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nej39. Przyczyny tego stanu rzeczy Campbell upatruje w naukowym obrazie 
świata, który wyrugował z kultury symbole mityczne40, a także w mentalności 
charakterystycznej dla demokracji, która utrwaliła w masach przekonanie, że 
nie ma potrzeby słuchania ludzi mądrych, liczy się bowiem głos większości41. 
Jednocześnie przyznaje, że istnieją na Zachodzie wybitni pisarze, których 
dzieła zawierają symbole egzystencjalne. Niestety autorów takich jest zbyt 
mało42. Dlatego współcześni ludzie Zachodu, którzy szukają drogowskazów 
wewnętrznego rozwoju, znajdują je głównie w mistyce wschodniej43. Badacz 
ten jednak bardzo ostrożnie mówi o syntezie wiedzy duchowej i współczesnej 
wiedzy przyrodniczej, nie stawiając tez tak radykalnie, jak czynią to wyznaw-
cy New Age. W swoich analizach Campbell często porzuca naukę zachodnią 
na rzecz mistyki dalekowschodniej 44. Chociaż zachęca on odbiorców swoich 
pism do osiągania wyższych stanów duchowych, to jednak zniechęca ich do 
tradycji antycznej i biblijnej45. Podejście takie – jak wykazał Konrad Walosz-
czyk – zubaża kulturę zachodnią46. 

Choć badacze Wschodu na ogół odżegnują się od popkulturowej recepcji 
mistyki wschodniej, to jednak wprowadzając do kultury zachodniej egzotyczne 
techniki medytacyjne, nierzadko stymulują proces wykorzeniania z rodzimej 
tradycji religijnej. Zainteresowani Wschodem często powołują się na prace 
Carla Gustava Junga, wskazujące na duże podobieństwo pewnych aspektów 
jego psychologii do niektórych technik obecnych  w  mistyce wschodniej. 
Jednakże zarówno Jung, jak i Eliade uważają, że poddanie świadomości egzo-
tycznym wyobrażeniom bywa  niebezpieczne,  ponieważ mogą one zdomino-

39  Por. C a m p b e l l, Potęga mitu, s. 24.
40  Por. t e n ż e, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Zysk i S-ka, Poznań 1997, 

s. 283.
41  Por. t e n ż e, Potęga mitu, s. 138; por. też: R.A. S e g a l, Myth and Politics: A Response to 

Robert Ellwood, „Journal of the American Academy of Religion” 70(2002), s. 611-620.
42  Por. C a m p b e l l, Potęga mitu, s. 164; t e n ż e, Kwestia bogów. Zapisy z rozmów, tłum. P. Ko-

łyszko, Santorski & Co., Warszawa 1994, s. 60; por. też: E.W. H u d l i n, The Mythology of Oz: An 
Interpretation, „Papers on Language and Literature” 25(1989) nr 4, s. 443.

43  Por. C a m p b e l l, Bohater o tysiącu twarzy, s. 155; t e n ż e, Kwestia bogów, s. 26; 
W. P r i t c h a r d, Mysticism and Psychotherapy, „Journal of Contemporary Psychotherapy” 6(1974), 
s. 141-145.

44  Por. R.T. C i e s i e l s k i, Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, UAM, Poz-
nań 2006, s. 58-60, 137n., 232-235.

45  Zob. F. S o n t a g, The Faces of God, „Man and World” 8(1975) nr 1, s. 70-81.
46  Zob. K. W a l o s z c z y k, Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych, IFiS 

PAN, Warszawa 2012. 
47  Zob. C.G. J u n g, Podróż na Wschód, tłum. J. Prokopiuk, W. Sobaszek, W. Chełmiński, 

E. Sobaszek, Pusty Obłok, Warszawa 1989.
48  Por. M. E l i a d e, Joga. Nieśmiertelność i wolność, tłum. B. Baranowski, PWN, Warszawa 

