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Swastyka – kilka refleksji na temat symbolu 

Par  tysi cy lat historii symbolu, który rozpowszechni  si  niemal e we 

wszystkich znanych kulturach ludzko ci, z konieczno ci jest tematem nie tylko 

cz sto podejmowanym, ale trudnym do wyczerpania. Zaprezentowane tu zagad-

nienia s  wi c tylko prób  uchwycenia kluczowych momentów w rozumieniu 

specyfiki tego  symbolu – a jest nim swastyka. Wykorzystana tu literatura po-

wi cona swastyce czy kilka obszarów wiedzy. Z jednej strony, s  to analizy 

historyków religii, takich jak F.M. Müller, E.F. Goblet d’Alviella, T. Wilson, 

N. Gardner, B.J. Gibbons, a z drugiej, teoretyków w zakresie teorii symbolu – na 

szczególn  uwag  zas uguje tu M. Quinn, który zajmuje si  strukturami spo ecz-

nymi i politycznymi, ze szczególnym uwzgl dnieniem psychoanalitycznych 

modeli wi zi spo ecznych. To w a nie od wykorzystanej w tym artykule pracy 

The Swastika. Constructing the symbol autor ten rozpocz  swoj  karier . Wresz-

cie osobn  warto  dla tego opracowania mia a pozycja Francisa Kinga Szatan  

i swastyka. Okultyzm w partii nazistowskiej. Autor zajmuje si  histori  magii, 

astrologii a przede wszystkim okultyzmu, które we wspomnianej pracy stara  si  

wple  w ewolucj  i symbolik  ideologii nazistowskiej. Na temat zwi zków 

okultyzmu z ideologi  nazistowsk , a tak e wspólnych aspektów obydwu, pisa  

tak e wspó czesny badacz okultyzmu i ezoteryzmu, Nicholas Goodrick-Clarke, 

w pracy The Occult roots of nazism. Secret Aryan Cults and their influence in 

nazi ideology. Charakter porz dkuj cy dla tego opracowania mia a pozycja 

F. Buddy Swastyka w dziejach cywilizacji, praca historyczna, w prosty i przej-

rzysty sposób ukazuj ca w drówk  symbolu i jego przemiany tak w wygl dzie, 

jak i w znaczeniach. 

Paradoksalno  dziejów swastyki wynika z faktu, e wielu tysi com lat jej 

istnienia i zwi zkom z pomy lno ci  oraz natur  przeciwstawia si  kilkana cie 

lat funkcjonowania na sztandarach i god ach Trzeciej Rzeszy. Jednocze nie to 

gigantyczne zaw enie wielotysi cznej tradycji zwi zanej ze swastyk  do posta-

ci symbolu ideologii nazistowskiej ogranicza si  raczej do mentalno ci zachod-
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niej1. Adolf Hitler zosta  przywódc  partii nazistowskiej latem 1920 roku. Ide-

ologia, która cementuje zwolenników partii, potrzebuje zwykle emblematu, zna-

ku atwo rozpoznawanego, który by by zarazem symbolem identyfikacji. Francis 

King w nawi zaniu do fundamentów okultystycznych, które wspiera y ideologi  

Trzeciej Rzeszy, pisze, e przywódca potrzebowa  równie dobitnego symbolu, 

jakim jest np. muzu ma ski pó ksi yc, czy komunistyczny sierp i m ot. Swa-

styka by a niejako „w zasi gu r ki”, po pierwsze, z uwagi na obecno  tajnych 

stowarzysze 2 o charakterze zbli onym do okultystycznego, z którymi Hitler 

mia  sympatyzowa , a po drugie, w niemieckiej tradycji swastyka zadomowi a 

si  dzi ki postaci Guido von Lista, który powi za  Völkizm (niemieck  ideolo-

gi  z elementami rasizmu, neopoga stwa) z okultyzmem, „wprowadzi  swastyk  

jako symbol neopoga skiego ruchu niemieckich okultystów”3. Nie jest wiado-

me, sk d on z kolei zaczerpn  ten symbol, najwyra niej jednak uznawa , e ów 

ezoteryczny symbol mia  szczególne znaczenie dla dawnych ludów germa -

skich. Warto w tym miejscu doda , e Hitler mia  pobiera  nauki u samego von 

Lista4. Obecnym na gruncie niemieckim symbolem, atwo ju  rozpoznawanym, 

a co wi cej zwi zanym z tradycjami nawi zuj cymi do ideologii partii, by a 

pierwotnie swastyka o lewoskr tnych ramionach: „przed wybuchem I wojny 

wiatowej by a umieszczana cz sto na ok adkach narodowych (völkisch) czaso-

pism” – jako symbol aryjsko ci, szybko znalaz a si  na elementach odzie y, 

sztandarach i w takiej postaci „Na pocz tku 1920 roku przedstawiono Hitlerowi 

projekty narodowosocjalistycznego sztandaru; wszystkie one, w takiej czy innej 

formie, zawiera y motyw swastyki”5. Ostatecznie zaaprobowano wzór zapropo-

nowany przez okultyst  Friedricha Krohna: czarna swastyka umieszczona w bia-

ym kole na czerwonym tle zosta a przyj ta jako symbol ideologii nazistowskiej, 

gdzie „czerwie  mia a wyra a  […] ide  spo eczn , biel nacjonalizm, znak swa-

styki za  oznacza  mia  «walk  o zwyci stwo aryjczyków»”; poprawk  do tego 

projektu, na którym widnia a swastyka o ramionach lewoskr tnych, by o przyj -

cie jej odwrotnej postaci – prawoskr tnej6. Wed ug Kinga, by a to przemiana 

tradycyjnego symbolu szcz cia i pomy lno ci w okultystyczny symbol znisz-

czenia i duchowego upadku. 

Historykiem, który podobnie jak King dostrzega  okultystyczne i spiryty-

styczne fundamenty dla istotnych w historii zachodniej systemów i ideologii, 

jest B.J. Gibbons. Jednym z kluczowych za o e  jego pracy Spirituality and the 

Occult. From the Renaissance to the Modern Age jest uznanie, a nast pnie uza-

sadnienie, e tradycje ezoteryczne odegra y du  rol  w intelektualnej i kulturo-

                                                 
1  F. Budda, Swastyka w dziejach cywilizacji, Toru  2000 (s owo wst pne – A. Piskozub). 
2  Autor wymienia tu Towarzystwo „Thule” i Zakon Germa ski. 
3  F. King, Szatan i swastyka. Okultyzm w partii nazistowskiej, Pozna  1996, s. 122. 
4  F. Budda, Swastyk…., s. 11. 
5  F. King, Szatan i swastyka…, s. 122. 
6  Ibidem, s. 123. 
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wej historii Europy. Jaki by nie by  zwi zek mi dzy ezoteryzmem i nauk , pisze 

autor, okultystyczna mistyka wywar a znaczny wp yw na niemieck  filozofi . 

