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Abstract
In the article entitled „ Psychoanalysis as a tool for sociological research - proposal for integration of 
approaches and research methods. Casus concept by Maria Louisa von Franz.” was presented a  less 
known psychoanalitical interpretation of divination. Reconstruction of the main establishments of 
this interpretation allows to affirm, that this conceptualisation makes possible to understand a frac-
tion of reasons of today’s popularity related to this phenomenon. Analysis of von Franz works leads 
to conclusion, that she comprehends divination as a constant form of natural knowledge, making use 
of the nonfactitive synchronicity principle and unus mundus concept. In the article was presented the 
interpretation of the phenomenon of irrational knowledge with consideration of ignored by empirical 
sciences logic of divination, and act of divination was characterised as a practical system, which sim-
plifies for people an adaptation to social reality. This perspective allowed for the presentation of this 
irrational knowledge aspects, which are rarely recognised by modern humanities and social sciences, 
which are so often unable to clarify reasons of popularity of this kind of knowledge.
Keywords: divination; irrational knowledge; psychoanalysis; synchronicity.

1. WPROWADZENIE

Współczesne procesy społeczne, tak już przecież wielokrotnie badane, 
zamknięte w licznych paradygmatach, teoriach i typologiach, zdają się 
należeć do domen dobrze poznanych, a pomimo tego niekiedy „wymy-

kają się” z  ram teoretycznych ujęć, przekraczają szablony interpretacyjne i  za-
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skakują badaczy. Przypuszczalnie z  tej właśnie przyczyny dzisiejsza socjologia 
niejednokrotnie bywa bezradna w obliczu zjawisk społecznych nieoczekiwanie 
wykraczających poza jej perspektywy badawcze. Do zagadnień niechętnie eks-
plorowanych przez badaczy należą rozliczne fenomeny powiązane z  szeroko 
rozumianym irracjonalizmem społecznym (bo tak umownie, choć nie w pełni 
adekwatnie, nazwijmy te obszary życia społecznego, które oceniane są jako kontr 
racjonalne, zaprzeczające racjonalizmowi lub go ignorujące). Owa niechęć doty-
czy szczególnie tych jego przejawów, których forma i  treść mają zdecydowanie 
recesywny charakter. Z  tej przyczyny spora część takich przekonań i  praktyk 
społecznych dobrze zakorzenionych w obrazie współczesnego świata i wręcz ma-
sowo obecnych w sieci jego instytucji, traktowana jest jak szczególny społeczny 
archaizm lub jak zjawiska co najwyżej marginalne. 

Dobrym exemplum takiej tendencji jest dzisiejsza niezwykle intensywna popu-
larność instytucji oferujących usługi wróżbitów, astrologów, chiromantów, „ba-
daczy aury” i wielu innych przedstawicieli wiedzy, którą w dużym uproszczeniu 
i z licznymi zastrzeżeniami, można określić mianem pozaracjonalnej lub alter-
natywnej. Ich obecność we współczesnych, zdawałoby się iż na wskroś zracjo-
nalizowanych społeczeństwach, to tendencja niezwykle trudna do objaśnienia, 
większość bowiem prób jej eksplikacji związana jest z koniecznością zanegowa-
nia przynajmniej części komponentów tworzących obraz emocji, potrzeb i prze-
konań współczesnego człowieka, a  co za tym idzie, także z  koniecznością za-
negowania części obrazów współczesnego świata. W jej obrębie można wskazać 
na szereg empirycznych zjawisk i  związanych z  nimi teoretycznych zagadnień 
częstokroć oscylujących na granicy socjologii, filozofii, matematyki, psycholo-
gii i psychologii społecznej - co z resztą dodatkowo komplikuje wszelkie próby 
jej egzegezy. Tak niezwykłe zróżnicowanie problematyki i jej wieloaspektowość 
uzasadniają konieczność poszukiwania objaśnień odwołujących się do różnych 
obszarów wiedzy. 

