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   Jest we mnie dwóch, lub jeszcze 
lepiej: jest mnie dwóch. „Dwóch”, 
to coś rozdzielonego, lecz bliskiego 
sobie gatunkowo; to rozszczep „tego 
samego”. „Dwoje” odnosi się do pier-
wiastków różnych kategorii; kobieta i 
mężczyzna to właśnie „dwoje”. Moje 
pierwsze i drugie „ja” są mną, jestem 
z sobą, podzielony lecz tożsamy sub-
stancjalnie, jesteśmy zatem we dwóch. 
Poczucie obecności „drugiego”, wra-
żenie groteskowe i dominujące; owa 
niemożność istnienia jako „byt-dla-
siebie” i skazanie na „byt-dla-drugie-
go” – wszystko to można odnaleźć 
w myśli nawiązującej do prarefleksji 
człowieka, przede wszystkim w feno-
menologicznie ukierunkowanym eg-
zystencjalizmie. Można tu wskazać 
choćby Sartre`a „spojrzenie drugiego”, 
dosadne „ktoś robi mi gębę” Gom-
browicza, biblijne „oko” patrzące na 
spożywających zakazany owoc pierw-
szych ludzi (nie było to przecież oko
Boga – miał dopiero udać się na prze-
chadzkę po sadzie) czy wreszcie nie-
które wątki antynaturalistyczne socjo-
logii Ervinga Goffmana z myślą o 
teatralizacji świata na czele. Człowiek, 
jak widzi go Goffman, rozdwaja się; 
tracąc tożsamość wkracza na miejsca 
„aktora” i „widza”; na teren „teatru” 
mieszczącego się przed widzem, które-
go spojrzenie „robi mu gębę”. „Spoj-
rzenie drugiego” nie zawsze jest chłod-
ne; w sytuacjach w jakiś sposób o-
statecznych okazuje się dotknięciem 
miłosiernym dla „ja” pierwszego i ra-
tującym je w jego cząstkowości. Al-
bert Camus w swych Refleksjach spod 
gilotyny zauważa, że dawny obyczaj 
publicznych egzekucji miał w sobie 
coś z tej łaski. W skazańcu, który na 
oczach wstępuje na szafot, budzi się 
aktor, i człowiek ten, tracąc życie, po-
trafi w swojej ostatniej roli zachować 
godność.
   Ronald D. Laing w książce zatytu-
łowanej Rozszczepione ja pisze: „Ter-
min schizoid odnosi się do jednostki, 
której całość doświadczenia rozszcze-
pia się na dwa zasadnicze sposoby:
po pierwsze tworzy się wyrwa w re-
lacjach ze światem, po drugie nastę-
puje szereg zakłóceń w relacjach z sa-
mym sobą. Osoba taka nie jest w sta-
nie doświadczać siebie «razem» z in-
nymi, czy doznawać swego zadomo-
wienia w świecie, lecz przeciwnie, 
doświadcza siebie w rozpaczliwej sa-
motności i izolacji; więcej, nie do-
świadcza siebie jako pełnej osoby, lecz 
jako «rozszczepioną» na różne sposo-
by”13/. Ta myśl amerykańskiego psy-
chiatry może stanowić domknięcie 
powyższych uwag. Schizoidalność, o 
jakiej mówi Laing, w sposób koniecz-
ny zawiera się w istocie racjonalnej; 
wskazane wyżej gatunkowe cechy 
świadomości tę właśnie schizoidal-
ność obejmują. Świadomość własnej 

świadomości, czwarta z wymienio-
nych tu cech, oznacza przecięcie sa-
mego umysłu, jest to więc cecha schi-
zofreniczna. Człowiek jest z definicji 
schizoidem, po części zaś schizofreni-
kiem.

3. Raj

    Nie ma sensu pytać, czy raj istniał 
„naprawdę”, czy jest tylko marzeniem 
człowieka. Taka alternatywa zamyka 
w istocie możliwość zrozumienia cze-
goś więcej aniżeli sama wyobraźnia 
– choć i to byłoby przecież nieproste. 
