
Wstęp

Kiedy któregoś dnia zwierzyłam się koleżance, że przy tak pięknej pogodzie 
trudno znaleźć w sobie chęć na przyłożenie się do napisania wstępu do książki, 
ta z przekonującą szczerością wykrzyknęła: „Ale po co!? Czy ty czytasz wstępy 
do książek? Czy ja je czytam? Skądże! Przecież wystarczy spojrzeć na spis treści 
i wszystko jest jasne. A tłumaczenie innym, o czym jest ten czy ów tekst, obraża 
mądrego czytelnika, a mniej mądrego i tak nie przekona do lektury”.

O tym zdarzeniu przypomniałam sobie właśnie teraz, kiedy przyszło mi napi-
sać wstęp do szóstego tomu z cyklu Na drogach i bezdrożach historii psychologii, 
przygotowanego nomen omen w 2016 roku. Pomyślałam, że może zamiast zwy-
czajowego omawiania zawartości, którą rzeczywiście jasno zapowiada spis treści, 
warto zatrzymać się nad znaczeniem szóstki wieńczącej historyczne teksty opu-
blikowane dzięki skutecznym trzepotom skrzydeł Psyche.

Z mnóstwa dostępnych informacji na temat szóstki wynika, że jest ona wyjąt-
kowo znacząca w wielu dziedzinach nauki i sztuki, w świętych księgach i syste-
mach religijnych, w numerologii i astrologii. Przykładowo sześć jest pierwszą liczbą 
doskonałą (magiczną), ponieważ dzieli się przez jeden, dwa i trzy: cyfry, których 
suma równa się sześć. Następną liczbą doskonałą jest 28, potem 496 i 8128, a dalej 
to już liczby wielocyfrowe. Pitagorejczycy łączyli sześć ze zdrowiem, sztuką i z pięk-
nem oraz – mniej przekonująco – z małżeństwem i planetą Wenus. Jest także sześć 
cyfrą symetryczną, a zarazem należy do liczb parzystych i nieparzystych, gdyż 
składa się z trzech dwójek i dwóch trójek. Sześć ścian ma sześcian, sześć wierz-
chołków – ośmiościan, a sześć krawędzi – czworościan, natomiast sześcioramienna 
gwiazda symbolizuje więcej znaczeń niż uparcie upolityczniana gwiazda pięciora-
mienna. Szóstka była podstawową liczbą w babilońskim systemie liczenia. A i my 
nadal ujmujemy czas, posługując się szóstkami.

Sześć jest ważne w chemii i świecie ożywionym, bo to przecież liczba atomowa 
węgla oraz liczba atomów węgla w glukozie i pierścieniach węglowych wielu związ-
ków organicznych. Chemiczną szóstką interesuje się psychiatria, jako że oznacza 
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ona masę atomową izotopu litu – stabilizatora nastroju. Zarówno każdy entomo-
log, jak i twórca robotów wie, że owady i roboty kroczące (hexapody) mają po 
sześć odnóży. A znów większość psychologów i każdy mediumista nie zaprzeczy, 
że szósty zmysł odgrywa wyjątkowo ważną, choć nie do końca rozpoznaną rolę 
w wyczuwaniu zagrożeń i przewidywaniu wydarzeń trudnych do przewidzenia. 
Dość powszechnie wiadomo, że gitara klasyczna wydaje dźwięki po potrąceniu 
którejś z sześciu strun, a mniej powszechnie wiadomo, że grabarz z anglosaskich 
krajów zwyczajowo kopie grób na sześć stóp głęboki.

Według Genesis, pierwszej księgi Biblii, Bóg tworzył świat przez sześć dni, szó-
stego dnia stworzył Adama i Ewę. Szóstka zatem to „liczba człowieka”. W prorockiej 
Księdze Daniela sześciokrotnie wymieniany jest złoty posąg Nabuchodonozora: 
wysoki na 60 łokci i na sześć łokci szeroki. Apokalipsa św. Jana mówi sześć razy 
o Nierządnicy i sześć razy o czczeniu Bestii, oznaczanej najczęściej trzema szóst-
kami, które symbolizują rebelię przeciwko Bogu. Według Awesty, świętej księgi 
zaratusztrianizmu, stwarzanie świata trwało sześć okresów, a według buddyzmu 
koło samsary gwarantuje ponowne narodziny w którymś z sześciu światów, sześciu 
sfer egzystencji odpowiadających sześciu stanom umysłu. Hinduistyczny, wszech-
obejmujący Wisznu ma sześć doskonałości, jakże bliskich wartościom szczególnie 
upragnionym przez człowieka; są to: wiedza, majętność, siła, sława, piękno i – raczej 
mniej upragnione – wyrzeczenie.

Kabalistyczna numerologia przypisuje szóstce funkcję stwarzania czegoś 
nowego i nadaje jej rangę symbolu, symetrii i  równowagi, spokoju i harmonii. 
Szóstka to „nauczyciel”: z jednej strony uczciwy i sprawiedliwy, oderwany od rze-
czywistości idealista, z drugiej – mocno stojący na ziemi rycerz gotów do poświę-
ceń i ponoszenia odpowiedzialności za innych, zwłaszcza słabszych i bezbronnych. 
Numerologiczna szóstka wspiera, pomaga, lubi być potrzebna, potrafi rozważnie 
przeanalizować, wyjaśnić i  rozwiązać niemal każdy problem. Nic dziwnego, że 
numerologia w pierwszej kolejności kieruje szóstkę ku psychologii i pedagogice, 
a zaraz potem – ku medycynie.

Nie jestem, co prawda, numerologiczną szóstką, ale sześciokrotnie polecam lek-
turę co najmniej sześciu tekstów zawartych w szóstym tomie, któremu po raz szósty 
patronuje Psyche, symbolizująca psychologiczną bojaźń i drżenie nie tylko przed 
niekończącymi się zagadkami ludzkości, ale również przed swoim własnym nieroz-
wiązywalnym problemem. To Heinrich Heine w dowcipnym wierszyku najtrafniej 
uchwycił przepastną i – paradoksalnie – przewrotną głębię tego-co-ma-wiecznie-
-trwać tak, jak Psyche i psychologia:
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Achtzehnhundertjährge Buße!
Und die Ärmste stirbt beinah!
Psyche fastet und kasteit sich,
Weil sie Amorn nackend sah.

Co w wolnym tłumaczeniu brzmi:

Tysiąc osiemset wiosen kary!
I biedactwo nieomal kona!
Psyche pości i się umartwia,
Bo nagiego ujrzała Amora.

 Teresa Rzepa