Nie jest to zadanie łatwe, bowiem oprócz łączenia części form irracjonalizmu 
poznawczego i odpowiadających mu instytucji ze współczesnymi formami po-
radnikowej psychologii i  medialnej rozrywki, równie utrudniający rozpozna-
nie problemu jest także jego silny związek z  dzisiejszą ezoteryką, zjawiskiem 
wręcz nachalnie obecnym w sieci instytucji usługowych i w środkach masowego 
przekazu, ale mało znanym i budzącym skrajne emocje. Oba te powinowactwa 
prowadzą niekiedy do sadowienia tej problematyki w obrębie zagadnień drugo-
rzędnych, czy w obrębie pewnego „folkloru” związanego z wyzyskiwaniem przez 
media szeregu treści o intrygującym charakterze - ale zauważmy, że wówczas ów 
„folklor” cieszyłby się zaskakująco masową akceptacją. Skłonności do przekonań 
pozaracjonalnych mogą być ponadto odczytywane jako postać współczesnego 
myślenia magicznego (Musiał 2003), a  każda z  tych kwestii: ezoteryka, magia, 
czy quasi naukowe poradnictwo zdają się być zdecydowanie nie kompatybilne ze 
współczesnym światem i jego racjonalistyczną spuścizną. 
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2.	 SYNCHRONICZNOŚĆ	AKAUZALNA	JAKO	ZASADA	
TWORZENIA	I INTERPRETACJI	SYSTEMÓW	
WRÓŻEBNYCH

Maria Louisa von Franz, szwajcarska psychoanalityczka i współpracownica C.G. 
Junga, skoncentrowała się przede wszystkim na jednej postaci wiedzy pozara-
cjonalnej, a mianowicie na systemach wróżebnych. (Franz: 1994). Jej interdyscy-
plinarna koncepcja, splatająca ze sobą różne procedury interpretacyjne, zawiera 
propozycję oryginalnego i mało znanego sposobu analizy tych systemów, który 
w pewnym stopniu pozwala ominąć część z wymienionych trudności. I choć oczy-
wiście nie wyczerpuje ona listy algorytmów objaśniania tej problematyki i sama 
w sobie mieści spory ładunek ezoteryczny, bo i jej autorka, podobnie jak jej mistrz 
(Jung 1993: 64;199) nie skrywała fascynacji tym obszarem, to prezentuje efekty 
swoistego „przeniesienia” narzędzi psychoanalizy na grunt zjawiska społeczne-
go. Perspektywa nakreślona przez Franz, choć kontrowersyjna i mogąca mocno 
irytować racjonalistów, zawiera propozycję sposobu objaśnienia wskazanej przez 
autorkę logiki systemów wróżebnych, ma w sobie silny potencjał heurystyczny 
i przynajmniej częściowo wypełnia lukę w wiedzy o tak masowym przecież, lecz 
słabo poznanym fenomenie społecznym. Tak wiec można się z von Franz nie zga-
dzać - i niekiedy jest to konieczne! - ale próbując zrozumieć popularność wie-
dzy i przeświadczeń pozaracjonalnych nie sposób pominąć tego ujęcia, choćby 
z uwagi na zastosowane w nim transdyscyplinarne procedury analizy. 