„Gdyby Bóg nie istniał, trzeba by Go 
wymyślić” - ta myśl Woltera, doty-
cząca wszak także i raju, brzmi w kon-
tekście cokolwiek trywialnie i niczego 
nie wyjaśnia. Myśl o raju – o Edenie, 
Oceanii, Arkadii czy Złotym Wieku; 
ta wyrażająca pragnienie „powrotu” 
myśl osadzona jest w głębokich, prein-
telektualnych warstwach umysłu ludz-
kiego; w tych jego obszarach, które 
poprzedzają dyskursywne myślenie
i linearny język. Jest to myśl symbo-
liczna, obrazowa; to myśl mitu. Sym-
bole czy mity, pisze M. Eliade, nie są 
właściwe jedynie dzieciom, poetom i 
psychopoetom; mit nie jest „wybry-
kiem psychiki”. Obrazy symboliczne 
są konsubstancjalne z bytem ludzkim, 
i jako takie wyrażają pewną potrzebę 
psychiczną, lecz z drugiej strony „ob-
nażają najskrytsze modalności bytu”. 
Mit informuje o stanie psychicznym, 
ale ten stan ma swoje korzenie w ta-
jemnicy świata. Obraz raju to nieko-
niecznie Eden czy Arkadia; mogą to 
być, powiada Eliade, wyobrażenia ta-
kie, jak „‘dawne dobre czasy’ , Rosja 
bałałajek, romantyczny Wschód, fil-
mowe Haiti, milioner amerykański, 
egzotyczny książę”14/. Musi to być coś 
nieobecnego, a przez tę nieobecność 
nieokreślonego, coś deformującego 
rzeczywistość i domagającego się 
przekroczenia jej, coś niedostępnego 
i nieodwracalnie utraconego; coś 
wreszcie zbliżonego do toposu, jak 
rozumiał go E. R. Curtius, gdzie mówi 
się co prawda o stałej powtarzalności 
metodzie filologicznej, lecz stałość tę 
wywodzi się z „archetypu” ludzkiego,
o jakim myślał Jung. Podobne rozu-
mienie toposu można odnaleźć już 
u Arystotelesa, gdy w Topikach po-
równuje go do „pustej syntagmy”,
czyli miejsca wymagającego wypeł-
nienia. Konstrukcja toposu, powie 
Stagiryta w Retoryce, zbliżona jest do 
entymematu, czyli niepełnego sylo-
gizmu z jedną przesłanką domyślną; 
jest to przesłanka wyrastająca z po-
czucia oczywistości, lecz jednocześnie 
niedookreślona. Więc to coś, to... co 
właściwie? W jakim kształcie łączą się 
owe najprzeróżniejsze obrazy marzeń 
i melancholii? Albo chociaż jakie są 
w tych obrazach najczęstsze motywy, 

jaka treść w nich dominuje?
 Spróbujmy spojrzeć na mity tak, jak 
patrzy na przyrodę K. Popper, to zna-
czy przez pryzmat jakiejś założonej 
myśli, która psychologicznie i meto-
dologicznie poprzedza samo badanie, 
samą obserwację. Patrząc w ten spo-
sób uzyskujemy dość wyraźny efekt. 
Idąc mianowicie zgodnie z kierun-
kiem rozwijanej do tej pory myśli –
takiej, że człowiek, że człowiek jest 
istotą rozumną, i że racjonalność ludz-
ka wyrasta ze schizoidalności, a nawet 
schizofrenii – można odszukać pewien
wspólny wątek, obecny w podstawo-
wych mitach i obrazach symbolicz-
nych różnych kręgów kulturowych. 
Tym wątkiem jest, jeśli tak można 
powiedzieć, treść irracjonalna – choć 
irracjonalizm nie jest z pewnością naj-
lepiej dziś przyswajalnym słowem. 