Przy czym Gibbons spo ród wielu ikon my li ezoterycznej wskaza  przede 

wszystkim na Jakuba Böhme, niemieckiego filozofa i mistyka, którego – wed ug 

autora – mo na uzna  za „duchowego przodka” nowoczesnych filozofii „ogól-

no wiatowego spe nienia” – od marksizmu po nazizm7. Jak pisze Gibbons, okul-

tystyczna filozofia – niezale nie od tego, czy by a prawdziw  duchowo ci  czy 

zwyczajn  poz  – zosta a spleciona faktycznie z ka dym aspektem europejskiej 

kultury, a jej wp ywy w ostatnim stuleciu mo na, z jednej strony, wskaza  w tak 

ró nych i pozornie sprzecznych fenomenach, jak nazizm czy scjentologia, a du-

chowo  New Age lub neopoga ska magia, z drugiej8. Dziewi tnastowieczny 

nacjonalizm przez wielu badaczy analizowany by  z perspektywy okultyzmu 

i mimo z a jakie wniós  do wiata w nast pnym stuleciu, równie cz sto uznaje 

si , e by  to prawdopodobnie jeden z bardziej post powych i liberalnych feno-

menów w dziewi tnastym wieku9.  

Wed ug najbardziej powszechnych, europejskich wyobra e , w historycznej 

mentalno ci naszej kultury swastyka pojawia si  wraz z Hitlerem. Malcolm Quinn 

w pracy The Swastika. Constructing the symbol, któr  sam nazywa „ksi k  

o konstruowaniu archaicznego we wspó czesnym”, odnosi si  do tej tendencji 

w sposób oryginalny, prezentuj c szczególny charakter narodzin swastyki jako 

znaku identyfikacji w tej erze, w której personalne (tj. zarówno indywidualne, 

jak i kolektywne) to samo ci s  eliminowane. Konstrukcja swastyki, jak pisze 

Quinn, jako „ikony przypuszczalnie odwiecznej i niepodzielnej to samo ci ra-

sowej, rozpocz a si  w rodku dziewi tnastego stulecia, a swój szczyt osi gn a 

w okresie nazizmu w Niemczech”10. Wed ug Quinna, wspó czesna i zachodnia 

swastyka przedstawia t  szczególn  problematyk  pod k tem analizy materialnej 

kultury „w kontek cie”. W wieku dziewi tnastym pojawia y si  ró nego rodzaju 

praktyki, kszta towa a si  ideologia, któr  King nazywa odrodzonym okulty-

zmem zabarwionym rasistowskimi elementami. Jednym z przyk adów s  dla au-

tora doktryny teozoficzne, które rozwin y szczególn  koncepcj  ewolucji i po-

j cie ras, a które zosta y przyj te przez zachodni okultyzm11. Elementy rasizmu, 

ale te  przekonanie o posiadaniu pewnego zasobu wiedzy, który stanowi tajem-

nic , niedost pn  masom, ale dla kierowania masami niezb dn , czy wreszcie 

odrzucenie chrze cija skiej idei równo ci wszystkich ludzi, jako etyki s abych, 

streszczaj  – cho  zapewne nie wyczerpuj  – czno  mi dzy faszyzmem i okul- 

                                                 
7  B.J. Gibbons, Spirituality and the Occult. From the Renaissance to the Modern Age, Routledge, 

London and New York 2001, s. 11. 
8  Ibidem, s. 18. 
9  Ibidem, s. 125. 
10  M. Quinn, The Swastika. Constructing the symbol, Routledge London – New York 1994, s. X. 
11  F. King, Szatan i swastyka…, s. 61. 
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tyzmem12. Podobne ideologie, wykorzystuj c swastyk , stara y si  utrzyma  jej 

integralno  jako symbolu rasy. Wed ug Quinna, „aryjski” rodowód swastyki 

zosta  ustanowiony poprzez odniesienie do ponadczasowej to samo ci jej formy, 

a nie przez w czenie jej obrazu do ci g o ci obyczajów lub rytualnych praktyk13. 

W dziewi tnastym wieku Friedrich Max Müller, któremu przypisuje si  ge-

nez  empirycznej nauki o religiach (tj. religioznawstwo porównawcze, w znacz-

nym stopniu ograniczone do komparatystyki j zykoznawczej)14, a który by  tak-

e pierwszym indologiem i t umaczem najstarszego tekstu literackiego Rygwedy, 

opisa  swastyk  jako „k opotliw  amig ówk ”. Nast pnie E.F Goblet d’Alviella 

– autor rozprawy Symbols. Their migration and universality, profesor historii re-

ligii – podobnie stwierdzi , e chyba nie ma symbolu, który dawa by powody do 

bardziej zró nicowanych interpretacji. Quinn, bior c pod uwag  te i podobne 

stwierdzenia, uzna , e dostarczaj  one powodów, przez które swastyka sprawia-

a trudno  racjonalnej i obiektywnej analizie. Jak pisze, „Tym co zacz o mnie 

interesowa  jest mo liwo  zwi zku mi dzy t  burz  w hermeneutycznej 

szklance wody a tym, co historyk Ian Kershaw15 okre li  «intelektualn  niemo -

liwo ci » w a ciwego wyja nienia nazizmu w obliczu Auschwitz”16. Pytanie, ja-

kie przy wieca o Quinnowi, a które móg by sobie zada  bodaj ka dy autor chc -

cy pisa  na temat symbolu swastyki, brzmi wi c: ile we wspó czesnej mentalno-

ci europejskiej, po wydarzeniach wojennych ubieg ego wieku, pozosta o ze 

znaczenia swastyki wolnej od zwi zków z nazizmem? Na ile silnie okres II woj-

ny wiatowej przypiecz towa  t  mroczn  to samo  swastyki, jako symbolu 

zniszczenia i zag ady? Przedstawienia „z amanego krzy a” w barwach i formie, 

jak  wykorzystywa a ideologia nazistowska, z powodu zbrodni i terroru, z jakim 

jest kojarzony, zosta y obwarowane zakazami w wielu krajach. I nawet je li 

wiadomo  historycznych i kulturowych korzeni tego symbolu jest obecna, to 

na pierwszym planie pozostaje oczywiste negatywne znaczenie swastyki, za-

w aszczonej i zreinterpretowanej przez jedn  nacj . Stanowisko autora The Swa-

stika. Constructing the symbol jest zatem skierowane w stron  rozwi zania pro-

blemu, który okre li  jako „niemo liwo  «obiektywnego» lub ca kowicie wol-

nego od nazistowskich wp ywów17 odczytania swastyki”18. Aby przedstawi  

cho by w zarysie prób  rozwi zania problemu, jaki przedstawi  Quinn, wi ce-

go si , po pierwsze, z prób  ukazania obiektywnej natury tego symbolu, a po 

drugie, ze wskazaniem ró nicy mi dzy symbolem wytworzonym przez kulturo-

wy kontekst a symbolem, który sam tworzy kontekst kulturowy, nale y spróbo-

                                                 
12  Ibidem, s. 61–62. 
13  M. Quinn, The Swastika…, s. 3. 
14  H. Hoffmann, Dzieje polskich bada  religioznawczych 1873–1939, Kraków 2004, s. 15–15. 
15  Historia wspó czesna, g ównie Niemiec; autor biografii Adolfa Hitlera. 
16  M. Quinn, The Swastika…, s. 4. 
17  Quinn u ywa tu terminu, który trudno prze o y  dok adnie na j zyk polski – „de-Nazified”. 
18  M. Quinn, The Swastika…, s. 4–5. 
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wa  – przynajmniej w zarysie – ukaza  histori  tego symbolu, z uwzgl dnieniem 

jego uniwersalnego znaczenia.  