W interpretacjach bliskich psychoanalizie uparte trwanie szeregu tradycyjnych 
systemów pozyskiwania wiedzy, ignorujących paradygmat, na którym opiera 
się wiedza racjonalna, bywa łączone z koncepcją synchroniczności akauzalnej. 
W ujęciach należących do tego nurtu pojawiły się także inne sposoby ujmowa-
nia tego intrygującego obszaru ludzkiej aktywności, ale nakreślone niejako przy 
okazji, czy na marginesie analizowania innych zagadnień. Także wówczas, gdy 
obszary pozaracjonalne są głównym tematem rozważań badaczy, to prowadzą do 
szeregu odmiennych ujęć trudnych do złączenia w jeden spójny paradygmat. To 
wyjątkowe zróżnicowanie stanowisk wynika, jak należy sądzić, przede wszyst-
kim z faktu zajmowania się przez poszczególnych badaczy odmiennymi posta-
ciami wiedzy pozaracjonalnej. Maria Louisa von Franz analizowała wróżbiar-
stwo, Carl Gustaw Jung badał alchemię, mandale i astrologię, symbolikę Tarota, 
ale już E. Whitmonta fascynowały przede wszystkim astrologiczne symbole pla-
net odwzorowujące archetypy pojmowane jako transcedentalne układy energii 
(Whitmont,1970:8). Jak nietrudno dostrzec zainteresowania von Franz zdają się 
mieć najwęższy zakres, bowiem skupiła się ona przede wszystkim na systemach 
wróżebnych wyróżniając je jako najbardziej odporny na upływ czasu, tradycyjny 
przykład działań naturalnych, równie ponadczasowych jak struktura osobowości 
człowieka, ale także, co warte podkreślenia: w jej interpretacji działań całkowicie 
logicznych. W nich Franz dostrzegła konkretną realizację zasad synchroniczno-
ści akauzalnej, czyli zachodzenia trwałych powiązań, czy wręcz kongruencji po-
między światem fizycznym i psychicznym, opartych o zależności nieprzyczyno-
we, tym niemniej niezmienne i po części oczywiste (Tart 1981:122-141; Jung 1989: 
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563; Franz 1994: 7). Co więcej, szeregi zdarzeń i procesów, które są powiązane 
w  sposób dla ludzi niewątpliwy, choć zupełnie niepodobny do relacji przyczy-
nowo - skutkowych, nie mogą być pojęte inaczej aniżeli właśnie poprzez pry-
zmat zasady synchroniczności akauzalnej. Jeśli potraktować systemy wróżebne 
jak systemy stosujące wiedzę o parantelach nieprzyczynowych, pozyskiwaną na 
drodze intuicji bądź sformułowaną w czasach ścisłych związków ludzi z szeroko 
rozumianą naturą, ale także jak na zasadę obecną, ale nie eksponowaną w części 
nauk ścisłych(por. Gawecki 1969: 91-102; Zeilinger 2013; Kaku 2011: 92-99)1 - jak to 
postuluje Franz - to dopiero wówczas można dostrzec ich sens oraz, co warte 
podkreślenia, można też zrozumieć ich jednostkowe i społeczne funkcje. Takie 
spojrzenie na wróżbiarstwo zbliża je do koncepcji indeterminizmu Wolfganga 
Pauliego, skąd inąd Franz dobrze znanego z uwagi na jego wieloletnią współpracę 
z C.G. Jungiem.

Wróżbiarstwo nie jest oczywiście jedynym efektem i  przykładem akauzalnych 
zależności, bowiem, jak uważa Franz, spetryfikowana wiedza o nich niejedno-
krotnie prowadziła i prowadzi ludzi do podejmowania wielu właściwych decyzji, 
których nie sposób inaczej uzasadnić. Taka też wiedza legła u podstaw znaczą-
cych cywilizacyjnych dokonań (Franz 1994: 9). Jak należy podkreślić, oba twier-
dzenia wyrastają na gruncie silnego przekonania autorki o istnieniu pierwotnej 
wiedzy tkwiącej w ludziach: w ich intuicji, intelekcie i emocjach, oraz o zdolności 
(znacznie dziś uszczuplonej) do rozumienia i działania w oparciu o synchroni-
styczne powiązania (Franz1994:37-77). A wróżbiarstwo, jeden z najbardziej na-
turalnych systemów rozumienia świata i przewidywania, w najprostszy sposób 
z niej korzysta. 