Więc może lepiej: jest to treść od-
wrócona od takiego rozumu, z jakim 
mamy do czynienia w ramach gatun-
ku homo sapiens. Rozum oznacza 
rozłączenie, oddzielenie, opiera się na
partykularności i stopniowym odcho-
dzeniu od świata, jakim jest abstrak-
cja, całość, jaką stwarza, to uniwersum 
logiczne – jeśli przez logikę rozumieć 
idealny kanon tego właśnie rozumu. 
Mit inaczej: jest to myśl o scaleniu, o 
jedności i pełni, o totalności, która jest 
warunkiem egzystencjalnego samo-
poczucia i jakiejkolwiek możliwości 
ontycznej. Marzenie, jakie daje się po-
strzec w tej prerefleksyjnej symboli-
ce, dotyczy przestrzeni domkniętej, 
nierozbitej wewnętrznie, jednorodnej 
substancjalnie. Ma to być wszystko 
– w  c a ł o ś c i: uniwersum spójnej 
ontyczności. Raj, jaki pokazują mity, 
jest odwrotnością tej rzeczywistości, 
w której przebywa rozum. W tym też 
sensie rozumna świadomość jest za-
przeczeniem, zaparciem się własnej 
gałęzi artykułującej się w micie, włas-
nego podglebia, czyli siebie bardziej 
podstawowego niż człowiek definio-
wany przez rozum. 
  Dla rozumu, nieuchronnego sposo-
sobu bycia człowieka, brzmi to za-
pewne szokująco, lecz wyglądałoby 
to jakoś tak: Jeśli rozumność pole-
ga na wyodrębnieniu podmiotu z ze-
wnętrznego od tej pory świata, to raj 
znosi tę nierówność; tu ginie granica, 
zza której człowiek patrzy na byt 
przedmiotowy. Raj jest światem a-
dualnym, sprowadzonym do pojedyn-
czości; jest to świat tożsamy z sobą
w tym sensie, że cokolwiek istnieje 
– jest organicznym jego elementem, 
nie przynoszącym swego bytu nad 
byt całości. Tracąca znaczenie pod-
miotowość przyznaje ludziom status
zwierząt, a raczej ich uprawnienia: bez-
refleksyjność, niedoznawanie osamot-
nienia, lęku, strachu, wstydu. Zwierzę 
ma przewagę nad człowiekiem: nie 
musi przezwyciężać sprzeczności 
między tym, że myślą (kulturą) wy-
rasta ponad naturę, i tym, że ciałem 
stosuje się do jej praw, że podlega za-
gładzie. Zanika tak ostre w myśli Za-
chodu przeciwstawienie ciała i duszy. 
Człowiek – jak inne osobniki – żyje 
życiem skończonym, lecz on jedynie 
wie o tym: to jest właśnie cecha ro-
zumnego człowieczeństwa. „Jowisz – 
pisał Wolter – tworząc nas zrobił sobie 
żart na chłodno”. Raj pojęty jako sto-
pienie człowieka z naturą, jako koniec 
kultury, ma pozbawić poczucia owej 
niedorzeczności bycia marionetką; to 
koniec kultury, religii, nauki i innych 
tego typu złudzeń. Zapewne, rozumna 
myśl wzdryga się przed możliwością 
odwrócenia kierunku ewolucji, lecz 

obawa ta bierze się, jak zobaczymy, 
z antropocentrycznego zapatrzenia 
w siebie, w rozum.
  Jeśli następnie znamieniem rozumu 
jest przeciwstawność myśli i czynu, 
to raj miałby znieść tę opozycję. Dzia-
łanie, które nie jest poprzedzane przez 
stwarzającą je myśl; takie działanie 
według logiki mitu byłoby dopiero 
naprawdę czymś celowym – choć nie 
chodzi już, rzecz prosta, o cel zaryso-
wany w umyśle człowieka. Czynność 
i stan, który jest efektem tej czynności, 
mogą być uznane za celowe wtedy, 
gdy są przystosowane do potrzeb isto-
ty działającej w takim stopniu, jak to 
widać chociażby u pszczoły, o której 
wspomina Marks, że precyzją może 
zawstydzić niejednego budowniczego 
– człowieka.
