rów 
nowagi dynamicznej” Koestler stosuje do normalnych warunków środo
wiskowych. Dużą rolę odgrywają tutaj procesy hamowania kierowane przez
wewnętrzną cenzurę ukrytą w każdym kodzie, które mają na celu ochronę
organizmu przed nadmiarem zbędnych informacji, a także utrzymanie stosunku
podporządkowania części do, całości. W warunkach paranorm alnych lub
traumatycznych następuje zachwianie równowagi i powstaje konflikt, lecz nie
pomiędzy antagonistycznymi popędami, jak to ujmowała tradycyjna psycho
logia, lecz między tendencjami samozachowawczymi części a ograniczeniami
nałożonymi przez kontrolujące centrum — konflikt rozstrzygany przez naj
wyższą instancję. Generalnie oznacza on dążenie podekscytowanej części do
wyrwania się spod kontroli całości, a może się wyrażać bądź utratą
bezpośredniej kontroli nad zautomatyzowanymi procesami na niższych po
ziomach hierarchii ciała („paradoks stonogi” ), bądź tzw. idée fix e , czyli
opanowaniem umysłu przez nastrętną ideę, uniemożliwiającą rozwiązanie
problemu na tym poziomie. Zachwianie równowagi w warunkach wyzwania
traumatycznego (a taki charakter ma sytuacja problemowa, czyli zablokowana
matryca) powoduje włączenie adaptacji drugiego porządku, czyli proces
reculer pour mieux sauter. Jak więc widzimy, przyczyny regresji psychiki
do pierwotnych form ideacji przypominają ich ujęcie w teorii Junga jedynie
w głównych swych zarysach24 — u Koestlera znajdują one psychologiczne
uzasadnioną i przekonującą eksplikację. Motyw regresji i regeneracji — twierdzi
Koestler - spotykamy na każdym poziomie twórczości ludzkiej. Historia
nauki i sztuki jest opowieścią o powracających kryzysach, wyzwaniach
traumatycznych, dezintegracji tradycyjnych form rozumowania i postrzegania,
nowej niewinności spojrzenia, wyzwoleniu potencjałów twórczych z ograniczeń
i ich reintegracji w nowej syntezie. (A C II, 461) Natom iast proces reculer
pour mieux sauter jest zasadą o powszechnej ważności w ewolucji gatunku,
kultur i jednostek, kierującą ich rozwojem poprzez sprzężenie zwrotne
z przeszłością. (A C II, 466)
24 Por. s. 27 niniejszego tekstu.
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Regresja do pierwotnych filogenetycznie i ontogenetycznie form aktywności
psychicznej jest zatem koniecznym i niezbywalnym elementem procesu twór
czego — w każdej dziedzinie i na każdym poziomie myślenia wykraczającego
poza myślenie zrutynizowane. Jest to jednak tylko jeden z czynników
decydujących o zasadniczo irracjonalnej podstawie myślenia ludzkiego. Inny,
jak pamiętamy, jest fakt, iż w hierarchiach percepcyjnych i poznawczych
kody rządzące czynnościami (gramatyka i syntaksa) funkcjonują na niższych
poziomach świadomości niż same czynności. Przyjrzyjmy się następnym
elementom, współtworzącym irracjonalną bazę myślenia, które również wynikają
z koncepcji hierarchicznej organizacji. Zanim jednak do nich przejdziemy,
zatrzymamy się przez chwilę na pojęciu generującym aktywność podm iotu
i włączającym funkcjonowanie poszczególnych składników hierarchicznej psy
chiki — pojęciu motywacji.
Otóż Koestler, wbrew dominującym szkołom psychologicznym (głównie
psychoanalizie i behawioryzmowi), które rozpoznały jedynie ujemny typ
motywacji (redukcja biologicznych potrzeb i popędów, łagodzenie napięcia
i ucieczka od lęku), twierdzi, iż jednym z zasadnicznych popędów moty
wacyjnych jest popęd badawczy. Tezy tej dowodzi powołując się na autorytety
w dziedzinie neurofizjologii, gdzie eksperymentalnie udowodniono jego istnienie.
Własne uzasadnienie Koetlera opiera się na przyjętej w całej pracy teorii
informacji oraz na hipotezie Craika, która mówi, iż funkcją systemu
nerwowego jest ustanowienie symbolicznego modelu świata zewnętrznego. Z a
tem, jeśli celem organizmu podczas wybierania informacji z chaotycznego
środowiska jest pobranie specyficznych form energii czerpanych ze światła
i pożywienia, i jeśli jest to cecha wrodzona wszystkich żywych organizmów,
to musi istnieć wrodzony, pierwotny popęd do eksploracji środowiska, by
zdobyć potrzebne informacje. W tym kontekście spotykamy raz jeszcze tezę
o autonomicznej aktywności podm iotu, który funkcjonuje nie tylko odpowiada
jąc środowisku, lecz także zadając mu pytania. Jego aktywność badawczą
najbardziej pobudzają: nowość, niespodzianka, konflikt i niepewność.
Tok rozumowania Koestlera dotyczący motywacji niesie za sobą ważkie
konsekwencje natury ontologicznej i epistemologicznej, na których wspiera
się jego koncepcja podm iotu i aktu twórczego. Przyjęcie założeń teorii
informacji powoduje przesunięcie problemu obrazu świata obiektywnego
w świadomości na jego symboliczną reprezentację (model) w umyśle jednostki.
Istotne operacje poznawcze przeprowadzone są właśnie na modelu świata,
nie zaś na nim samym. Tłumaczy to dość enigmatyczne twierdzenie Koestlera
z wcześniejszych partii pracy, iż ukryte analogie sami sobie wyobrażamy,
tj. odkrywamy to, co zawsze było. Chodzi tu o elementy obecne w założonej
strukturze modelowej świata, „dojrzałe” do połączenia w nowej syntezie
w trakcie procesu twórczego. W ramach tej teorii nie spotykamy również
„wrażeń zmysłowych” , a tym samym złożonej problematyki poznawczej
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z nimi związanej. K ontakt podm iotu ze światem dokonuje się w dwojaki
sposób. Pierwszy odbywa się poprzez „wejścia” i „wyjścia” regulacyjne,
sterujące przepływem informacji. Każdy bodziec zewnętrzny jest określoną
informacją, przetwarzaną kolejno na różnych poziomach i przekazywaną do
centrum dyspozycyjnego (jest to ruch dwukierunkowy: przebiega również
od centrum do środowiska). Drugi rodzaj kontaktu ze środowiskiem polega
na sterowanej przez emocje samoprzekraczające partycypacji mistycznej,
zakładającej bezpośredniość poznania oraz zniesienie opozycji podm iotu
i przedmiotu. Całość natomiast relacji jednostki ze światem uzasadnia
hipoteza kreacjonistyczna, według której wszelka rzeczywistość jest zasadniczo
jednością i ciągłością w swych istotnych przejaw ach; podobnie metody
je ujmujące stanowią continuum. W ramach tej hipotezy operacje poznawcze
dokonywane na modelu świata są równie uprawnione i adekwatne, jak
dokonywane na nim samym lub — ostrzej formułując problem — są tym
samym.