Zauważmy, że przy takim założeniu zmienia się radykalnie jego znaczenie, bo-
wiem przyczyna trwałości systemów wróżebnych zostaje przeniesiona z obszaru 
psychiki jednostek na zachowania i procesy społeczne. Toteż nie może ono być 
jedynie bagatelnym i nieco archaicznym dodatkiem do współczesności, czy je-
dynie wyrazem skłonności zabobonnych jednostek, które tak dobrze przedsta-
wili Andrzej Kojder i Bogusław Wolniewicz ze Zbigniewem Musiałem (Kojder 
1982: 52-70, Wolniewicz, Musiał 1975), ale należy je potraktować jak przykład 
zachowań naturalnych, których zrozumienie może stać się narzędziem ułatwia-
jącym poznanie także innych na pozór nieracjonalnych zachowań i przeświad-
czeń społecznych. Droga od psychoanalitycznej zasady synchroniczności wiedzie 
zatem poprzez systemy wróżebne w  stronę współczesnych, trudnych do obja-
śnienia procesów społecznych, które często bywają opatrywane przymiotnikiem 
irracjonalne, nielogiczne, przesądne, itp. Można zatem założyć, iż alternatywne 
heurystyki oparte na odmiennych paradygmatach, zmierzają w podobną stronę: 
do lepszego rozumienia zjawisk społecznych. W  takim też celu von Franz do-
konuje zabiegu operacjonalizacji jednej z wieloznacznych idei psychologii głębi: 
unus mundus. Pojęcia bliskiego tej badaczce, bowiem pracowała ona wspólnie 

1	 Michio	Kaku	pokazuje	jak	wiele	barier	racjonalnego	wnioskowania	zostało	już	przekroczo-
nych,	 np.	 postulowana	 przez	 Goedla	 otwartość	 matematyki,	 sztuczna	 inteligencja,	 testy	
Turinga,	itp.	
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z Jungiem przy pracy Mysterium Coniunctionis: studia o dzieleniu i łączeniu prze-
ciwieństw psychicznych w alchemii (Jung, Franz 2002). 

4.	 UNUS	MUNDUS

Unus mundus - termin psychologii jungowskiej (Ribi 2007: 63-85), zaczerpnię-
ty przez jej twórcę z  prac XVI wiecznego alchemika Gerharda Dorna, autora 
De Naturae Luce Physica, przekonanego, że mądrość, utożsamiona przez niego 
z mądrością bożą, zawarta jest w materii (Franz 2015: 282), zdaje się być w pra-
cach Franz podwaliną dowodzenia logiki działań wróżebnych, ale też ma szerszy 
zasięg, bowiem uzasadnia sensowność czerpania z całego arsenału tzw. wiedzy 
naturalnej, także ze snów (Franz 1995). Unus mundus oddaje istotę przypusz-
czalnej rzeczywistości, która, jak zakładał Jung, przekracza znane sposoby opisu 
i w pewnym sensie także granice poznawcze człowieka, zawierając w sobie trud-
ną do racjonalnego zgłębienia jedność świata materialnego ze światem psychicz-
nym. (Jung 1993: 329; Franz 1994: 125). W odniesieniu do systemów wróżebnych, 
termin ten identyfikuje zasadę rzeczywistości, czyli istnienie jednego świata, ale 
w wielu hierarchiach, które choć rozdzielone i w dużym stopniu autonomiczne, 
to jednak przenikają się lub łączą, a zasady i efekty owych połączeń ujawnia np. 
alchemia (Franz 1970:18- 55). Unus mundus można także odczytywać jako re-
gułę funkcjonującą na poziomie działań wróżebnych, np. przy wróżeniu za po-
mocą mandali, numerologii czy innych form wróżebnych, gdzie liczba, symbol 
lub wzór identyfikują zdarzenie (Franz 1994:125). Przeniesienie unus mundus 
na grunt empirii, pozwala także na dostrzeżenie, iż wiele codziennie używanych 
pojęć, w tym np. liczby, zawiera w sobie treści niejasne i częściowo należące do 
obszaru wiedzy naturalnej. Dobrze też objaśnia spontaniczne przekonania lu-
dzi o równoległości i o silnym powiązaniu epizodów psychicznych i fizycznych 
(Franz 1970:55), a tym samym tłumaczy fenomen wiary w kognitywne potencje 
wróżbiarstwa.