  Raj stanowi odwrócenie atrybutów 
rozumu także wtedy, gdy dotyczą one 
poczucia przemijania, przeszłości o 
przyszłości przylegających do siebie 
tak szczelnie, że braknie już miejsca 
na aktualność. W efekcie świadomej 
refleksji jesteśmy, pisze J. Makota, 
„nie w węższej lub szerszej szczeli-
nie, ale na czole zdarzeń, nie w środ-
ku jakiejś linii, której dwa końce toną 
w mroku, ale na samym końcu linii, 
która się dopiero zarysowuje”15/. Tak 
przeto raj, inaczej aniżeli dopuszcza to 
rozum, pozwala zatrzymać ruch zda-
rzeń; albo może sprawia, że porusza-
my się w tych zdarzeniach zrośnięci 
z nimi tak, że dla usytuowanej w ten 
sposób istoty nie ma to już żadnego 
znaczenia – czas dla niej nie upływa, 
zatrzymał się w trwałym wymiarze 
teraźniejszości.
  Mityczny obraz raju znosi schizoi-
dalność, w której rozdzieleni są czło-
wiek i świat. Lecz nade wszystko ma 
to być ozdrowienie samego człowie-
ka; wyjście ze schizofrenii przecina-
jącej sam umysł. Marzenie o raju to 
– bardziej może niż o czym innym –
marzenie o własnej tożsamości. Jest 
to uwieńczenie uwolnienia się od po-
przednich stygmatów, tamte bowiem 
mieściły się jako swoiste znaki, może
współczynniki – trudno byłoby tu o-
kreślić zależność genetyczną – w pęk-
nięciu dokonującym się wewnątrz 
umysłu. Obraz raju jest teraz sytuacją 
człowieka jednego, nie poddającego 
się swojej wyodrębnionej części; czło-
wieka arefleksyjnego, to znaczy nie 
odbijającego się w kontrolującym 
spojrzeniu „drugiego”. Nie myślę, że 
wiem – jedynie w i e m; nie mam 
świadomości czynu – po prostu c z y- 
n i ę; nie staram się zrozumieć sensu 
swego istnienia – za to jestem. W dro-
dze do sytuacji mitycznej gubi się 
gdzieś aktor, ginie kabotyn chcący się 
odnaleźć w blasku czuwających bez-
ustannie spojrzeń, pokazujący się wi-
dzom. Trafia tam istota, której sub-
stancja jest jednocześnie spoiwem. 
Zdawać by się mogło, że spójny świat, 
o jakim mówią mity, jest celem lecze-
nia psychiatrycznego – lecz przypusz-
czenie to kłóci się z pedagogicznymi 
w swym kształcie postulatami kiero-
wanymi do pacjenta: samoopanowa-
nia, samooceny, podmiotowości itp. 
Takie zalecenia zaprzeczają myśli o 
tożsamości – lecz i ta sprzeczność nie 
powinna budzić zdziwienia, bo psy-
chiatra jest także człowiekiem, który 
obraca się w błędnym kole zakreślo-
nym przez rozum.