W racając do problematyki irracjonalnych podstaw myślenia ludzkiego,
zatrzymamy się nad podstawowymi pojęciami operacji poznawczych: percepcją
i pamięcią. W organizacji percepcji — twierdzi Koestler — nie ma nic w ro
dzonego, jest ona zależna jedynie od przeszłego doświadczenia i obecnego
stanu umysłu. Postawa i nastawienie określają, co jest bodźcem, a co nim
nie jest; kryteria ważności informacji zależą od reguł gry, prowadzonej
w danej chwili przez organizm. Pierwszym etapem wyboru informacji
z chaotycznego szumu jest selektywna kontrola wejścia, czyli proces departykularyzacji doświadczeń. Dalsze przechodzenie informacji na coraz wyższe
poziomy hierarchii podlega procesowi abstrakcji, czyli selekcji najistotniejszych
rysów z punktu widzenia reguł gry. Zasada oszczędności w kształtowaniu się
pamięci wymaga bowiem, aby z całej złożoności doświadczeń na najwyż
szym poziomie danej hierarchii pozostał jedynie ich szkielet. Informacje
złożone w pamięci stanowią zorganizowane pod-całości, których wzajemne
relacje tworzą zamkniętą figurę. Takie figury, układające się poziomami,
wchodzą w skład hierarchii pamięciowej. N a jej najniższym, peryferyjnym
poziomie znajdujemy automatyzm redukujący nadmiar informacji przy wejściu.
Są to procesy pamięciowe ograniczone do psychologicznego „teraz” . Poziom
następny tworzą „obrazy następcze” , dłużej trwające prototypy „pamięci
fotograficznej” . Poziom trzeci to „obrazy eidetyczne” , pośredniczące między
obrazami następczymi a pamięcią obrazową, zbliżone do halucynacji. Poziom
czwarty tworzy pamięć obrazowa o znacznym ładunku emocjonalnym.
Dla problematyki racjonalizmu istotny jest fakt, iż dopiero na czwartym
poziomie, tj. w obrazie wizualnym, spotykamy element umożliwiający wer
balizację, a tym samym zastosowanie tradycyjnych kryteriów racjonalności.
Elementem tym jest znaczenie, które łączy jakości percepcyjne i pojęciowe
oraz ustanawia granicę między hierarchią percepcyjną a symboliczną. Tak więc
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pamięć obrazowa jest najwyższym poziomem integracji percepcyjnej — w tym
dopiero miejscu włącza się do działania kodowanie symboliczne (werbalne).
(A C II, 528—535)
Z identyczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku języka mówionego.
Podobnie jak pamięć ma on strukturę hierarchiczną, zorganizowaną w kody
i matryce. I tak np. jeśli temat danej wypowiedzi potraktujem y jako
pod-całość, wtedy wyróżnimy w niej elastyczną matrycę idei oraz niezmienny
kod, czyli logikę danego argumentu. Również w niższych poziomach linearnej
świadomości spotykamy subkody gramątyki i składni. Subkody te funkcjonują
nieświadomie ■
— wyjątek stanowi, działanie logika czy gram atyka łamiących
kod, dzieje się to jednak na poziomie metajęzyka. Postępując w przeciwnym
kierunku organizacji hierarchicznej, ku górze, natykamy się na świadomy,
lecz niewerbalny proces ideacyjny, funkcjonujący powyżej poziomu werbalnego.
Tak więc zachowanie werbalne, na każdym poziomie rządzone przez reguły
poza słowną definicją, inicjowane jest przez nie dające się ująć w słowa
intencje n'a szczycie językowej hierarchii, kończy się natom iast na zdewerbalizowanych działaniach sensoryczno-motorycznych. (A C II, 592—593) Myślenie
słowne wykazuje jednakże stałą tendencję do dominacji nad świadomością
i spychania ;myśli obrazowej nai peryferie. Jak pamiętamy, jest to rezultat
ewolucji-psychicznej, w wyniku której myślenie racjonalne zastąpiło „pod
ziemne gry” umysłu. Te ostatnie nie dały za wygraną i stale ingerują
w myślenie werbalne i logiczne. Słowa są wehikułem myśli — pisze K o
estler— lecz nie należy mylić pojazdu z pasażerem. M owa nie jest rów no
znaczna z myśleniem, czego dowodzi również neurofizjolog Penfield, który
wykazał, iż w korze mózgowej istnieją odrębne mechanizmy — pojęciowy
i mowy. Koestler w myśl hipotezy kreacjonistycznej ustanawia między nimi
ścisły, funkcjonalny i genetyczny, związek oraz dowodzi, iż dzięki tej
odrębności znaczna część aktywności umysłowej ma charakter niewerbalny,
choć mimo to pełni istotną rolę w życiu człowieka. (A C II, 592— 593,
600—605)
Z podobnym udziałem nieświadomości mamy do czynienia w przypadku
wysoce zracjonalizowanych kodów myślenia, w procesie rozumienia i wyjaśnia
nia komunikatów. Wprawdzie, jak pisze Koestler, konwencjonalnym testem
rozumienia jest słowne objaśnienie, lecz w praktyce bywa ono raczej
wyjątkiem niż regułą. Wylicza on tutaj serię stopni w rozumieniu i objaśnia
niu, poczynając od nieświadomego pojmowania zapośredniczonego przez sen,
kończąc na nazbyt wyraźnych, sztywnych definicjach. Wyraźne, słowne objaśnie
nie i definicje podlegające racjonalnej weryfikacji pojawiają się dopiero na
szóstym, przedostatnim miejscu. Ludzka hierarchia wyjaśniania jest prawdziwą
wieżą Babel, ponieważ składa się z gradualistycznych poziomów od nieświa
domych procesów u podstawy do abstrakcyjnego symbolizmu na szczycie.
(A C II. 619— 620)
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Dla Koestlera racjonalność znaczy logiczność wraz z jej prawami
i zasadami weryfikacji werbalnych rezultatów myślenia. Jego zdaniem,
jest to ujęcie zbyt wąskie, pomijające istotę i genezę myślenia ludzkiego,
a także zubożające kulturę ludzką, która opiera się na archetypach, wy
wodzących się z głębin podświadomości. Nie znaczy to, że Koestler odrzuca
logikę i jej prawa. Przeciwnie, twierdzi, iż w nauce „dozwolone ruchy”
są zawsze podporządkowane prawom logiki i zasadom dowodzenia, a strategię
nauki określa jedynie stan rzeczy, tj. dane obserwacyjne. (Por. A C II,
639) W tym punkcie jego wizja nauki zewnętrznie nie różni się od pozy
tywistycznych, tyle że Koestler w innych miejscach znajduje■jej-źró d ło ;
w jego ujęciu są to doktryny pitagorejskie i neoplatońskie. Tak więc
Koestler nie tyle podważa zasadę sprzeczności, ile usiłuje ograniczyć jej
zakres do myślenia racjonalnego (tj. werbalnego), które stanowi jedynie
niewielki fragment całego procesu, u którego podstaw tkwi irracjonalność.
Jest to jednocześnie protest przeciwko zawężaniu psychiki ludzkiej do świa
domości i ustanowieniu relacji człowieka do natury jako pana do nie
wolnika. Jak wiadomo, ten punkt widzenia, zapoczątkowany przez Descartesa, doprowadził do racjonalizmu technologicznego i antropologicznej
wizji świata, które to zjawiska odbierają człowiekowi jego metafizyczną
istotę. Człowiek to nie tylko homo faber i jeśli jego myślenie poddajemy
bezwzględnym (tzn. bezwzględnie obowiązującym) prawom logiki, należy
pamiętać o tym, że mają one jedynie względny charakter i odnoszą się do
wąskiego wycinka myślenia ludzkiego. A oto argumentacja Koestlera, uza
sadniająca ten punkt widzenia:
Jeśli chcemy zastosować zasadę sprzeczności w jej post-kantowskim
sformułowaniu: „A nie jest nie-A” , musimy najpierw odróżnić A od nie-A.
Zaś proces odróżniania, czyli abstrakcji, jest, jak pamiętamy, funkcją ważności,
zależną od reguł gry prowadzonej w danej chwili przez organizm. Kody
reguł zmieniają się wraz ze zmianą skali ważności, te natom iast są zależne
od dojrzewania (wieku) i posiadanej na danym etapie uczenia się wiedzy.