To, iż dzisiaj ludzie, choć masowo korzystają z  tego typu zasobów informacji, 
to sporadycznie się do tego przyznają, można w świetle teorii Franz tłumaczyć 
funkcjonowaniem we współczesnym świecie swoistych zapór ukształtowanych 
przez totalizm nauk empirycznych. W jego efekcie nie tylko korzystanie z wie-
dzy naturalnej oceniane jest jak postawa nierozsądna bądź zgoła irracjonalna, ale 
także dochodzi do zapominania, że była ona początkiem szeregu dziedzin nauki 
i od dawna towarzyszyła ludziom, nie blokując postępu, ale często w nim uczest-
nicząc. Jung sądził, iż np. systemy alchemii wręcz wyprzedziły rozwój nauk: „Jak 
alchemia brodziła po omacku w  ciemnościach, przez wiele wieków przecierając 
sobie drogę przez niezliczone odmiany swych przesłanek teoretycznych i prób prak-
tycznych, tak (…)psychologia nieświadomości podjęła tropy zagubione przez al-
chemików (…) (Jung 2002: par. 446). Franz, jak należy wnioskować, postrzega 
wróżbiarstwo jako system nie tyle wyprzedzający wiedzę racjonalną, co konser-
wujący zasoby wiedzy naturalnej. Równie uprawniony do trwania jak inne wy-
twory kultury. 
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Postawmy zatem pytanie które, choć dość prowokujące, to wydaje się być koniecz-
ne w odniesieniu do rozważań Franz: czy tak radykalny odwrót od intelektualnej 
przeszłości współcześnie nie utrudnia ludziom rozumienia siebie i świata?

5.	 GRA	Z LOSEM

Pewną odpowiedź na nie zawiera perspektywa wróżbiarstwa jako formy od-
wiecznej ludzkiej gry z  losem, która, dodajmy: niekiedy jest jawna, a niekiedy, 
tak jak współczesne zainteresowanie horoskopami i astrologią, może być przysło-
nięta formułą rozrywki. Dla Franz oczywista była równoprawność różnych dróg 
poznania oraz liczne zbieżności zachodzące pomiędzy przeciwstawnymi sobie 
systemami poznawczymi. Ilustrowała te paralele rozwoju, wiodące częstokroć 
do podobnych ustaleń, wskazując na rezultaty osiągane przez podążające od-
miennymi drogami kultury Wschodu i Zachodu: Zachodni sposób rozumowania 
zwraca się ku światu zewnętrznemu(…). Wschodni zaś, chiński sposób rozumowa-
nia posługuje się w celu interpretacji danego zdarzenia intuicyjnym modelem my-
ślowym, opartym na liczbach naturalnych, (…) a więc wschodni sposób widzenia 
świata jest komplementarny w stosunku do naszego. (Franz 1994: 9). 

Zaakcentowanie efektywności różnych dróg poznania jest szczególnie w tym uję-
ciu ważne, ponieważ prowadzi do niejako automatycznej legitymizacji poznania 
pozaracjonalnego, które uzyskuje status kolejnej strategii poznawczej. Ale, jak 
należy zaznaczyć, takie przekonanie nie byłoby niczym oryginalnym gdyby nie 
fakt, iż Franz wskazuje przy tym na towarzyszącą mu swoistą grę, nieustannie 
prowadzoną przez ludzi próbujących poznać przyszłość. W tej grze systemy wró-
żebne są narzędziami, które zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania lepszych 
wyników. 

Nie mamy tu zatem do czynienia z prostą przekładalnością zdarzeń psychicznych 
na fizyczne, ale ze znacznie bardziej skomplikowanym procesem: w którym na-
stępuje fuzja: jednoczesnej przekładalności, powiązań synchronistycznych i po-
nadczasowej gry z losem. Ilustruje ona, nota bene, niezmienność natury ludzkiej 
bowiem, jak twierdzi autorka: „Przed każdym ważnym wydarzeniem/.../ Afry-
kańczycy zawsze najpierw zasięgają opinii wyroczni(…). My robimy dokładnie to 
samo, co prawda bardziej dyskretnie, lecz w obu wypadkach/.../praktyki te(…)są, 
by tak rzec, rytualną grą, której w świadomym podejściu do rzeczywistości staramy 
się nie traktować serio.” (Franz 1994:10). Ta gra odzwierciedla zarówno faktycz-
ną strukturę rzeczywistości, przeczuwaną przez ludzi, ale ilustruje też zawikłaną 
strukturę procesu rozumienia świata, znacznie odbiegającą od schematów zależ-
ności przyczynowo - skutkowych. Świat człowieka wypełniają zjawiska złączone 
niejasnym zasadami (Franz 2003:236) i choć nie sposób racjonalnie ich wytłu-
maczyć, to ludzie często interpretują je właściwie (Franz 1994: 128). 