Podstaw  rozumienia znaczenia to samo ci, jak  niesie ze sob  w kulturze 

i historii symbol, jest w pierwszej kolejno ci wyja nienie samego poj cia „sym-

bol”. Wed ug s ownika W adys awa Kopali skiego, termin pochodzi od grec-

kiego s owa sýmbolon ( µ ), które oznacza o przedmiot wykonany z me-

talu, ko ci, wypalonej gliny, drewna itd., podzielony na dwie po ówki, które po-

siada y dwie osoby, zwi zane jak  wi zi , interesem, umow , pokrewie stwem, 

przymierzem itp.19 Po ówki stanowi y znak rozpoznawczy dla tych osób. Bli-

skoznaczny termin symbállein oznacza natomiast „ czy ”, „porównywa ”. 

Przypasowane i odpowiadaj ce sobie po ówki przedmiotu pozwala y zidentyfi-

kowa  osob , jako znajom , godn  zaufania. Ju  na bazie podstawowego zna-

czenia terminu „symbol” mo na powiedzie , e zawiera on charakterystyczn  

dwoisto , zasad  dzielenia i czenia, rozstawania i spotykania, zapominania 

i rozpoznawania, „wszystko co symboliczne ma sk onno  do wielowarto cio-

wo ci, do sta o ci i zmienno ci [...], jest zarazem ezoteryczne i egzoteryczne, za-

s ania i ods ania. W a ciwo ci  symbolu jest niedookre lono , mglisto ; jest 

cz sto p ynny, migotliwy, pe en sprzeczno ci, nieraz dost pny tylko wtajemni-

czonym”20. Poj ciem „symbolu” zajmuj  si  ró ne obszary humanistyki, ujmu-

j c je  albo w kontek cie aspektu semantycznego, albo te  niesemantycznego, 

zakorzenionego w sferach do wiadczenia ludzkiego nie poddaj cych si  bezpo-

redniej analizie poj ciowej21. Fenomenologiczne stanowisko Mircei Eliadego, 

reprezentanta orientacji religioznawczej znanej jako tzw. „morfologia wi to-

ci”22, przedstawia symbol jako zdolny do tego, by ujawnia  te sfery rzeczywi-

sto ci, których nie mo na pozna  w aden inny sposób – symbole, mity nie tylko 

opowiadaj , spe niaj  tak e potrzeb , pe ni  funkcj  „obna ania najskrytszych 

modalno ci bytu”23. Symbol, je li zostaje uznany za element wiadomo ci naro-

dowej, kultury i tradycji, zwi zany jest z do wiadczeniem cz owieka i jego hi-

stori . Jednak e w poj ciu symbolu obecne jest i to, co niesprowadzalne do nicze-

go innego, ponadhistoryczne i ponadnarodowe. Wspomniany Goblet d’Alviella, 

pisz c o powszechno ci wyst powania podobnych symboli w ró nych zak tkach 

wiata i po ród ró nych ras, uzna , e ró norodno  symboli wydaje si  nieogra-

niczona tak, jak kombinacje ludzkiej wyobra ni: „istnieje symbolizm tak natu-

ralny, e [...] nie nale y do adnego okre lonego regionu czy rasy, lecz stanowi 

                                                 
19  ród o:http://www.slownik-online.pl/kopalinski/95C960FF4F71775C4125659A0078203D.php 

[stan z 10.06.2011]. 
20  W. Kopali ski, S ownik symboli, Warszawa 1990, s. 7–8.  
21  M. Piróg, Psyche i symbol, Kraków 1999, s. 11 (7–16). 
22  H. Hoffmann, Dzieje polskich bada ..., s. 37. 
23  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1974, s. 33. 
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charakterystyczn  cech  ludzko ci w okre lonej fazie rozwoju”24. Symbole cze-

mu  s u , maj  zwi zek z tym, co uniwersalne, a zarazem kluczowe dla istnie-

nia cz owieka ( ycie, mier , natura, p odno  itp.). Wyja nia to, dlaczego w po-

dobnej formie pojawiaj  si  w tak ró nych, czasem odleg ych od siebie kultu-

rach. „Swastyka jest bezpo rednim efektem pewnych procesów religiotwór-

czych”25. Dlaczego religiotwórczych? Wi kszo  znaków, które powstawa y ju  

w zamierzch ych pocz tkach ewolucji cz owieka, intencjonalnie i wiadomie 

ukazywa a zwykle zasadnicze zwi zki na linii cz owiek–natura, cz owiek–cz o- 

wiek, mia a charakter sakralny. Na pytanie, jak wcze nie, patrz c wstecz, mo na 

mówi  o celowych zachowaniach dotycz cych sfery sakralnej, odpowiada histo-

ria religii i etnologia, w kontek cie antropogenezy.  

O najwcze niejszym momencie antropogenezy, tj. w okresie pojawienia si  

przodków cz owieka, czyli w fazie proteroantropów, 4,5–1,2 mln lat p.n.e.  

(z g ównym przedstawicielem – australopitekiem), niewiele mo na powiedzie  

w zakresie ycia duchowego ponad to, e by  mo e przypomina o ono analo-

giczn  sfer , jak  obserwuje si  u wspó czesnych ma p, tzn. „fetyszyzacj  

przedmiotów [...], szczególny stosunek do zw ok i rytua y zwierz ce”26. „Naro-

dziny cz owieka”, czyli wyodr bnianie si  linii ewolucyjnej Homo, nazywa si  

faz  archantropów (2,4 mln – 200 tys. lat p.n.e.); pod wzgl dem przejawów reli-

gijno ci, tj. ycia duchowego przedstawicieli tej fazy, brak jest dowodów arche-

ologicznych, a zatem i jednoznacznych konkluzji. Sporów dostarcza tak e nean-

dertalczyk, przedstawiciel paleoantropów rozwijaj cych si  w okresie 250–30 

tys. lat p.n.e. – zdaniem niektórych reprezentant przedreligijnej fazy w ewolucji 

cz owieka (szko a marksistowska), wed ug innych (np. A. Leroi-Gourhan) ist-

nieje za ma o danych by wi co wypowiada  si  na temat ycia religijnego na 

tym etapie27. Z uwagi jednak na ukszta towany i utrzymywany przez d ugi okres 

specyficzny tryb ycia (zbieraczo- owiecki), cis e relacje z przyrod  i zale no  

od jej praw, ze wzgl du tak e na ewoluuj ce relacje spo eczne, jakie kszta towa-

y si  w obr bie gromad ludzkich tego okresu, nie wyklucza si , e s  to prze-

s anki pozwalaj ce zak ada  istnienie „schematów mityczno-rytualnych”28.  