W trakcie procesu abstrahowania rysy funkcjonalne nieistotne zostają nie
zauważone bądź zauważone, lecz nie zatrzymane w pamięci (m.in. te, które
są sprzeczne z posiadanym modelem świata — zjawisko konserwatyzmu
świadomości). Tak więc dla różnych indywiduów różne elementy mogą
funkcjonować jako sprzeczne, na tym też polega różnica między umysłami
pierwotnymi a współczesnymi (tj. współczesnej cywilizacji Zachodu). Bowiem
każdy umysł abstrahuje i odróżnia według różnych wymiarów doświadczenia
lub kryteriów ważności, określonych przez różne motywacje.
Pojęcie sprzeczności pojawia się na stosunkowo późnym etapie rozwoju,
funkcjonuje na poziomie relacji symbolicznych, gdzie wchodzi jako ważna
reguła gry do wszystkich matryc myśli racjonalnej. Z punktu widzenia
psychologii rozwojowej — pisze Koestler — prawa logiczne są zewnętrznymi
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sformułowaniami wewnętrznych relacji, abstrahowanych zwykłymi procedurami
wszystkich form uczenia się. W tym ujęciu zasada sprzeczności istnieje
a priori w organizacji systemu nerwowego, na której zbudowana jest
zdolność odróżniania. Sprzeczność jest jedynie epifenomenem procesu ab
strakcji. Sądy stwierdzające sprzeczność bądź niesprzeczność są wywiedzione
z empirii, ponieważ składniki ważności, na których opierają się abstrakcja
i odróżnianie, są subiektywne i różnią się zależnie od podm iotu i kultury,
w której funkcjonuje jednostka. (Por. A C II, 625—628)
Podsumowując, przyjrzyjmy się raz jeszcze Koestlerowskiej archeologii
podmiotu. Jest ona zbudowana hierarchicznie z części funkcjonujących
jako całości na swoim poziomie, podprządkowanych pod-całościom na po
ziomie następnym (podwójne atrybuty całości i części związane są z polaryzacją
emocji na samozachowawcze i samoprzekraczające). N a samym spodzie
hierarchii psychiki ludzkiej znajdujemy pod- i nieświadomość, tj. wielopo
ziomowe, głębinowe i linearne warstwy umysłu, których nie można identy
fikować ze świadomością, a w których przebiega znaczna część procesów
myślowych. Po przekroczeniu ich progu, poprzez pbśredniczące obrazy wizualne,
docieramy do świadomości — również wielopoziomowej — której szczyt sta
nowi tzw. pełna świadomość, zogniskowana na problemie. N a tym etapie spo
tykamy myślenie werbalne, logicznie weryfikowalne. W wyższych regionach
hierarchicznego umysłu znajdują się niewerbalne, abstrakcyjno-symboliczne
ośrodki ideacyjne aktywizujące świadomość do działalności słownej. Hierarchię
psychiczną wieńczy samoświadomość, punkt, w którym zanikają sprzeczności;
następuje połączenie podm iotu poznającego z poznawanym oraz mistyczna
partycypacja w bycie. Zasadnicza teza Koestlera w tym zakresie głosi, iż '
przeważająca część aktywności umysłowej podm iotu odbywa się w ośrodkach
wykluczających ekspresję słowną, bowiem funkcjonuje ona bądź pod, bądź nad
progiem świadomości. Pojęcie racjonalności (tj. logiczności) odnosi się jedynie
do wąskiego wycinka aktywności werbalnej. Wiedza obiektywna zatem, sta
nowiąca obiektywizację operacji poznawczych przedmiotu, winna spełniać
wszelkie warunki racjonalności, tj. weryfikalności (lub falsyfikowalności),
intersubiektywności, komunikatywności (możliwości werbalizacji).
Z tezy tej wynika konkluzja, iż przy całym uszanowaniu sciencji
należy zrewidować podstawy myślenia o człowieku, niejako poszerzyć ich
granice oraz na nowo przemyśleć problem jego usytuowania w świecie.
Ten zaś namysł prowadzi nas do problem u gnostycznego paradygm atu
myślenia, obecnego w całej pracy Koestlera.
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Zaliczenie Koestlera do nurtu nowej gnozy (zwanej też „gnozą z Prin
ceton”) nie jest bynajmniej posunięciem oczywistym i nie można go dokonać
jedynie na podstawie enuncjacji Ruyera. Koestler istotnie dzieli z przedsta
wicielami tego kierunku wiele założeń, jednak występują między nimi znaczne
różnice. Problemem tym zajmiemy się jeszcze szerzej, teraz należy wspomnieć
0 obecności innych nurtów w myśli autora The A ct o f Creation, które
wprawdzie stanowią wspólny korzeń tradycji nowej gnozy, ta ostatnia jednak
dość daleko od niego odchodzi. Mowa o neoplatonizmie i gnozie w jej
pierwotnych, historycznych sformułowaniach. Za podstawę ustaleń w zakre
sie neoplatonizmu posłużą nam określenia L. Kołakowskiego, zaś w za
kresie gnozy — praca J. Prokopiuka, który śledził jej obecność w koncepcjach
Junga.
Oto jak Kołakowski określa zasadniczy blok tematyczny neoplato
nizm u— jego konstytutywne wątki, spotykane „w całej filozofii, teologii
1 teozofii chrześcijańskiej, pośrednio lub bezpośrednio korzystającej ze spadku
po Plotynie, Proclosie, Jamblichu, a wzmocnionej w wiekach późniejszych
promieniowaniem myśli arabskiej i żydowskiej, które z tych samych źródeł
czerpały natchnienie.
Że tylko absolut jest doskonale z sobą tożsamy, człowiek zaś cierpi
rozdwojenie i nie może, jako byt czasowy, samoidentyfikacji osiągnąć;
Że istota człowieka bądź znajduje się p o z a ni m, bądź — co znaczy
to s a m o — obecna jest w n im jako absolut nie zrealizowany, a domagający
się realizacji;
Że zniesienie przypadkowości ludzkiego istnienia stanowi perspektywę
otw artą dla nas i może dojść do skutku w zjednoczeniu z absolutem ;
Że zniesienie to jest nie tylko p o w o ł a n i e m ludzkim i powrotem do
b y c i a s o b ą , lecz jest również d la a b s o l u t u drogą ku pełni, jakiej
nie miał bez ułomnego świata stworzonego;
Że więc proces, w którym z abolutu wyłania się byt warunkowy,
jest dla samego absolutu »utratą« samego siebie, aby się »wzbogacić«,
a degradacja jest warunkiem promocji bytu najwyższego;
Że wobec tego historia świata jest także h i s t o r i ą b y t u b e z w a r u n 
k o w e g o , który przez zwierciadło skończonego ducha dostępuje swej dosko
nałości ostatecznej;
Że w owej ostatecznej fazie znika różnica między skończonym i nie
skończonym, albowiem absolut przyswaja sobie ponownie własne twory,
one zaś wcielają się byt boski;
Że znika również, wobec tego, o p o z y c j a p r z e d m i o t u i p o d m i o t u ,
znika więc obcość między duchem poznającym i miłującym a resztą bytu,
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czyli duch przywłaszcza sobie nieskończoność, przestając być »czymś«
w przeciwieństwie do innego »czegoś«, którym nie jest” 25.
J. Prokopiuk w swej próbie określenia istoty gnostycznego nurtu myślowego
pisze:
„Zasadę bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego można by [...]
nazwać »zasadą gnozy« w przeciwieństwie do ściśle religijnej zasady wiary.
G nozą w tym rozumieniu byłoby (nieintelektualne) »poznanie« — Boga,
istoty rzeczy, świata, samego siebie itp. — przez wewnętrzne doświadczenie
(»oświecenie« lub »wtajemniczenie«). Tak pojęta gnoza obejmowałaby także
mistykę jako »gnozę niezamierzoną«; intencją mistyka jest bowiem nie
»poznanie«, ale utożsamienie się lub upodobnienie do bóstwa” 26.