6.	 GRA	BEZ	PRZEGRANYCH?

Jeśli spojrzeć właśnie w taki sposób na wróżbiarstwo, a więc jak na grę z losem, to 
należy zauważyć, iż w tej grze właściwie nigdy nie ma przegranych, bowiem, jak 
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zauważa Franz: (…)jeśli przyjrzymy się dokładniej temu, czego w istocie dotyczą 
różne techniki wróżbiarskie – przekonamy się, że w  gruncie rzeczy nie polegają 
one na przewidywaniu konkretnych zdarzeń, a  jedynie na przewidywaniu cech 
zdarzeń możliwych.” (Franz 1994: 128). Zatem nakreślenie przez wróżbitę modeli 
możliwych dynamik staje się początkową fazą aktywnej gry, której moderatorem 
jest w dużym stopniu grająca jednostka. Może ona w  jakiś sposób modelować 
los poprzez prowokowanie zdarzeń, przeciwstawienie się im bądź ich zaakcep-
towanie, poprzez zmianę oczekiwań, czy zaplanowanie wariantów optymalne-
go dopasowanie się do mogących nastąpić zdarzeń. (Franz 1994: 73-75, 88-89). 
Podobną zależność dostrzegł też Eysenck przy okazji badań nad cechami ludzi 
znających swoje cechy zodiaku, którzy plastycznie się do owych cech „dopasowy-
wali” (Eysenck, Nias: 1982).

Podejmowanie gry z  losem warunkują podstawowe struktury osobowości, po-
nieważ sam akt gry inicjują archetypy tkwiące w nieświadomości jednostkowej 
i  zbiorowej, wśród których znajduje się także archetyp gry hazardowej (Franz 
1994:74-75). Systemy wróżebne jedynie uzewnętrzniają tę skłonność wiążąc ją 
z wiedzą o archetypach określających schematy zachowań. Przewidywanie dzia-
łań ludzi i  społeczności znajdujących się w  typowych społecznych sytuacjach, 
czy nakreślanie modeli czekającej ich przyszłości, poprzez odwołanie się do 
archetypów nie jest ani tajemnicze ani tym bardziej jednoznaczne: „Wyrocznia 
może nam zaoferować „listę oczekiwań”, która da nam wyobrażenie o obszarze lub 
polu wydarzeń, w którego granicach wydarzy się w przyszłości coś ważnego.”(Franz 
1994: 71). 

Kiedy spojrzymy na wróżbiarstwo jak na przykład archetypowej dynamiki pro-
wokującej jednostki do podejmowania gry z losem, wówczas staje się ono jeszcze 
jedną formą adaptowania się do rzeczywistości, a  tym samym uzyskuje status 
praktycznej, choć nie pozbawionej ezoterycznego uroku metody odczytywania 
matrycy prawdopodobnych wydarzeń, oczekiwanych synchroniczności i  racjo-
nalnego planowania. Gra z losem zatem, wskazując na praktyczne strony wróż-
biarstwa, choć nieco je banalizuje, to przede wszystkim odbiera mu zdolność 
prostego prognozowania (Franz 1994:129-130). Zauważmy natomiast, że w  za-
mian nadaje mu walor gry, która zwykle prowadzi do jakiejś formy zysku: po-
szerza wiedzę człowieka o sobie a po trosze i o świecie, pozwala zwerbalizować 
oczekiwania i obawy, planować, zredukować lęk czy akceptować zmiany. Taka 
gra nie byłaby oczywiście możliwa, gdyby ludzie nie podejrzewali, iż na rządzące 
życiem prawa można częściowo wpływać. Wyraża to stanowisko Franz pisząc: 
Chińczycy zawsze uważali, że prawa natury nie są  całkowicie zdeterminowane, 
w takim sensie, w jakim my je postrzegamy, lecz że są one jedynie swego rodzaju 
prawdopodobieństwem, w którym – jak w grze - jest miejsce i na element zasko-
czenia.(Franz 1994:148). Ale modelowanie natury nie zmienia jej podstawowych 
praw, a dążenie do panowania nad nimi Franz uważa za utopijne i  skutkujące 
inflacją osobowości, choć przykładów utopijności dość przewrotnie szuka w ra-
cjonalnej wiedzy i ambicjach jej przedstawicieli: ci współcześni uczeni, którzy nie 
traktują rachunku prawdopodobieństwa i  statystyki jako zwykłych, użytecznych 
i pomocnych narzędzi, wytworów ludzkiego umysłu, lecz w skrytości ducha wierzą, 
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że mogą stać się panami natury (…) ulegają takiej inflacji osobowości;(…).(Franz 
1994: 41). 