W okresie górnopaleolitycznym (od ok. 40–35 tys. lat p.n.e. do ok. 10–8 tys. lat 

p.n.e.), z chwil  pojawienia si  cz owieka wspó czesnego, dobiega ko ca biolo-

giczna adaptacja do rodowiska, a kluczowym czynnikiem dalszych przemian 

                                                 
24  E.F. d’Alviella, Symbols. Their migration and universality, Chapter I: On symbols common to 

different races, London 1984, p. 12 (e-book). 
25  F. Budda, Swastyka..., s. 31. 
26  A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2008, cz. II, rozdz. VI: Antropogeneza i geneza wie-

rze  religijnych: b) proteroantropy (4,5–1,2 mln lat p.n.e.), s. 164–172; c) powstanie cz owieka: 

archantropy (2,4 mln – 200 tys. lat p.n.e.), s. 172–189; d) paleoantropy (250–30 tys. lat p.n.e.) 

i spory wokó  religii neandertalczyka, s. 189–205; s. 170. 
27  Ibidem, s. 175, 186, 189, 191–192. 
28  Ibidem, s. 192. 
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staj  si  przede wszystkim mechanizmy kulturowe; ten okres, tj. górny paleolit, 

„stanowi ponad 2
Ú3 istnienia cz owieka wspó czesnego na ziemi, a w czasie jego 

trwania powsta a znakomita wi kszo  form kultury, której jeste my dziedzica-

mi”29. Cz owiek prehistoryczny odzwierciedla  rzeczywisto  w malowid ach, 

znakach przedstawiaj cych jego wiedz  na temat ycia, mierci, czasu, zwi z-

ków z przyrod . Tryb jego ycia ewoluowa , kultura doskonali a si , zwi ksza a 

si  te  jego wiedza na temat siebie samego i wiata. W przypadku symboli 

przemiany te nie s  bez znaczenia. Trzeba powiedzie , e symbol (a zatem te  

swastyka) mo e by  rozpatrywany w kontek cie historycznym (te  prehisto-

rycznym), gdzie zale y od ludzkich mo liwo ci wyra ania rzeczywisto ci30, jak 

równie  ahistorycznym, fenomenologicznym, gdzie sta a obecno  pewnych 

w tków symbolicznych – niezale nie od czasu i miejsca – jest raczej rezultatem 

aktywno ci ludzkiej psychiki (np. M. Eliade, C.G. Jung). Mówi c o historycz-

nych (a nawet prehistorycznych) pocz tkach swastyki, opisywane s  ró ne jej 

ród a, które w zarysie zostan  przybli one poni ej.  

Zarys dziejów swastyki jako symbolu uniwersalnego 

Poszukiwanie genezy zjawiska – szczególnie, je li jego pocz tki si gaj  pre-

historii – zwykle nastr cza trudno ci. Przedstawiona tu historia swastyki jest je-

dynie szkicem, bowiem zarówno wobec ogromnej ilo ci materia ów po wi co-

nych tej tematyce, jak równie  ró norodnych opinii w tym zakresie, pró no szu-

ka  precyzyjnych róde  symbolu swastyki, nie sposób odtworzy  jego dok adn  

w drówk . Taka praca z pewno ci  przyj aby rozmiary encyklopedyczne. 

Przyk adem mo e by  wydane w 1896 roku dzie o kuratora antropologii prehi-

storycznej w US National Museum, Thomasa Wilsona, The Swastika. The earli-

est known symbol, and its migrations; with observations on the migration of cer-

tain industries in prehistoric Times. Cytowany wcze niej Quinn nazywa t  po-

zycj  najd u szym tekstem, jaki kiedykolwiek zosta  napisany na temat obrazu, 

ponadto prac  Wilsona okre li  mianem „encyklopedii swastyki”. Quinn zwraca 

jednak uwag  na fakt, e terminy „symbol” i „migracje” zawarte w tytule tej 

rozprawy „od razu wprowadzaj  paradoks, którego antropolog [Wilson – A.Z.] 

jest niezbyt wiadomy [...], jak mo e godzi  symboliczne umiejscowienie z ru-

chem migracyjnym?”31 W tym pytaniu Quinn próbuje, z jednej strony, uzgodni  

kwesti  swastyki jako posiadaj cej wyra ne znaczenie, a z drugiej, jako symbo-

lu, który migrowa  wraz z lud mi i obiektami, zyskuj c – mo liwie now  – wy-

mow . Quinn stwierdza, e rozpoznanie symbolicznego obrazu w tak wielu kul-

                                                 
29  Ibidem, s. 211. 
30  Mimo e dzisiejsza recepcja swastyki tak zwan  historyczno  zaw a nies usznie jedynie do 

czasów wspó czesnych. 
31  M. Quinn, The Swastika..., s. 16. 
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turach, zarazem bez jego jednolitej to samo ci, by o kl tw  dla Wilsona, przy-

znaje te , e aby zrozumie  wspó czesn  i zachodni  swastyk , „musimy od-

nie  si  do mapy Wilsona, a wi c do relacji mi dzy pojedynczym obrazem 

a przestrzennym i czasowym obszarem, który on «symbolizuje»”32. Od razu 

trzeba tu zaznaczy , e w przypadku niniejszej analizy problem migracji swa-

styki, systematyczny wyk ad na temat miejsc jej wyst powania i przyj tych dla 

nich znacze  swastyki, zosta  potraktowany raczej marginalnie. 

Przestrzenny i czasowy obszar wspomniany przez Quinna, jako ród o po-

chodzenia swastyki, nie jest jednoznaczny. Na przyk ad uznaje si , e pojawie-

nie si  swastyki wi e si  z momentem narodzin rolnictwa (ok. 12 tys. lat p.n.e.) 

i kultur  Wy yny Arme skiej tego okresu; po o ona na pó nocnym skraju Bli-

skiego Wschodu, by a „miejscem cierania si  ró nych kultur”33. Na pytanie, co 

wspólnego ma swastyka z rolnictwem, odpowiadaj  jedynie przypuszczenia do-

tycz ce zmian w religijno ci grup ludzkich, jakie wnosi ze sob  pojawienie si  

uprawy roli: wzrasta rola p odno ci, ziemi, s o ca, co pozwala niektórym za o-

y , e „ amany krzy  jest symbolem zwi zanym po rednio lub bezpo rednio 

z upraw  roli”34. Inne podej cie – odnosz ce si  raczej do genezy samego poj -

cia „swastyki” – prezentuje wspomniany ju  Max Müller, który nie popiera  

u ywania terminu svastika poza Indiami. Jest to, wed ug niego, poj cie pocho-

dzenia indyjskiego, ma zatem swoj  histori  i okre lone znaczenie w Indiach35. 