Podstawowe cechy takiego światopolądu, głoszonego m.in. przez Szymona
M aga, W alentyna, Bazylidesa, M arkiona czy Maniego (I— III w. n.e.)
określa Prokopuk następująco:
„1) W teologii i kosmologii cechuje go skrajny dualizm Boga i świata
duchowego (pleroma ) z jednej strony i zbuntowanego demiurga (Jahwe),
archontów i świata materialnego z drugiej; 2) w antropologii — odpowiednio —
dualizm człowieka i świata, postawa absolutnie akosmiczna, triadyczna kon
cepcja człowieka (człowiek składa się z ciała, duszy i ducha — soma,
psyche i pneuma) i opierający się na niej ezoteryzm i arystokratyzm ;
3) w eschatologii — postulat wyzwolenia człowieka spod władzy demiurga
i archontów (los — heimarmene), tj. ze świata, właśnie przez gnozę oraz
4) w etyce — postawa skrajnie ascetyczna (lub, rzadko, skrajnie libertyńska)” 27.
Te dwa źródła tradycji skonfrontujemy z założeniami pracy Koestlera,
poszukując ich zbieżności z postulatam i nowej gnozy. Należy tutaj jednak
wprowadzić istotne zastrzeżenie — otóż nurt gnozy z Princeton datuje się od
1969, a właściwie od 1970 r., tzn. od stworzenia basie cosmology, która
dała podwaliny teoretyczne ruchowi. Sam ruch jest oczywiście starszy,
niemniej praca Koestlera, której pierwsza wersja pochodzi z 1949 r. nie
może być zaliczona do nurtu, który ukonstytuował się w dwadzieścia lat
później. Ponadto Ruyer w swej książce poświęconej nowej gnozie28 zdradza,
iż napisał ją dzięki osobistym kontaktom z amerykańskim środowiskiem
naukowym, zgrupowanym w intelektualno-morałnej wspólnocie neognostyckiej,
której główni przedstawiciele nie życzyli sobie, by podawTał ich nazwiska
i publikacje. W rezultacie wiarygodność pracy Ruyera opiera się na autorytecie
25 L. Kołakowski, Główne nurty m arksizmu. Powstanie — ro zw ó j — rozkład, t. I, Paryż
1976, s. 37.
26 J. Prokopiuk, C. G. Jung, czyli gnoza X X wieku, s. 36.
27 Ibidem, s. 38.
28 R. Ruyer, La Gnose de Princeton. Cytaty i swobodne przytoczenia z wydania francuskiego
podaję w tłumaczeniu prof. B. Skargi.
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jej autora, natom iast nazwiska przez niego wymieniane nie wchodzą w skład
ścisłego grona ezoterycznego stowarzyszenia. Obejmują one jedynie krąg
sympatyków — paragnostyków oraz prekursorów ru ch u 29. W ypada zatem
zneutralizować tezę o obecności nowej gnozy w teorii Koestlera, zaliczając
go jedynie do jej prekursorów, nie negując tym samym zasadniczej wspólnoty
poglądów autora The A ct o f Creation i współczesnej „masonerii bez ceremo
niałów” .
Zagadnienie usytuowania Koestlera w tradycji filozoficznej należy roz
patrywać w trzech głównych kręgach problemowych: pierwszy obejmuje
świadomość podmiotową, drugi — kwestię relacji podm iotu do wszechświata
(zarys kosmologii Koestlera) opartą na emocjach, trzeci — koncepcję ewolucji
nauki, jako obiektywizacji operacji poznawczych podmiotu.
W swym ujęciu świadomości podmiotowej Koestler wychodzi od założenia
gnostyckiego, przyjętego później przez nową gnozę, tj. triadycznej koncepcji
człowieka, składającego się z ciała, duszy i ducha. Problem ciała u Koestlera
jest zredukowany do organizacji systemu nerwowego i funkcjonowania m ózgu;
nawiązuje również do niego w trakcie omawiania procesu regeneracji komórek
w morfo- i neurogenezie. W jego ujęciu, zasady działania organizmu są
jednolite, obejmują zarówno skomplikowane, wyższe czynności umysłowe, jak
i najniższe w hierarchii procesy orientacyjne i regeneracyjne na poziomie
poszczególnych komórek organizmu. Dusza w tej koncepcji oznacza świa
domość podmiotową, duch natom iast — świadomość kosmiczną. Tę ostatnią
Koestler dzieli jeszcze na dwa rodzaje — świadomość symbiotyczną i kosmiczną
w ścisłym sensie. Proces osiągania pełni, czyli świadomości kosmicznej,
Koestler (podobnie jak Jung) nazywa indywiduacją. W swych rozważaniach
na ten temat opiera się na twierdzeniach Freuda i badaniach Piageta,
dotyczących wczesnej ontogenezy człowieka.
Punktem wyjścia procesu indywiduacji jest świadomość symbiotyczną
małego dziecka, które w pierwszej fazie rozwoju nie odróżnia swej jaźni
od środowiska. Jest to tylko świadomość zdarzeń, lecz nie siebie jako
odrębnej istoty — pisze Koestler. „Żyje ono w stanie psychicznej symbiozy
ze światem zewnętrznym, która jest kontynuacją biologicznej symbiozy
z łonem ; w stanie przez Piageta zwanym »świadomością protoplazmiczną«.
Wszechświat jest zogniskowany na jaźni, a jaźń je st wszechświatem; środowisko
zewnętrzne jest jedynie rodzajem drugiego łona. Od tego pierwotnego stanu
protoplazmicznej czy symbiotycznej świadomości — pisze dalej Koestler —
rozwój w kierunku autonomicznej indywiduacji jest powolny, stopniowy
i nigdy nie będzie zupełnie zakończony. Początkowy stan świadomości można
porównać do płynnego uniwersum, przecinanego dynamicznymi prądam i, ryt
micznym wzrostem i zanikiem fizjologicznych potrzeb, powodujących m ałe
V* Por. ibidem , s. 30.
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burze, które przychodzą i odchodzą nie pozostawiając żadnych trwałych
śladów. Stopniowo wody ustępują i wyłaniają się pierwsze wyspy obiektywnej
rzeczywistości; ich kontury stają się wyraźniejsze, przeciwstawiając się niezróżnicowanemu potokowi. Po wyspach pojawiają się kontynenty, suche
terytoria ustalają się na mapie; lecz razem z nimi, »ramię przy ramieniu«,
współistnieje płynny świat je otaczający i penetrujący poprzez kanały
i wewnętrzne jeziora — relikty pierwotnej oceanicznej komunii” . (A C I, 292)
Przeżytki owej jedności z bytem, poczucia bezpośredniego związku ego
ze światem zewnętrznym na trwałe pozostają w psychice dorosłego człowieka,
oddziałując na jego myślenie poprzez wspominane wielokrotnie emocje party
cypacji. One to właśnie powołują do życia „oceaniczne poczucie zdziwienia” ,
które mistycy i artyści pochwytują na wyższym poziomie rozwoju. N a nieco
niższym ontogenetycznie poziomie, na przełomie drugiego i trzeciego roku
życia, gdy dziecko niezupełnie jeszcze odróżnia j a od ni e- j a, ma ono
skłonność do mieszania różnych planów: subiektywnego z obiektywnym,
marzenia z rzeczywistością, swoich myśli z rzeczami, których myśli dotyczą.