1984, s. 222-224.
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wać świadomość. Czytając uważnie prace Junga, dochodzimy do przekonania, 
że głęboka integracja psychiczna może nastąpić jedynie w oparciu o przeży-
wanie wyobrażeń, które wbudowane są w ludzką psyche od wielu pokoleń. 
Tylko one faktycznie umożliwiają dystrybucję i kontrolę libido. Dlatego Jung 
uważa, że przenoszenie psychologicznych praktyk Wschodu na Zachód jest 
na ogół szkodliwe i nie zaleca praktycznego stosowania wschodnich technik 
medytacyjnych ludziom Zachodu49. Ostrzega też przed imitowaniem kultury 
Wschodu przez ludzi Zachodu jako przed duchowym fałszerstwem50. W roz-
prawie O psychologii wschodniej medytacji pisze: „Jeżeli chcemy coś tu zro-
zumieć, to musi się to dokonać tylko na sposób europejski”51. Jednocześnie 
zarówno Eliade, jak i Jung zdają się twierdzić, że pomimo wskazanych nie-
bezpieczeństw nie możemy uniknąć struktur symbolicznych52. Także Durand53 
i Dupré54 uważają, że nie dysponujemy lepszym remedium na destrukcyjne 
dla psychiki współczesne tendencje abstrakcjonistyczne, gdyż natura ludzka, 
obok myślenia racjonalnego, potrzebuje symboli, pomimo że zagrażają one 
racjonalnej sferze ludzkiej psyche. 

Dzięki Eliademu, Jungowi i innym znawcom wschodnich symboli wiemy, 
że człowiek współczesny tęskni do integracji racjonalnych i irracjonalnych sfer 
swojej osobowości, która w kulturze Wschodu nie została podzielona w tak 
dużym stopniu, jak miało to miejsce na Zachodzie55. Dlatego wschodnie teksty 
mistyczne są tak atrakcyjne dla ludzi Zachodu. To, co dla wybitnych twórców 
jest cenną inspiracją, staje się jednak „trucizną” dla ludzi o mentalności maso-
wej. Campbell i popularyzatorzy mistyki wschodniej głoszą wręcz wyższość 
mentalności Wschodu nad mentalnością Zachodu i twierdzą, że mentalność 
zachodnią należy skierować na właściwe tory właśnie poprzez wschodnie in-
spiracje56. Pogląd ten stanowi zachętę do zainteresowania spłyconą wersją 
wschodniej mistyki, stając się przyczyną psychologicznych zagrożeń. Tylko 

49  Por. C.G. J u n g, Joga i Zachód, tłum. E. Sobaszek, w: tenże, Podróż na Wschód, tłum. J. Pro-
kopiuk, W. Sobaszek, W. Chełmiński, E. Sobaszek, Pusty Obłok, Warszawa 1989, s. 100.

50  Por. t e n ż e, Komentarz psychologiczny do „Tybetańskiej Księgi Wielkiego Wyzwolenia”, 
tłum. W. Sobaszek, w: tenże, Podróż na Wschód, s. 142; por. też: t e n ż e, Aion. Przyczynki do sym-
boliki jaźni, R. Reszke, Wrota, Warszawa 1997, s. 201n.

51  T e n ż e, O psychologii wschodniej medytacji, tłum. J. Prokopiuk, w: tenże, Podróż na 
Wschód, s. 161.

52  Por. M. E l i a d e, Mefi stofeles i androgyn, tłum. B. Kupis, KR, Warszawa 1994, s. 211.
53  Por. D u r a n d, dz. cyt., s. 29, 47.
54  Por. D u p r é, dz. cyt., s. 209.
55  Por. C.G. J u n g, Komentarz do „Sekretu złotego kwiatu”, tłum. W. Chełmiński, w: tenże, 

Podróż na Wschód, s. 53n.; B. G r i f f i t h s, Zaślubiny Wschodu z Zachodem, tłum. G. Jasiński, 
Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 5n.