Zauważmy, że takie stanowisko nadaje sens wszelkim próbom poznawania przy-
szłości, zarówno tym naiwnym jak i tym bardziej intelektualnie wysublimowa-
nych (por: Tiryakian 1974: 257-278; Prokopiuk 2001). Nie dążąc zatem do pano-
wania nad naturą można ją w jakiś sposób uprzedzić, choćby poprzez inną formę 
partycypacji w niej. Jeżeli człowiek zaakceptuje taką relację i ograniczone korzy-
ści, to w tej grze - także prowadzonej za pośrednictwem wróżbiarstwa - nie ma 
nigdy przegranych. Dlatego najwięcej z niej czerpią ludzie, którzy instynktownie 
rozumieją te zasady (por: Wallace 1990:15-38). 

Ponowne zaufanie instynktowi i  intuicji, to w  tym ujęciu jeden z  głównych, 
choć rzadko wprost werbalizowanych przez Franz postulatów. Właściwie jedy-
nie w pracach o wróżbiarstwie, alchemii czy o archetypach baśni i mitów (Franz 
1994, Franz 2012: 7-15; Franz 1995: 102-129) formułowany jest on w sposób bar-
dziej bezpośredni i nigdy nie pojawia się w pracach dotyczących jakiejś formy 
leczenia. Nie jest to przypadek, bowiem Franz w  swej praktyce terapeutycznej 
zajmowała się ludźmi chorymi, a na własnej intuicji opierać się mogą jedynie lu-
dzie zdrowi. W  ten sposób z  perspektywy psychoanalitycznej zostaje usunięty 
wariant wróżbiarstwa jako formy autoterapii ludzi chorych.

7.	 UNIWERSALNE	ZASADY	MYŚLENIA

I  tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii pokazującej specyfikę ujęcia systemów 
wróżebnych zaproponowanego przez tę badaczkę, która, jak należy konkludo-
wać, przy użyciu perspektywy i terminologii psychoanalitycznej zaprezentowała 
jeden ze społecznych sensów tego fenomenu.

Podobne schematy myślowe, które tak łatwo dostrzec we wróżbiarstwie na 
przestrzeni czasu i kultur, należy interpretować także jako szczególną mądrość 
zbiorowości. W tym kontekście, szczególnie warty podkreślenia jest uparcie po-
wracający w ujęciu Franz czysto praktyczny charakter wróżbiarstwa - systemu 
zewnętrznego w stosunku do jednostki, a więc nie angażującego jej emocjonalnie 
i znacznie bardziej aniżeli kontakt z psychoterapeutą zbliżonego do relacji usłu-
godawca - klient. Wróżbiarstwo, niezależnie od swych źródeł, magicznego ento-
urage, może więc mieć zaledwie czysto użytkowy sens (Franz 1994: 46-50; por: 
Rosney 1982; Stoczkowski 2005: 23-24; Bloor 1996: 7, 184, Wendel 1999), ale nie 
jest to użytkowość prostacka, w której wróżbita odkrywa pojedyncze określone 
wypadki, jak krytykowana przez Franz geomancja Roberta Fludda, alchemika 
i fizyka zarazem, który miał ambicje zbudowania koncepcji łączącej filozofię, fi-
zykę i psychologię, ale najczęściej praktykował klasyczne wróżbiarstwo (Franz: 
141; Eliade 2000: 106-108).
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ZAKOŃCZENIE