W tym też okresie, zdaniem Koestlera, dominuje magiczny typ związku
przyczynowego. „Dzieci i plemiona prymitywne nie tylko wierzą w magiczne
transformacje pojawiające się w mitach i baśniach, lecz wierzą również
w to, że sami potrafią je przedstawić. [...] Przyczynowość magiczna po
przedza fizyczną; życzyć sobie jakiegoś zdarzenia to prawie to samo, co je
stworzyć; dzieci najgłębiej wierzą w omnipotencję myśli. Gdy myśl bardziej
się ogniskuje na słownych i obrazowych symbolach, stają się one instrumentami
życzeniowego wywoływania — magii słów i symboli. Ta pierwotna m etoda
ustanawiania magicznych związków pomiędzy zdarzeniami — niezależnie od
odległości w przestrzeni, następstwa w czasie, czy fizycznych pośredników —
jest podstawowym rysem pierwotnych, choć także pewnych wysoko roz
winiętych społeczeństw, szczególnie na Wschodzie. Lévy-Bruhl [...] nazwał
to jawisko participation mystique lub Prawem Partycypacji” . (A C I, 293)
W pierwszych latach życia dziecka zauważamy więc nieumiejętność
rozróżniania kategorii logicznych i gramatycznych, niezdolność do myślenia
uporządkowanego. Stwierdzamy jedynie występowanie poczucia relacji o cha
rakterze magicznym oraz faktu, że znaczące aspekty doświadczenia „idą
razem ” . Koestler w dążeniu do łączenia matryc doświadczenia — niezależnie
od sposobu, w jaki się go dokonuje, tj. magicznego czy przyczynowego —
widzi aktywność tendencji partycypacji i oznakę fundamentalnej jedności
wszystkich rzeczy, leżącej u podstawy wszelkich procesów psychicznych.
Z niej dopiero krystalizuje się przyczynowość magiczna z jej korelatami —
animizmem i partycypacją mistyczną. (Por. A C II, 615)
Jak pamiętamy, w dalszym rozwoju ontogenetycznym „podziemne gry
umysłu” zostają zastąpione kodami racjonalnego myślenia; duch przechodzi
w duszę, świadomość symbiotyczna w świadomość podmiotową. Lecz magiczne
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drogi myśli zachowują żywotność i nigdy nie zostają kompletnie zarzucone.
Środowisko najsilniej oddziałuje na świadomą, racjonalną powierzchnię —
pisze Koestler — „podczas gdy nie uspołecznione, niewerbalne złoża stają się
naturalnym schronieniem odrzuconych tendencji partycypacji. Im bardziej
oddalone od powierzchni, tym mniej ostre granice między jaźnią a nie-jaźnią;
w tych głębiach wciąż istnieją symbiotyczne kanały, którymi można żeglować
w marzeniu sennym i w innych podziemnych grach, a gdzie mistycyzm,
odkrycie i sztuka czerpią swoje inspiracje” . (A C I, 295) Chodzi tu o pod
świadome źródła aktu twórczego, proces reculer pour mieux sauter i pozostałe,
opisane wyżej, irracjonalne podstawy myślenia ludzkiego. Ewolucja m entalna
wyparła podziemne gry umysłu na peryferie psychiki, nie zdołała jednak
pozbawić ich stymulującej i aktywizującej funkcji w stosunku do myślenia
racjonalnego. Dominacja kodów racjonalnych nie jest ani trwała, ani bez
względnie obowiązująca, proces indywiduacji dokonuje się w ciągłych tarciach
pomiędzy jaźnią a środowiskiem i innymi jaźniami, przy stałym współudziale
podświadomości. Myślenie racjonalne jest jedynie przejściowym etapem indy
widuacji oraz ceną, jaką musimy płacić za życie wśród ludzi w stałym,
względnie bezpiecznym środowisku.
Cel rozwoju duszy stanowi powrót do ducha, czyli świadomości kos
micznej, która winna zastąpić symbiotyczną. Postęp dokonuje się poprzez
wiedzę (gnosis) oraz poznanie, i na tym poziomie Koestler rozwiązuje
problem podmiotowości. Wychodzi od poznawczego rozszczepienia podm iotu
na poznawany (i działający) oraz poznający (jaźń — self i samoświadomość —
self-awareness), który to rozdział prowadzi do paradoksu, iż podm iot świadomy
nie może być przedmiotem swej świadomości, może jedynie osiągać sukcesywne
zbliżenia. To, co poznane, twierdzi Koestler, jest zawsze o krok naprzód
przed poznającym, tak więc poznanie ludzkie jest spiralne, a dokładniej —
wznosi się w ruchu spiralnym. Sam problem jest tak stary, jak filozofia,
i różne w jej historii znajdował eksplikacje. Koestler wybiera mistycyzm
i twierdzi zgodnie z założeniami swej teorii, iż ponieważ modele słowne
inicjowane są przez niewerbalizowalne intencje na wyższych poziomach,
zatem problem umysł—ciało oraz instancji ten stosunek orzekającej jest
nierozwiązywalny w wyraźnych, werbalnych terminach. W kontekście wiedzy
zwerbalizowanej osiągnięcie identyfikacji podm iotu poznawczego z poznawanym
przedmiotem, która to identyfikacja konstytuuje całkowitą świadomość eg
zystencji, nigdy nie jest możliwe. Możliwość taką otwiera dopiero mistycyzm,
przy czym Koestler wybiera tę jego formę, która prowadzi do ekspansji
świadomości na wzrastającej spirali i do jej ostatecznego roztopienia się
w „oceanicznym uczuciu” . (A C II, 634— 635) Punkt, w którym dokonuje się
akt mistycznej komunii z bytem, Koestler nazywa świadomością kosmiczną
bądź samoświadomością. W punkcie tym spotykają się przeciwieństwa, które
dłużej jako takie już nie funkcjonują; jest to jednocześnie powrót do
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zasadniczej jedności bytu, lecz na wyższym poziomie niż w świadomości
symbiotycznej. Tutaj jedność jest wynikiem wyższej syntezy, jest jednością-w-różnorodności, nosi więc w sobie ślady przebytej drogi podm iotu od jedności
pierwotnej, poprzez różnorodność do samoidentyfikacji, która jest jednocześnie
identyfikacją z bytem.
Schemat procesu indywiduacji w ujęciu Koestlera jest zasadniczo roz
winięciem schematu neoplatońskiego. Podobnie jak w tamtym u Koestlera
wszechświat jest z 'sobą tożsamy, jest jednością, człowiek natom iast w trakcie
swego rozwoju doznaje rozdw ojenia: na poznawanego i poznającego, na umysł
świadomy i podświadomy. Pow rót stanowi cel i powołanie podm iotu w kon
cepcji Koestlera, jest również drogą samopoznania wszechświata w świado
mości podm iotu i osiągnięcia w ten sposób niedostępnej uprzednio pełni.
Podm iot bowiem, poznając najmniejsze formy życia organicznego, własną
świadomość oraz otaczające środowisko, poznaje siebie i wszechświat zara
zem, ponieważ w myśl hipotezy kreacjonistycznej byt jest jednością i ciągłością
i jednakie są praw a nim rządzące.
Również zgodna z neoplatonizmem jest teza, iż droga pow rotu jest
wytyczona przez podm iot w nim samym; jest on cząstką wszechświata,
który przejawia się w nim w procesach podświadomych. On też jest
świadomością symbiotyczną i całym uniwersum zarazem, także on staje
się duchem, czyli świadomością kosmiczną. I ta otwarta perspektywa spełnia
się w zjednoczeniu z duchem.
Wyłonienie się świadomości podmiotowej z symbiotycznej wyraźnie przy
pom ina degradację absolutu neoplatońskiego. Koestler proces ten określa
mianem kryzysu i waloryzuje go dodatnio o tyle tylko, o ile prowadzi on
do nowej syntezy, wyższego stopnia jedności-w-wielości. Różnorodność jest
dla Koestlera przejściowym, negatywnym w swej istocie etapem, koniecznym
jednak do osiągnięcia wyższej formy świadomości.