Jako znak, swastyka mog a by  pierwotnie jedynie dwiema przecinaj cymi si  

liniami, lub krzy em, z pewno ci  by a znana natomiast w dwu postaciach – 

o ramionach prawo- i lewoskr tnych. Müller, uznaj c ró nic  mi dzy obydwie-

ma formami, tylko prawoskr tn  swastyk  okre la „prawdziw  swastyk ” , t  

drug  nazywaj c suavastika36. Te same dwie nazwy, wynikaj ce z identycznego 

rozró nienia, podaje tak e w nawi zaniu do Indii Goblet d’Alviella37. Dla Mül-

lera nie ma innego kontekstu dla rozwa a  o swastyce ni  kontekst indyjski, ale 

– poniewa  odnosi si  przede wszystkim do terminu nie obrazu – nie zgadza si  

ze stosowaniem s owa „swastyka” do ka dego obrazu swastyki: „Wyst powanie 

tego typu krzy y w ró nych cz ciach wiata mo e, ale nie musi, wskazywa  na 

wspólne ród o, lecz je li s  równocze nie nazywane «svastika», to nie wiadomi 

natychmiast b d  pochopnie wnioskowa , e wszystkie pochodz  z Indii, i zaj-

                                                 
32  Ibidem, s. 17. 
33  D. Marshall Lang, Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975, za: F. Budda, Swastyka..., s. 33–34. 
34  Ibidem, s. 35–36. 
35  M. Quinn, The Swastika..., s. 1; T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol, and its 

migrations; with observations on the migration of certain industries in prehistoric times, De-

partment of Prehistoric Anthropology, U.S. National Museum, Annual Report 1896, s. 771 

(2009, Cornell University Library, e-book). 
36  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 767. 
37  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 40. 
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mie troch  czasu, by przesia  taki przes d”38. Wyja niaj c etymologi  s owa 

„swastyka”, Müller wyprowadza j  ze svasti, natomiast svasti z su („dobrze”) 

i as („by ”). Wilson dodaje tu s ownikowe wyja nienie, e s owo pochodzi od su 

(odpowiednik greckiego ) – „dobrze” i asti – „jest”, z przyrostkiem ka (grec-

kie , aci skie co)39. Müller zwraca te  uwag , e svasti cz sto pojawia si   

w Wedach40, zarówno jako rzeczownik w znaczeniu „szcz cia”, jak i przys ó-

wek w znaczeniu np. „dobrze”. „Wyprowadzenie st d svasti-ka jest pó niejsze-

go pochodzenia i zawsze oznacza pomy lny znak, taki, który cz sto by  spoty-

kany w ród buddystów i d inistów”41. Natomiast Wilson stwierdza, e symbol 

swastyki musia  istnie  na d ugo przedtem, nim zosta  okre lony tak  nazw , 

mo liwe, e zanim pojawi  si  buddyzm czy nawet sanskryt. W my l powy -

szych uwag powiedzie  nale y, e nie wszystkie znaki graficzne o zbli onej sty-

listyce maj  identyczne ród o i znaczenie, „nie mo na z jednym symbolem 

zwi za  takich samych cech, mimo ró nych spo eczno ci, które go u ywaj ”42. 

Swastyka, jako jeden z uniwersalnych symboli, bywa opisywana w kontek-

cie – równie powszechnych – przedstawie  krzy y, ko a, spirali. Generalnie jest 

uznawana za typ krzy a („ amany krzy ”, „z amany krzy ”). Nosi ró ne nazwy: 

svastika, gammadion, fylfot, hakenkreuz i inne. Cytowany ju  Filip Budda,  

w pracy Swastyka w dziejach cywilizacji, przedstawia kulturow  w drówk  

symbolu swastyki (ale te  znaków, które okre la wspólnym mianem „swastyko-

podobnych”), poczynaj c od jej prapocz tków sytuowanych w a nie na terenie 

Wy yny Arme skiej, w dolinie Ararat. W pracy tej przedstawione zosta y naj-

wa niejsze motywy swastyki obecne w okre lonych kr gach kulturowych, tj.  

w Azji Po udniowo-Zachodniej, nast pnie w Indiach i na Dalekim Wschodzie 

(Chiny i Japonia), w Ameryce Pó nocnej, rodkowej i Po udniowej. Do Europy 

swastyka przyw drowa a, wed ug Buddy, z Azji, a najstarsze „swastykopodob-

ne” wzory pochodz  w tym kr gu kulturowym sprzed ok. 5 tys. lat43. W kontek-

cie kultury europejskiej autor opisuje swastyk  w Grecji, Italii, a tak e w ród 

przedchrze cija skich plemion indoeuropejskich (Celtowie, Germanie, S owia-

nie). I wreszcie swastyk  spotka  mo na tak e, jak pisze autor, w tradycji chrze-

cija skiej – zapewne nie bez zwi zków z kultur  cesarstwa rzymskiego, kultów 

solarnych (np. mitraizm). Równie szczegó ow , gdy chodzi o ró norodno  

przedstawie  i znacze  swastyki, napisan  z ogromnym rozmachem, jest du o 

starsza praca wspomnianego ju  Wilsona, który pod a przede wszystkim za 

                                                 
38  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 771–772. 
39  Ibidem, s. 768. 
40  Cztery Wedy to wi te teksty (kanoniczne) hinduizmu. Weda znaczy wiedza, ka da podzielona 

jest na dzia y, zwane sanhitami. Müller by  pierwszym t umaczem najwa niejszego w tym 

zbiorze tekstu – Rygwedy. 
41  Ibidem, s. 769. 
42  F. Budda, Swastyka..., s. 14. 
43  Ibidem, s. 79. 
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zmianami kulturowymi i migracjami populacji ludzkich. Ze wzgl du na precy-

zj , z jak  autor ten analizuje – tradycja po tradycji – swego rodzaju schemat 

przemian swastyki, jego praca The Swastika. The earliest known symbol… sta-

nowi u yteczne ród o porz dkuj ce, podobnie jak rozprawa Gobleta d’Alvielli 

o migracjach symboli. W niniejszym opracowaniu – na podstawie wymienio-

nych róde  – zostanie wskazanych jedynie kilka wariantów interpretacji, przed-

stawie  i wyst powania swastyki, wraz z jej ró norodnymi nazwami. 

Tak proste znaki jak linia, ko o, krzy  czy trójk t by y znane cz owiekowi od 

pocz tku jego dziejów i odtwarzane przez niego na ka dym z etapów istnienia, 

w ka dym zak tku wiata. Te proste formy, pisze Wilson, za ka dym razem sta-

nowi y niezale ny wymys , znaczy y wiele lub niewiele, symbolizowa y ró ne 

rzeczy w ród rozmaitych populacji i czasów, ale „Swastyka prawdopodobnie 

by a pierwszym [tego typu znakiem – A.Z.], stworzonym z wyra n  intencj  

[...], która przechodzi a od osoby do osoby, z rodu do rodu, ludu do ludu i z na-

rodu do narodu – z mo liwym zmienionym znaczeniem – a  w ko cu okr y a 

wiat”44. Wilson uznaje swastyk  za jedn  z najstarszych form krzy a. Obok 

krzy a aci skiego, greckiego, egipskiego Ankh, nordyckiego krzy a Mjölnir45 

(zwanego M otem Thora), redniowiecznego krzy a malta skiego, kamiennych 

krzy y celtyckich, Wilson wskazuje, e najstarsza po ród nich swastyka ma nie-

jednoznaczne pochodzenie. Uznaj c, wspomniane ju , pochodzenie terminu 

„swastyka” z sanskrytu, autor pisze: „mistyczna figura u ywana przez niektóre 

(zachodnio-) indyjskie sekty. By a jednocze nie dobrze znana w braminizmie, 

jak i buddystom”46. Müller, który tak e pojawia si  w pracy Wilsona, przyznaje, 

e wiedza na temat sztuki indyjskiej przed III wiekiem p.n.e.47 jest niewielka, 

jednak e svastika wyst puje jako nazwa szczególnego znaku w starej gramatyce 

Pânani, oko o wieku wcze niej48. Goblet d’Alviella, maj c na uwadze tak e 

Pânani, pisze, e w materiale tym wymieniony jest gammadion jako emblemat 

do znakowania byd a, a w Râmâyanie mowa jest o statkach floty, na których 

Bharata wyruszy  na Cejlon – na wst gach mia y one znak swastyki49. Müller 

wspomina tak e, e w pó niejszej literaturze sanskryckiej svastika jako pomy l-

ny znak, widnia a np. na statkach, na budowlach, a niektóre stupy mia y by  

zbudowane na planie swastyki50. Wyja nienie zwi zku swastyki z konstrukcj  

                                                 
44  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 763. 
45  Budda przyznaje, e cho  rzeczywi cie m ot Thora w mitologii skandynawskiej bywa uto sa-

miany ze swastyk  (np. przez W. Kopali skiego) to zastanawia po czenie symbolu pomy lno-

ci i szcz cia z symbolem zniszczenia i mierci. Zob. F. Budda, Swastyka..., s. 92–93. 
46  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 768. 
47  Od tego okresu pojawiaj  si  wielkie budowle w adców Indii. 
48  Ibidem, s. 772. 
49  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 41. 
50  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 772. 