56  Zob. P. J o n e s, Androgyny: The Pagan Sexual Ideal, „Journal of the Evangelical Theological 
Society” 43(2000) nr 3, s. 443-469.
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osoby wewnętrznie zintegrowane, emocjonalnie zrównoważone nie są nara-
żone na niebezpieczeństwo. Pozbawieni takiej odbiorcy popkulturowej wersji 
wschodniej mistyki nie są chronieni przed jej wpływem ani przez wcześniej 
uznawane autorytety, ani przez dobrą edukację. 

Wiele osób poszukujących sensu życia poddaje się różnorodnym prakty-
kom o wschodnim rodowodzie – lub jedynie wschodniej nazwie. Jako przy-
kład może posłużyć najpopularniejsza na Zachodzie hatha-joga, zwaną jogą 
oddechową. Polega ona na kontrolowaniu procesów fi zycznych i psychicz-
nych ludzkiego organizmu poprzez specjalny sposób oddychania połączonego 
z różnorodnymi postawami ciała. Hatha-joga reklamowana jest jako praktyka, 
której pozytywne skutki zostały udokumentowane naukowo, co w osobach 
bezkrytycznych budzi zaufanie. Uczestnicy warsztatów jogi w miastach Za-
chodu nie wiedzą, że często nawet Hindusi cenią hatha-jogę bardzo nisko 
i z pewnością nie uważają, że należy ją uprawiać w dużych aglomeracjach, 
gdzie ze względu na zanieczyszczenie powietrza tego rodzaju ćwiczenia mogą 
być niebezpieczne dla zdrowia. Na podstawie wielokrotnych rozmów z oso-
bami uprawiającymi hatha-jogę, uważam, że tylko wstępne ćwiczenia są tak 
niewinne, jak mogłoby się wydawać. Ćwiczenia zaawansowane obejmują 
zatrzymanie oddechu, wielogodzinne skupienie na procesach energetycznych 
organizmu i medytację symboli hinduistycznych, obcych zachodniej psyche. 
Niewyartykułowaną wiarą, obecną w hatha-jodze, jest przekonanie, że subtel-
ne procesy zachodzące w ciele są kluczem do duchowego szczęścia. Praktyko-
wanie hatha-jogi powoduje poważne zmiany w psychice ćwiczących i niszczy 
zdolność do percepcji rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dlatego hatha-jogę 
należy zaliczyć do praktyk okultystycznych o niebezpiecznych skutkach.

Wiedzę o zmianach w biochemii mózgu, które dokonują się dzięki ćwi-
czeniom hatha-jogi, propagatorzy tych technik połączyli z zachodnią wie-
dzą o budowie i fi zjologii ludzkiego mózgu, dążąc do wywierania wpływu 
na świadomość poprzez interwencje chemiczne57. Twórcą współczesnej 
idei stosowania tego rodzaju interwencji był Timothy Leary, który w latach 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku badał oddziaływanie LSD na ludzką świa-
domość i popularyzował wyniki tych badań wśród hipisów58. Od słynnego 
festiwalu w Woodstock w roku 1969 Stany Zjednoczone, a następnie także 
Europa Zachodnia, stały się wielkimi rynkami zbytu substancji psychoaktyw-
nych. Powstała wówczas sugestywna książka Aldousa Huxleya The Doors 
of Perception59, a następnie prace Carlosa Castanedy, promujące zażywanie 

57  Por. R.N. B a e r, S. R o u v i l l o i s, W matni New Age. New Age – kultura i fi lozofi a, 
tłum. J. Kłos, Rhema, Kraków 1996, s. 80-86, 110, 218-225.

58  Por. T o k a r s k i, Orient i subkultury, s. 25-31, 96n.
59  Zob. A. H u x l e y, The Doors of Perception, Harper, New York 1954.
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