Równie zgodne z neoplatonizmem jest twierdzenie dotyczące ostatniej
fazy procesu, iż znika w niej różnica między świadomością podmiotową
a kosmiczną, ponieważ wszechświat przyswaja sobie tę pierwszą; znika tym
samym opozycja podm iotu i przedmiotu, przedmiot bowiem staje się świadomym
sobie podmiotem w akcie mistycznej partycypacji.
Pojawia się tutaj pytanie, czy absorbcja bytu podmiotowego przez
wszechświat, tj. czy próba osadzenia człowieka w metafizycznym substracie,
a tym samym jego ochrona przed permanentnym kryzysem, nie jest w rezultacie
wylaniem dziecka z kąpielą, czyli absolutną niwelacją i anihilacją tegoż
podm iotu. Pytanie to dotyczy w zasadzie wszystkich nurtów mistycznych,
w odniesnieniu do Koestlera jednak możemy je — jak sądzę — uchylić.
Dla niego bowiem poznanie nigdy nie jest ostateczne. Z chwilą osiągnięcia
danego etapu jedności-w-wielości blokuje się następna matryca, znowu wkrada
się różnorodność i proces myślenia twórczego (dążenie do wyższej syntezy)
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zaczyna się od nowa. Ponadto podm iot w ujęciu Koestlera nie jest istotą
reaktywną, jak w większości systemów mistycznych, lecz aktywną, twórczą
i świadomą siebie jednostką, stale ingerującą w bieg rzeczy wszechświata.
Akt twórczy, jak pamiętamy, dokonuje się w całej hierarchicznej strukturze
uniwersum (poczynając od syntezy chromosomów w genach komórek),
indywiduum zaś, będące jego podmiotem, nigdy nie traci w ten sposób
swej tożsamości, gwarantowanej również funkcjonowaniem emocji samoza
chowawczych.
Sam akt twórczy w tym rozumieniu, odniesiony do kontekstu neoplatońskiego i gnostycznego, oznacza zasadę bezpośredniego doświadczenia
wewnętrznego, tj. „zasadę gnozy” w sformułowaniu J. Prokopiuka. Ponieważ
proces myślenia twórczego w zasadniczych swych przejawach przebiega w psy
chice nieświadomej, w której główną rolę odgrywają emocje, intuicja i proces
reculer pour mieux sauter, można zatem powiedzieć, iż stanowi on, zgodnie
z określeniem Prokopiuka, nieintelektualne poznanie istoty rzeczy (świata,
siebie samego) w doświadczeniu wewnętrznym. Dochodzi tu także element
przeżycia mistycznego, osiąganego w chwili dojścia do wyższej syntezy, tj.
określonego stopnia jedności-w-różnorodności.
Przypomnijmy, iż problem myślenia twórczego w jego irracjonalnych
uwikłaniach jest również rozpatrywany w ram ach psychologii naukowej,
unikającej wchodzenia w wyżej wymienione konteksty. Cytowany już K. Obuchowski stwierdza, iż zarówno badania neurofizjologiczne (głównie odkrycie
w mózgu dwóch niezależnych ośrodków myślenia i mowy), jak i psychologiczne
(chodzi tutaj przede wszystkim o opisy aktu twórczego dokonywane przez
samych twórców, które trudno zlekceważyć w badaniach nad myśleniem
ludzkim — również Koestler często się do nich odwołuje) skłaniają do uznania
istnienia „nadrzędnego, odrębnego od aparatu językowego, układu organizacji
informacji, z którego za pom ocą języka odczytujemy określone treści” 30.
Obuchowski zakłada więc teoretyczną możliwość istnienia kodu pozajęzykowego, funkcjonującego przede wszystkim w aktywności twórczej, odrębnego
od kodów myślenia werbalnego, tj. liniowego, o znacznie mniejszym stopniu
komplikacji. Jest to jednak jedynie „teoretyczna możliwość” , pojawiająca
się na gruncie neuroflzjologii, nieweryfikowalna na obecnym etapie rozwoju
nauki.
Ujęcie Koestlera jest zdecydowanie odmienne; dla niego istnienie kodu
twórczego jest niekwestionowalne i daje się weryfikować. Podstawą tego
przekonania są nie tylko dane eksperymentalne, lecz także artefakty kultury
ludzkiej (por. badania nad umysłowością pierwotną) i archetypy, będące
tejże kultury fundamentami (podobnie jak u Junga, dla Koestlera są one
dowodem na obecność w życiu ludzkim ponadgatunkowych i ponad30 K. Obuchowski, K ody orientacji..., s. 209.
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jednostkowych esencji). Jak widzieliśmy, również problem uwikłania emocji
w procesy poznawcze wykracza u niego poza hipotezy naukowe; emocje są
tutaj regulatorami paramistycznych relacji podm iotu z wszechświatem. Po
wyższe konkluzje nakazują więc poszukiwać źródeł myślenia Koestlera
w paradygmacie gnostycznym, w którym dość wyraźnie się sytuuje.
Jednym z posunięć Koestlera, świadczących o jego związku z nową
gnozą, jest gnostyczna transpozycja nauki. W jego ujęciu jest to proces
dość szczególny, bowiem Koestler nie odrzuca pozytywistycznego modelu
nauki, lecz go wzbogaca nowymi znaczeniami, zaczerpniętymi z obcego
mu, jak by się mogło wydawać, kontekstu. N a pierwszy rzut oka jego wizja
nauki niczym się nie różni od pojmowania jej w kategoriach postępu
technologicznego i empiryzmu, a więc sytuowania w nurcie przeciwstawnym
„wiecznej filozofii” . K rótki zarys ewolucji idei, ujęty w cykliczne ramy,
wychodzi od VI w.p.n.e., który rozpoczyna wiek heroiczny, trwający aż do
Arystotelesa. Po podboju macedońskim następuje okres konsolidacji, kształ
towania się ortodoksji i upadku naukowej wizji świata, zdominowanej przez
kategorie arystotelesowskie. Średniowiecze Koestler nazywa piętnastowiekowym
okresem hibernacji, w którym pojawiają się zaledwie oznaki odwilży:
prace Rogera Bacona, powstanie uniwersytetów w Oxfordzie, Cambridge,
Bolonii i Paryżu. Następny punkt zwrotny następuje ok. 1600 r., roz
poczynając drugi heroiczny wiek nauki — wiek Keplera, Galileusza, Pascala,
Descartesa, Leibniza i Newtona. Wiek XVIII charakteryzuje się zmniejszoną
szybkością postępu naukow ego; jest to okres popularyzatorów, klasyfikatorów
i systematyzatorów (Linneusz, Buffon i encyklopedyści). Dopiero w wieku XIX
i w I połowie XX nastąpił gwałtowny rozwój nauki; szczególnie wiek XX
(jest to teza neognostyków) jest świadkiem najbardziej spektakularnych
systemów w dziejach myśli, „królewskich mariaży pomiędzy uprzednio sobie
obcymi i często wrogimi dynastiami” 31. (Por. A C I, 228)
Wizja Koestlera jest jednak tylko pozornie zbliżona do pozytywistyczne].
Jego celem jest taka transpozycja nauki, która połączyłaby królestwo faktów
empirycznych z ich irracjonalną podstawą: „Szacunek dla ‘bezlitosnych,
twardych faktów’, który przekazuje naukowa edukacja, niekoniecznie zakłada
odrzucenie innego porządku Rzeczywistości; implikuje natom iast obowiązek
wyczerpania wszystkich możliwości naturalnego wyjaśniania zjawisk, zanim się
przyzna, że należą do innego porządku. M ożna zatem powiedzieć, że
rozpoczynam m ą pielgrzymkę nie tylko z otwartym, lecz również podzielonym
umysłem” — pisze Koestler w książce poświęconej wschodniemu mistycyzmo
w i32, i zdania te najpełniej wyrażają jego stosunek do nauki. W ram ach
31 Problemowi ewolucji nauki oraz jej mistycznych źródeł Koestler poświęcił pracę The
Sleepwalkers. A history o f m an’s changing vision o f the universe , New Y ork 1959.