 Swastyka – kilka refleksji na temat symbolu 245 

stupy przedstawi  te  Budda51. Wed ug Müllera, svastika cz sto pojawia si  

równie  „na pocz tku buddyjskich inskrypcji, na buddyjskich monetach  

i w buddyjskich manuskryptach. Historycznie, «svastika» jest po wiadczona po 

raz pierwszy na monecie Kranandy, o ile Krananda jest tym samym królem co 

Xandrames – poprzednik Sandrokyptosa, którego panowanie dobieg o ko ca  

w 315 roku przed Chrystusem”52. Müller wspomina te  o swastyce obecnej na 

odciskach stóp Buddy, ilustracj  tego mo na zobaczy  m.in. w pracy Buddy53. 

Po ród wielu symboli jakimi opatrywano lady mistrza, swastyka mia a widnie  

jako pierwsza. Budda wspomina te  o symbolizmie swastyki obecnym w manda-

lach buddyjskich, a tak e na szatach mnisich. 

Poniewa  Müller koncentrowa  si  na pochodzeniu poj cia „swastyka”, war-

to w tym miejscu wskaza  na zró nicowan  terminologi , jak  zamiennie, syno-

nimicznie lub przez zwyk e podobie stwo znaków, stosowano wobec tego sym-

bolu. Goblet d’Alviella pos u y  si  poj ciem gammadion, a jeden z rozdzia ów 

w jego pracy nosi tytu  O gammadionie lub swastyce. Swastyka bywa nazywana 

z j zyka francuskiego – croix gammée (tj. krzy  gamma) lub w a nie gamma-

dion – z uwagi na jej podobie stwo do kombinacji czterech greckich liter gam-

ma , to w a nie przez uk ad czterech tych liter spotykana jest tak e nazwa te-

tragammadion (gr. µµ ). „Nazwa gammadion nadawana jest tym 

formom krzy a, którego zako czenia s  zakrzywione w kierunku prawym, oraz 

gdy tworz  go cztery litery gamma po czone razem u podstawy”54. Swastyk  

nazywa si  tak e croix cramponnée (crampon – hak), croix pattée (ramiona 

krzy a s  w skie w centrum, a rozszerzaj  si  na zewn trz, przypominaj c o-

patk  lub ap , w j z. franc. patte; podobnego kszta tu jest np. krzy  malta ski), 

croix à crochet55 (crochet – haczyk, szyde ko). Brytyjczycy u ywali na okre le-

nie swastyki terminu fylfot, przy czym uznawali, e termin ten wywodzi si  

z anglosaskiego fower fot, które oznacza „czworono ny” lub „wielono ny”56.  

W tej postaci znana jest tak e jego nazwa tetraskelion (gr. ), czyli 

„czterono ny”, analogicznie triskelion (gr. ) – „trzyno ny”. Wreszcie 

wspó cze nie nazwa znana dzi ki koneksjom swastyki z nazizmem, gdy sta a si  

god em hitleryzmu i Trzeciej Rzeszy, to Hakenkreuz, którego etymologi  wyja nia 

Kopali ski jako Haken – „hak”, Kreuz – „krzy ” ( ac. crux). Goblet d’Alviella, pi-

sz c o geograficznym i kulturowym rozproszeniu swastyki, o rozmaito ci jej 

znacze  pozostawionych na ró nym materiale archeologicznym, uznaje, e 

                                                 
51  F. Budda, Swastyka..., s. 56–57. 
52 T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 772. 
53  F. Budda, Swastyka..., s. 56. 
54  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 33. 
55  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 770; por. E.F. Goblet d’Alviella, 

Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, p. 33. 
56  Ibidem, s. 769; por. ibidem, Chapter II: On the gammadion or swastika, p. 39. 
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gammadion ma z o one i niejednorodne znaczenie. Dlatego autor podkre la my-