  Raj, to – odwrotnie niż porysowany 
szczelinami rozum – całość niepopę-
kana. Taka całość jest niepojęta dla
umysłu ludzkiego, stąd też mityczna 
myśl o prajedni znajduje się poniżej 

progu świadomości i daje o sobie znać 
w sposób symboliczny, trudno czytel-
ny dla istoty racjonalnej i zazwyczaj 
niezauważalny dla niej. Mit, na ile 
pozwala mu na to jego wewnętrzna 
struktura, chce dotrzeć do tajemnicy; 
chce pogodzić ze sobą i dopełnić wza-
jemnie elementy sprzeczne. Taki wy-
siłek preświadomej części umysłu
ludzkiego spotykamy w mitach i ob-
rzędach łączących się w obszarze, 
który M. Kuzańczyk nazwał coinci-
dentia oppositorum. Jedność przeci-
wieństw pozwala dojrzeć pełnię – taka 
jest dominanta mitów i symboli. Jest 
to, jak widać, podejście dialektyczne, 
a nawet więcej. Dialektyka, niezależ-
nie od tego czy dotyczy, jak u Sokra-
tesa, czy sofistów, myśli ludzkiej, czy 
też – co widać u Platona, Heraklita,
Hegla i Marksa – wiąże się bezpo-
średnio z bytem, poprzestaje na wy-
odrębnieniu przeciwstawności, które
chce następnie ułożyć w całość. Same 
te jednak „poszukujące się” pierwiast-
ki pozostają wyodrębnione elementy 
wyobrażonej całości. W micie jest ina-
czej. Tu dopełnienie jest tak doskona-
łe, że elementy przestają być widocz-
ne. Platon, gdy wspomina o pierw-
szym człowieku – istocie biseksual-
nej mającej postać koła – jest może 
najbliższy owej nieokreśloności, jaką 
zawiera mit. Obraz symboliczny, kie-
dy nawiązuje do prajedni, nie stara się
nawet wyartykułować części, które 
miałyby ową całość stwarzać; mi-
tyczna pracałość jest niesprowadzalna 
do potocznej – „sumarycznej” – myśli 
o jedności. Dopiero taka totalność jest 
tajemnicą i paradoksem, jest nieza-
wisła wobec wyodrębnianych przez 
rozum pierwiastków i transcendentna 
wobec nich. Bóg w tym ujęciu to nie 
suma cnót i zalet; to coś więcej aniżeli
suma zalet i wad: Bóg stanowi tajem-
nicę przekraczającą dobro i zło, jest 
istotnością wolną wobec tego typu 
wartościowań.
   M. Eliade w pracy zatytułowanej 
Mefisto i Androgyn przytacza bogaty 
zestaw zachowań i obrzędów widocz-
nych w różnych kulturach, gdzie u-
jawnia się owo scalenie sprzeczności.
Wierzenia te mówią o istocie prze-
kraczającej racjonalne o niej wyobra-
żenia, o Bogu Heraklita z Efezu, o-
kreślonym przezeń jako „dzień – noc,
zima – lato, wojna – pokój, sytość – głód: 
to znaczy wszystkie przeciwieństwa”. 
J. Vernon w książce zatytułowanej 
Ogród i mapa powiada, że to Bóg był 
pierwszym schizofrenikiem; nie jest to 
jednak, trzeba koniecznie uzupełnić, 
schizofrenia właściwa umysłowi rac-
jonalnemu człowieka, gdzie – jak to 
pokazano wcześniej – widoczne są 
trwałe rysy dzielące izolowane wo-
bec siebie elementy. Scalenie przeci-
wieństw, jakie dokonuje się w postaci
Boga, swą doskonałością sprawia, że 
substancja i spoiwo stają się jednym. 
Do obrazu takiego spojenia odwołują 
się mity mówiące o człowieku – isto-
cie niepodzielnej płciowo i totalnej 
w swoim rodzaju. Wyraża to mit An-
drogyna, obecny w myśleniu preref-
leksyjnym i ponoszony na teren lite-
ratury, jak to widać na przykładzie 
Serafity Balzaka. Człowiek, którego 
niewyraźny obraz rysują te mity, to 
istota jednocząca takie przeciwieńst-
wa, jak odrębność płciowa czy dusza i 
ciało; jest on pełną tożsamością i jako 
taki może doznać całkowitego sku-
pienia swojej substancji, całkowitej 
naturalizacji. J. Vernon, by wyrazić 
rozpiętość między mitem i rozumem, 
używa określeń „ogród” i „mapa”. 