32 A. Koestler, The Lotus and the R obot , London 1961, s. 12.
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teorii zawartej w pracy The A ct o f Creation nauka jest związana, jak
wszystkie przejawy życia podmiotowego, z polaryzacją emocji. Powstanie
i rozwój nauki wywodzą się z procesu sublimacji dwóch podstawowych ich
typów. Sublimacja emocji samozachowawczych oznacza „bolesny” proces
rezygnacji z tyrańskich mocy dzieciństwa i marzeń o wszechmocy oraz
akceptację reguł gry cywilizowanego społeczeństwa. Emocje samoprzekraczania
czy partycypacji również podlegają sublimacji, zarówno w planie indywidual
nym, jak i ewolucji kultur. Pierwszy aspekt tego procesu to sublimacja
magii w sztukę, drugi — magii w naukę, pisze Koestler. (Por. A C I, 259)
Emocje partycypacji, o czym już była mowa, prowadzą do znacznej
zależności podm iotu od mistycznej natury wyższej istoty, której częścią
czuje się podm iot. W przypadku nauki Koestlerowi chodzi o przejście od
mistycznej partycypacji we wszechświecie rządzonym magią sympatyczną do
innego rodzaju mistycznej komunii z uniwersum, w którym panuje boski
lub naturalny porządek. Transpozycja owa nigdy nie jest całkowita, jej
początki Koestler śledzi u źródeł nauki greckiej, która wycisnęła trwałe
piętno na kulturze Zachodu. Chodzi tu o orfickie i pitagorejskie oddzia
ływania, wciąż obecnie we współczesnej myśli naukowej. Oto w jaki sposób
Koestler dokonuje fuzji (bisocjacji) dwóch wydawałoby się wewnętrznie
sprzecznych źródeł tradycji: „podziemnego” , pitagorejsko-neoplatońskiego,
z racjonalistycznym i empirycystycznym:
„Fizyczna intoksykacja towarzysząca rytuałom na część Bachusa została
zastąpiona intoksykacją umysłową, wywodzącą się z philo — sophia, umiłowania
mądrości. Było to jedno z pojęć-kluczy, które wprowadzili [starożytni
Grecy — P. M.] i które są wciąż podstawowymi jednostkami w naszej obecnej
mowie. Klisza językowa » m i s t e r i a natury« pochodzi z rewolucyjnej inno
wacji — zastosowania słowa wziętego z tajemnych rytuałów czcicieli Orfeusza
do nabożeństwa obserwowanego ruchu gwiazd. » C z y s t a nauka« jest innym
z ich zastosow ań; oznacza ono nie tylko zwykłe przeciwieństwo nauk
»stosowanych«, lecz również fakt, iż kontemplacja nowych misteriów była
uważana za środek oczyszczenia duszy poprzez pogrążenie jej w wieczności.
W końcu »teoretyzowanie« pochodzi of Theoria — znowu słowo orfickiego
pochodzenia, oznaczające stan żarliwej kontemplacji i uczestnictwa w uświę
conych rytach (thea — przedstawienie, spektakl; theoris — widz, publiczność).
Kontemplacja »boskiego tańca liczb«, ukrywającego sekret muzyki i ruchów
niebieskich stała się ogniwem w mistycznej unii ludzkiej myśli z anima
mundi. Jej doskonałym symbolem była Harm onia Sfer [...]. Była to wy
sublimowana form a orfickiego mistycyzmu, który poprzez pitagorejskie odro
dzenie w renesansowych Włoszech zainspirował Rewolucję Naukową. Galileusz,
Descartes i Newton uważali Boga za rodzaj »głównego m atematyka«
wszechświata. »Geometria istniała przed Stworzeniem, jest współ-wieczna
z umysłem Boga, jest samym Bogiem«, napisał Kepler [...]. Nawet ci,
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którzy wyznają, iż są pozbawieni [tych przesądów — P. M], opierają swoje
prace na akcie wiary: przekonaniu, że istnieje harm onia sfer, że wszechświat
nie jest opowieścią idioty, lecz jest rządzony przez ukryte prawa, które
czekają, by zostać odkryte i wypowiedziane” . (A C I, 259—260)
Wygłaszając swe naukowe wyznanie wiary, Koestler zapowiada wiele
późniejszych założeń nowej gnozy, m.in. jej fundam entalną tezę, iż świat
jest zdominowany przez D ucha (w terminologii Koestlera — mistyczną
świadomość kosmiczną), napotyka opór, swoje przeciwieństwo, czyli materię.
Stąd u Koestlera ewolucyjna konieczność rozszczepienia umysłu i zastosowania
kodów racjonalnego myślenia w walce z oporną materią. Dalszy człon
tezy neognostyckiej, zgodnej i w tym miejscu z Koestlerowską, głosi, iż
człowiek dzięki nauce wyższego stopnia może połączyć się z Duchem
K osm osu33. Również dla autora The A ct o f Creation związek świadomości
podmiotowej z kosmiczną nigdy nie jest na stałe zerwany, kontakt umożliwiają
emocje partycypacji, przy czym uzyskuje on najpełniejszą formę w wiedzy,
tj. w trakcie procesu sublimacji emocji: „Sublimacja emocji samoprzekraczających przetworzyła »magię« w »naukę«, lecz nie oddzieliła ich dokładną
granicą. Nieświadome, preracjonalne, »magiczne« myślenie wchodzi w skład
zarówno aktu twórczego, jak i przekonań czy nastawień naukowca” . (A C I,
261)
Proces transpozycji nauki dokonany jest przez Koestlera dokładnie w duchu
nowej gnozy i podobnie jak ona ma celu poznanie poza zjawiskami
własnego życia bytów 34. Koestler jednak znacznie dobitniej podkreśla mistyczny
związek z tymi bytami: „Od pitagorejczyków, przez renesans do naszych
czasów, oceaniczne poczucie, poczucie partycypacji w misterium nieskończo
ności było podstawową inspiracją tego uskrzydlonego i płaskostopego stwo
rzenia, naukowca” . (A C I, 263) Zbliża ich natom iast przekonanie o bez
pośredniości poznania, o roli współ-odczuwania, sympatii i postrzegania
„prześwietlającego” w tym procesie. Neognostycy twierdzą, iż molekuły
i atomy lepiej od fizyków wiedzą, co ro b ią 35; Koestler jest ostrożniejszy
w swych metaforach i mówi jedynie, iż mechanik samochodowy lepiej zna
pojazd mechaniczny od fizyka teoretycznego. (Por. A C II, 621) Ostrożność
ta wyraża się w fakcie, iż Koestler zasadniczo nie przypisuje świadomości
podmiotowej każdej jednostce życia organicznego, zachowując to pojęcie
dla psychiki ludzkiej, przy czym świadomość kosmiczna jest również l u d z k ą
świadomością kosmosu, którego człowiek stanowi jedynie cząstkę, lecz
cząstkę dla niego reprezentatywną. Dokonuje natom iast rozróżnienia na
świadomość organiczną (instynkt) i podmiotową, dowodząc, jak neognostycy,
aktywności i bezbłędnego funkcjonowania tej pierwszej.