lenie gammadionu z crux ansata Egipcjan (wspomniany Ankh), z tau wyst pu-

j cym w ród Fenicjan, z indyjsk  vajra, M otem Thora (na to zwraca  uwag  

tak e Budda) lub gromem Perkuna – „wszystko to bowiem s  znaki posiadaj ce 

form  i znaczenie zbyt jasno zdefiniowane, aby taka identyfikacja, bez wystar-

czaj cych dowodów, mog a by  utrzymana. Nawet je li gammadion kiedykol-

wiek zast pi  które  z nich – jak w Katakumbach czasami zajmowa  miejsce 

Krzy a Chrystusa – to tylko jako substytut, jako symbol symbolu”57. Goblet 

d’Alviella obszernie opisuje w drówk  i rozpowszechnianie gammadionu. By 

tylko wspomnie  niektóre z kr gów kulturowych zwi zanych z tym symbolem, 

na które zwraca uwag  autor, powiedzie  mo na o Grecji i Cyprze, gdzie pierw-

szy raz pojawia si  na ceramice, towarzysz c znakom geometrycznym; wzór ten 

wyst powa  tak e na wazach z dekoracjami inspirowanymi ywymi obiektami, 

które pojawi y si  prawdopodobnie z wp ywami fenickimi, obecny by  równie  

na archaicznej ceramice Cypru i Rodos, czy w Atenach. Sta  si  te  emblematem 

systemu monetarnego Grecji oraz Macedonii, Tracji, Krety, w pó nocnej Italii 

pojawi  si  jako dekoracyjny motyw na mozaikach rzymskich, a oko o IV wieku 

naszej ery spotykany by  – obok reprezentacji krzy a – w ród chrze cijan  

(o czym pisze te  Budda). Chrze cijanie, wed ug Gobleta d’Alvielli, mieli 

umieszcza  ten symbol nie tylko w grobach, ale te  u ywali go do zdobienia 

cz ci odzienia. Obecny by  on tak e w Szwajcarii, a nawet w krajach nad Duna-

jem, po najbardziej odleg e cz ci Wielkiej Brytanii, pojawia  si  na wazach, 

metalowych platerach, mieczach, zbroi itd. Tak e w ród staro ytnych Germa-

nów, czy nawet Celtów, spotykany by  tu  obok symboli pioruna na broni, amu-

letach, ornamentach oraz na o tarzach, itd.58 

Aby zilustrowa  najwa niejsze (lub najpopularniejsze) z wyja nie  znacze-

nia swastyki, mo na zacz  od przywo ania raz jeszcze terminu tetragamma-

dion, z uwagi na podstawow  cech  swastyki – czteroramienno . Od czasów 

Platona ko o uznawane jest za kszta t doskona y, jest to jednak symbol o wiele 

starszy od swastyki i zwykle wi za  si  z pe ni , doskona o ci  (bóstwa), jako 

figura geometryczna obejmuj ca ca o  rzeczywisto ci. Liczb  przypisan  ko u 

jest cztery (gr. tetra- „cztero”), gdzie stanowi ona tak e symbol doskona o ci, 

obecno ci tworz cego wiat bóstwa. Pitagoras twierdzi , e zasad  wszechrzeczy 

i ludzkiego ycia jest liczba, tzw. „wzorzec-model”. Wszelkie istnienie sprowa-

dzi  Pitagoras do harmonii liczb, w której matematyczne poj cia odpowiadaj  

porz dkowi rzeczywisto ci materialnej, stanowi  prazasad  zwi zków rzeczo-

                                                 
57  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 45. 
58  Ibidem, Chapter II: On the gammadion or swastika. 1. Geographical distribution of the gam-

madion, p. 34–44 (34–36). 
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wych, duszy, a tak e my li59. Tetraktys, wi ta figura (przedstawia 10 jako sum  

1 +2 +3 +4), która odnosi si  do tradycji Pitagorejczyków, w symbolice wi e 

si  zawsze z czwórk , a wyra a np. w harmonii sfer kosmicznych, czwórni prze-

strzeni (1 to punkt, 2 to linia, 3 to p aszczyzna, a 4 to bry a – wszystko sk ada si  

z ich uk adu)60. Czwórka wyra a si  tak e w czterech ywio ach natury, obec-

nych te  w symbolice religijnej, np. w tradycji chrze cija skiej, gdzie S owo 

g osi czterech ewangelistów, a ich symbole (anio , orze , wó  i lew) tworz  te-

tramorphus, czy w czterech rzekach Edenu (Piszon, Gichon, Chiddekel, Perat). 

Czwórk  i zarazem ko o, które odzwierciedla uniwersum jako ca o  – z wpisa-

nymi czterema ywio ami, z czterema elementami b d cymi u pod o a rzeczy-

wisto ci w postaci cz stek powietrza, wody, ognia i ziemi, oraz czterema stro-

nami wiata – spotykamy w symbolice wielu tradycji i kultur znacznie wcze-

niejszych ni  wskazana, filozoficzna. Niewykluczone zatem, e wi e si  tak e 

ze swastyk , co sugeruj  i pozwalaj  na tak  interpretacj , przytaczane znacze-

nia tego symbolu.  

Przyk ady znaczenia swastyki mo na podzieli  na te, które odnosz  si  do 

bezosobowych si , natury czy ywio ów lub odwo uj ce si  do konkretniejszych 

wyobra e . Z pewno ci  symbol ten mia  pozytywn  i twórcz  si . Na podsta-

wie rozprzestrzeniania si  gammadionu w tak wielu miejscach na wiecie oraz 

z uwagi na powszechny u ytek jaki z niego czyniono, Goblet d’Alviella stwier-

dza, e zarówno w Europie, jak i w Azji obecny by  wsz dzie w naturze tali-

zmanów, amuletów, autor wnioskuje zatem, e mia  jaki  zwi zek z wp ywem 

na przeznaczenie ludzko ci61. Tak e Wilson stwierdza, e atrybutem swastyki na 

przestrzeni dziejów jest talizman, amulet, wynika to z faktu, e symbol ten wi e 

si  z b ogos awie stwem, dobrodziejstwem, d ugowieczno ci , dobrym losem 

i szcz ciem. Swastyka odnosi si  tak e do obracaj cego si  ko a, w tej postaci, 

gdy jej ramiona s  skierowane w prawo, pierwotnie by a symbolem s o ca, „by  

mo e wiosennego s o ca, jako przeciwstawnego s o cu jesiennemu”, by a natu-

ralnym symbolem „ wiat a, ycia, zdrowia i bogactwa”62. Ten charakter towa-

rzyszy symbolowi w niektórych kulturach do dzi , mo na go odnale  w obr bie 

buddyzmu, znany jest mieszka com Indii, Chin i Japonii (Goblet d’Alviella po-

daje jej dalekowschodni  nazw  – ouan), gdzie równie  stanowi symbol d ugo-

wieczno ci, pomy lnych ycze  i dobrego losu. Gammadion znany by  równie  

jako symbol okre lonego ywio u, np. wody, przez podobie stwo do wiru lub 

przez kombinacj  falistych linii jako symbol ruchu wody; ognia, czy nawet spe-

cyficznie z o onych kawa ków drewna u ywanych po ród Arian do rozpalania 

                                                 
59  F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym, Warszawa 1998, s. 49; J. Legowicz, Wy-

brane teksty z historii filozofii. Filozofia staro ytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1968, s. 63.  
60  F. Copleston, Historia filozofii..., s. 48. 
61  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 44. 
62  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 773. 
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ognia63. Goblet d’Alviella, przywo uj c opinie na temat ró nych zwi zków 