Interpretacji wróżbiarstwa Marii Louisy von Franz, a szczególnie szukanie w nim 
metody objaśnienia jednego z  wielu aspektów wiedzy pozaracjonalnej, spotka 
się zapewne z krytyką tej części racjonalistów, którzy są zwolennikami poglądu, 
iż należy zwalczać, a przynajmniej osłabiać irracjonalizm, czy jedynie negować 
wiedzę niemożliwą w sensie Popperowskim do falsyfikacji. I trudno byłoby nie 
przyznać takim poglądom sporo racji. Jednak wszelkie formy poznania, w któ-
rych przyjmuje się jakąś skrajność, tak jak w przypadku skrajnego racjonalizmu, 
prowadzą, jak twierdzę, do uproszczenia badanej problematyki, a w przypadku 
zjawisk społecznych, także do uproszczenia obrazu świata społecznego, a więc 
w  rezultacie do niemożności zrozumienia części procesów społecznych, nawet 
tych, które tak jak wiedza pozaracjonalna są obecne „na wyciągnięcie ręki”. 

Obserwując popularność instytucji dostarczających takiej wiedzy (Butmanowicz-
Dębicka 1997, 2016) choćby analizowanego przez Franz wróżbiarstwa, trudno 
byłoby zakładać, iż wszyscy ludzie odwołujący się do jej systemów mają deficyty 
intelektualne (jak elegancko można określić głupotę) lub iż te systemy trwają, bo 
szczególnie odpowiadają potrzebom bezkrytycznych ludzi. Postawa, która każe 
mi stanąć niejako pomiędzy racjonalnym oglądem zjawiska i jego analizami do-
konywanymi z perspektywy ujęć, które po części odwołują się do irracjonalnych 
założeń i irracjonalnych sentymentów, to postawa ryzykowna, ale, jak się zdaje, 
tylko przy takiej ambiwalentnej perspektywie nie nikną z pola widzenia równie 
ambiwalentne cechy samego zjawiska - irracjonalnego w  formie, ale służącego 
racjonalnym celom. Wiedza pozaracjonalna trwa i ewoluuje, ma licznych zwo-
lenników, a jej popularność nie pokrywa się ani z marginalnością społeczną, ani 
z biedą czy z deficytami intelektualnymi. Sposób interpretowania wróżbiarstwa 
poprzez zasadę synchronii akauzalnej, mimo jego kontrowersyjności, pozwala na 
dostrzeżenie części nieznanych aspektów tego zjawiska. Heurystyka tego ujęcia 
leży także w  skoncentrowaniu się na indywidualnych cechach systemów wró-
żebnych, które analizowane są  jako odrębny fenomen, choć autorka dostrzega 
liczne paralele zachodzące między wróżbiarstwem i  alchemią, astrologią, ana-
lizą snów, itp. Wróżbiarstwo zinterpretowane poprzez metodę i  terminologię 
psychoanalizy uzyskuje status zjawiska naturalnego i na wskroś praktycznego. 
Pozwala bowiem ludziom dopasować się do przyszłości i teraźniejszości, ułatwia 
im redukcję i obłaskawianie lęków i obaw, a także umożliwia częściowe choćby 
uporządkowanie obrazu świata. Tak silnie podkreślana w tej teorii świadomość 
istnienia synchroniczności, niekiedy zaledwie intuicyjna, ale mimo to obecna 
w społeczeństwach oraz w części wiedzy i w sposobach odczytywania rzeczywi-
stości przez ludzi, czy w ich działaniach, może być zatem jednym z czynników 
tłumaczących niezwykłą trwałość systemów wróżebnych, ich ponadczasowość, 
czy atrakcyjność kognitywną, niezależnie od tego jak z pozycji racjonalnych bę-
dziemy oceniać jej efekty. 
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