33 R. Ruyer, Nowa gnoza, s. 23.
34 Ibidem, s. 27.
35 Ibidem, s. 30.
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Koestler dzieli z nową gnozą także bardziej fundamentalne założenia,
0 których już była mowa. Chodzi tu przede wszystkim o tezy dotyczące
hierarchicznej budowy wszechświata, funkcjonowania jego poziomów oraz
komunikacji między nimi. W spólna im jest kreacjonistyczna wizja wciąż
stającego się świata, w której zakłada się pokrewność dusz wszechświata
1 człowieka, a także teza o obszarach uczestnictwa, według której każda
indywidualność jest informowana przez obserwację lub przez uczestnictwo
w pozaprzestrzennych tematach lub własnej przeszłości (inne Ja mnemiczne,
por. też poziomy pamięci u Koestlera), sięgającej do początków życia
i św iata36. W obu teoriach można wyróżnić trzy stopnie uczestnictwa:
w pamięci indywidualnej, w pamięci biologicznej (i kulturowej), w ponadindywidualnych wzorach i esencjach37.
W spólna jest im wreszcie podstawowa orientacja światopoglądowa, którą
można określić mianem anty-antropocentryzmu. Reprezentują światopogląd
kosmo- i teocentryczny, zaprzeczając humanizmowi wyjaławiającemu człowieka,
organiczającemu jego perspektywy do funkcjonowania w świecie technologicz
nym i społecznym38. N a nowo ustanawiają metafizyczną istotę człowieka,
zwracając mu podwójny aspekt jego usytuowania w świecie— jako podrzędnej
części i twórczej całości.
Istnieją także między nimi istotne różnice. O kilku już wspominaliśmy,
zatrzymajmy się jeszcze przy dwóch następnych. Pierwsza z nich dotyczy
problem u naturalnego porządku panującego w kosmosie. Gnostycy z Princeton
twierdzą, iż świat, wykazujący znaczny stopień uporządkowania, nie mógł
narodzić się z chaosu, mówią także, iż człowiek nie żyje w pustce pozba
wionej sensu, a zatem nie jest źródłem jego konstytucji, lecz sens wynika
z wszechświata39.
Koestler nie podziela tego przekonania, dialektyzując problem relacji
człowieka do świata w tym aspekcie. Po pierwsze, najsilniej oddziałujące
archetypy doświadczenia ludzkiego dowodzą, iż kosmos powstał z chaosu.
Po drugie, człowiek jest integralną częścią wszechświata, jest jego świadomością,
zatem poprzez głównie nieświadomą aktywność umysłu ludzkiego kosmos sam
sobie nadaje sensy i układa we wzory swoje doświadczenia. Posunięcie
takie jest możliwe dzięki przesunięciu akcentów w dotychczasowym ujm o
waniu problemu oraz odmiennemu usytouwaniu człowieka w kosmosie.
Przy czym o ile działania naukowca czy artysty w swym rezultacie nadają
porządek chaosowi, o tyle sam akt twórczy do nich prowadzący jest tego
porządku zburzeniem, doprowadzeniem do twórczej anarchii oraz odbu
dowaniem go na nowo.
36
37
38
39

Por. ibidem, s. 43.
Por. ibidem, s. 47.
Por. R. Ruyer, La Gnose de Princeton, s. 32.
Ibidem.
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Różnica druga dotyczy techniki przekazu i środków ekspresji stosowanych
przez Koestlera i gnostyków z Princeton. Ci ostatni — przynajmniej w relacji
Ruyera — nie pretendują do stworzenia systemu wewnętrznie spójnego i wery
fikowalnego. Ich tezy są pełne antyparadoksów, a cały wywód przypomina
paradoksalną strukturę buddyjskiego koanu (buddyzm zen silnie zresztą
oddziałał na ten kierunek). Dlatego też od odbiorcy wymaga się znacznej
wytrzymałości nerwowej i cierpliwości; niezbędne też są doznania „satori” 40.
Wywód Koestlera ma zupełnie inny charakter. A utor The A ct o f Creation
jest przede wszystkim twórcą-pisarzem, potem dopiero naukowcem, pisze więc
językiem literackim, pełnym poetykich metafor. Są one jednak ściśle pod
porządkowane wywodowi i nie burzą jego architektoniki, wręcz przeciwnie,
są wygodnymi wehikułami w tej fascynującej wyprawie w nieznane. Ponadto
Koestler, choć stale wyraża niewyrażalne, podporządkowuje się logice argu
mentów i zasadniczo operuje kodami myślenia racjonalnego. Jest zatem
bardziej przekonujący w lekturze i bliższy psychice swego odbiorcy —
z taktem i bez arogancji wprowadza go w swój „wspaniały, nowy świat
poprawiony’'.
Podsumowując całość niniejszego szkicu, zbierzemy raz jeszcze główne
rysy koncepcji Koestlera, zestawiając je ze schematem gnostycznego para
dygm atu myślenia autorstwa J. Prokopiuka.
Kosmologiczny skrajny dualizm świata duchowego i materialnego w gnozie
odpowiada Koestlerowskiemu dualizmowi świadomości i materii,, całości
i części, kodu i matrycy, emocji samozachowawczych i samoprzekraczających,
funkcjonujących jednak w ramach całościowo ujętego, ciągłego wszechświata.
W antropologii napotykamy paralelną biegunowość świadomości i podświa
domości oraz triadyczną koncepcję świadomości — symbiotycznej, podm io
towej i kosmicznej. W ątek eschatologiczny interpretuje w duchu mistycznym
jako okazjonalne połączenie z jednością bytu; pojawia się tu też gnostyczna
wersja koncepcji „upadku” człowieka w świat hyle, który reprezentuje forma
świadomości podmiotowej.
Teoria Koestlera rozpatrywana w całości jest niewątpliwie ciekawa i warta
uwagi, stanowi też pewną propozycję wyjścia z impasu, w jaki zabrnęła
hum anistyka zorientowana antropologicznie. Trudno tu ocenić jej walory
naukowe (a do takich Koestler pretenduje), choć w tym właśnie zakresie
nasuwa się pewna wątpliwość, czy Koestler nie nazbyt uległ fascynacji
mitem szczęśliwego dzikusa i arkadyjskiego dzieciństwa, na których w znacznej
mierze opiera się jego teoria? Lecz nawet gdyby tak było i gdyby nie
posiadała ona przypisywanej sobie wartości, to — jak sądzę — najbardziej
sceptyczny1czytelnik winien przyjąć bez zastrzeżeń zdanie, stanowiące logiczną
konkluzję wywodów Koestlera: „Człowiek nie może swej przeszłości odzie
dziczyć; musi ją od-tworzyć” . (A C I, 266)
40 Por. Daisetz Teitaro Suzuki, Wprowadzenie do buddyzmu Zen, Warszawa 1979.

Piotr Marciszuk

202

Piotr M arciszuk

THE N EW GNOSIS O F A R T H U R K OESTLER
S u m m a ry
The paper discusses the main philosophical themes in the book by A rthur Koestler,
The A ct o f Creation. K oestler is mainly concerned with human creative activity underlying any

cultural preoccupations as exemplified by hum our or comism, science and art. The creative
act in a scientific discovery seems to indicate, according to Koestler, th at rational thinking
as the core of m odern science is rooted in essentially irrational creative thinking termed
“bisociation” , drawing upon the unconscious and subconscious resources of the hum an
mind.
K oestler grounds his philosophy of the subject, his metaphysics and cosmology upon
his own theory of emotions polarized into self-assertive and self-transcending ones; the latter
are the source o f num inous experiences originating from the realm of archetypes. It is
through his self-transcending emotions th at the hum an being remains in touch w ith the
hierarchically structured universe o f which he is an element while at the same time being its
consciousness.
Koestler’s views seem to belong into the context of the neoplatonic and gnostic
philosophical tradition; he appears to be a forerunner of what R aym ond R uyer has
described as the “new gnosis” in contem porary philosophy. This recent trend is an attem pt
to react to the crisis o f the anthropological approach; it endeavours to restore to m an his
metaphysical essence, to redefine his proper dimensions and his place in the universe,
to reassert his unity with all th at is, and to reconcile the metaphysical strivings of man with the
achievements of m odern learning and science.