gammadionu z powietrzem, ziemi , wod , s o cem, stwierdza, e wyst puj c 

cz sto w towarzystwie symboli astronomicznych, mo e odnosi  si  do si y nad-

rz dnej wobec ywio ów64. Nie wyklucza tak e zwi zków gammadionu z bar-

dziej z o onymi i skomplikowanymi formami odpowiadaj cymi np. ró nym fa-

zom ludzkiego istnienia, twórczym si om natury, boskim triadom czy generalnie 

trójni (trójk t równoboczny), b d  czwórni (np. cztery g ówne kierunki prze-

strzeni). U Wilsona natomiast znale  mo na odwo ania swastyki do staro yt-

nych bóstw lub ich cech. Na przyk ad jest ona symbolem greckiego Zeusa, Ba-

ala, znanego ludom semickim, jest te  symbolem s o ca, boga-s o ce, lub s o-

necznego rydwanu ognistego boga Agni w tradycji wedyjskiej. W przypadku 

ostatniej z wymienionych tradycji Wilson wspomina o swastyce w kontek cie 

bóstwa deszczu i burzy – Indry, jest ona te  symbolem nieba, czy bóstwa-nieba, 

a z uwagi na to, e Indra mianowany by  królem bogów lub bogiem bogów, 

swastyka przyjmowa a i takie znaczenie – jako symbol wielkiego Boga, twórcy 

i w adcy Uniwersum. Wed ug Wilsona, symbolizowa a ona tak e wiat o lub 

boga wiat a, bywa te  uznawana za reprezentacj  g ównych bóstw hinduistycz-

nego trimurti: Brahmy, Wisznu i iwy, oraz za symbol stwórcy, obro cy, a zara-

zem niszczyciela. Jak zosta o ju  powiedziane, pojawia a si  równie  przy odci-

skach stóp Buddy lub na jego piersi. Autor przywo uje tak e lady swastyki 

w tradycji aci skiej, gdzie towarzyszy a np. Jowiszowi, a w skandynawskiej – 

Thorowi. Niektórzy, pisze Wilson, widzieli w niej symbol zwi zany z podstaw  

ludzko ci czyni c ze swastyki reprezentacj  e skich mocy65. Przyk ady zwi z-

ków bóstw ze swastyk  podaje tak e Goblet d’Alviella. Opisuje reprezentacj  

swastyki w tradycji buddyjskiej, gdzie symbol ten odnosi si  do pierwszego 

z sze dziesi ciu pi ciu znaków wyró niaj cych stopy nauczyciela (o czym by a 

mowa), a tak e w ród d inistów, gdzie gammadion uwa any jest za emblemat 

Suparsva (Suparshvanath), siódmego spo ród dwudziestu czterech Tirthanka-

rów66. W tradycji buddyjskiej symbol ten zachowa  si  do czasów wspó cze-

snych, np. w Tybecie kobiety u ywaj  go do ozdabiania po y odzienia, ponadto 

umieszczany jest na piersi zmar ego67. W pracy Quinna znale  mo na okre le-

nie swastyki jako symbolu apotropaicznego, tj. takiego, który jest zdolny odsu-

n  gniew bogów, lub z o – w tym sensie rzeczywi cie swastyka mo e by  trak-

towana raczej jako talizman ni  czytelny symbol. 

                                                 
63  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 46–47. 
64  Ibidem, p. 50. 
65  T. Wilson, The Swastika. The earliest known symbol..., s. 770–771. 
66  Tak zwani „budowniczy grodu”, inaczej d inowie – otaczane czci  wzorce osobowe; za: S ow-

nik wiedzy o religiach, red. K. Banek, Bielsko-Bia a 2007, s. 341. 
67  E.F. Goblet d’Alviella, Symbols. Their migration..., Chapter II: On the gammadion or swastika, 

p. 42–43. 
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Wskazane przyk ady znaczenia swastyki, nawet je li wybiórcze (w wi kszo-

ci dotycz  bowiem tradycji indyjskiej), pozwalaj  dostrzec, e symbol ten mia , 

a w niektórych kulturach wci  posiada, pozytywne i ywe zwi zki z yciem 

i losami cz owieka. O jego pozytywnych mocach wiadczy  mo e mi dzy in-

nymi solarny charakter tego symbolu. Dla Europejczyka, nawet je li jego za-

mierzch a historia pami ta dobr  lub neutraln  wymow  swastyki, zwi zki te zo-

sta y zerwane przez destrukcyjny nazizm. Swastyka sta a si  zagro eniem dla 

umys owo ci wspó czesnego cz owieka Zachodu, który pami ta j  raczej jako 

god o Trzeciej Rzeszy ni  dobroczynny symbol swoich dalekich przodków.  

Symbol wytworzony przez kulturowy kontekst a symbol,  

który tworzy kontekst kulturowy 

To rozró nienie Quinna przenosi rozwa ania na temat swastyki w zupe nie 

inny, wspó czesny wymiar. Przywo uj c cele i misj , jak  Adolf Hitler nakre li  

w Mein Kampf, autor pisze, e w swastyce „streszcza si  zwyci stwo Aryjczy-

ka”, jest ona wyrazem nie tylko poj cia to samo ci, ale zarazem czysto ci rasy. 

Quinn dostrzega ró nic  mi dzy „racjonaln  «interpretacj » swastyki”, z jednej 

strony, a „«fetyszystycznym» reagowaniem na obraz”, z drugiej. Sugeruje rów-

nie , e „rozszyfrowanie” swastyki jest w najlepszym wypadku cz ciow  od-

powiedzi  na z o on  problematyk , która wi e si  z tym symbolem. Swastyka, 

wed ug Quinna, jest w mniejszym stopniu odczytywana, a sta a si  raczej powo-

dem reakcji, w mniejszym stopniu jest obrazem poddaj cym si  interpretacji, 

a wi e si  bardziej z przyczynowo ci , wywo ywaniem skutków. Autor uznaje, 

e taka „talizmanowa” czy „apotropaiczna fenomenologia” symbolu poprzedza 

nazizm, dlatego potrzeba przy analizie swastyki uwzgl dni  jej interpretacje w 

obr bie kategorii „zastosowa ” dla swastyki – co Quinn uczyni  celem swojej 

ksi ki. Stanowisko takie zmienia „tendencj  niektórych dyskusji, które ograni-

czaj  studia symboli do interpretacji symboli. Interpretacja postrzega symbol ja-

ko utworzony przez kulturowy kontekst, lecz jest tak e sytuacj , gdy symbole 

mog  same by  uznane za te, które «wytworzy y» konteksty, w których s  spo-

tykane”68. „Nazizm, pod znakiem swastyki, streszcza  «organiczny» [ ywy, nie-

rozerwalny – A.Z.] i historyczny model narodu z totalitarnym schematem, opar-

tym na ekspansjonistycznych i marketingowych pogl dach na terytorium i spo-

eczn  geografi , które zaadoptowa y ów model organiczny”69. Uzasadnia to, 

wed ug Quinna, konstrukcj  swastyki jako znaku „rasy aryjskiej” w dziewi tna-

stym wieku: „Mit rasy aryjskiej odtworzy  archaiczne w obrazie wspó czesnym, 

jego mitologia pochodzi a ze studiów indoeuropejskiego j zykoznawstwa po-

                                                 
68  M. Quinn, The Swastika..., s. 5. 
69  Ibidem, s. X. 
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równawczego. [...] Aryjczyk to stworzenie zrodzone z abstrakcji i wykorzenie-

nia, a swastyka – globalnie rozpowszechniony znak bez dostrzegalnego ród a – 

by a jego heraldycznym narz dziem”70. Autor opisuje symbol jako rozpostarty 

pomi dzy aspektem pasywnym i aktywnym. O jego pasywnej i reprezentatywnej 

roli mówimy przy interpretacji („dekodowaniu”), natomiast o jego aktywno ci 

mówimy wtedy, gdy wyznacza i obiektywizuje to, co sob  reprezentuje. Uwi-

dacznia si  to w tych przypadkach, „gdzie obrazy symboliczne s  wykorzysty-

wane do tworzenia to samo ci takich jak naród, j zyk i rasa. Symbol «identyfi-

kuje» te to samo ci jako niekompletne: nie reprezentuje tego, co jest, lecz co 

powinno by ”71. O tym, e swastyka jako god o nazistowskiej ideologii wytwa-

rza kontekst kulturowy, powiedzie  mo na, je li we mie si  pod uwag  histori  

wspó czesn  zwi zan  z tym symbolem, naprzeciw tysi cletnich dziejów tego  

symbolu. Dla europejskiej mentalno ci swastyka jest symbolem, którego zna-

czenie, jak twierdzi Quinn, zostaje utrwalone tu  przed naszymi oczyma, parali-

uje wygl dem i ogranicza swobodne skojarzenia, tzn. pozostaje nazistowsk  

swastyk  i niczym innym. Wynika to, wed ug Quinna, z silnej to samo ci tego 

obrazu (tak jak silna by a to samo  nazistów). Nazistowsk  swastyk  nazwa  

Quinn rodzajem „antyarchetypu”, co mo na rozumie  na dwa sposoby. Archetyp 

jako prawzorzec nie jest dobry ani z y, jest po prostu uniwersalnym prototypem, 

który rezyduje w nie wiadomo ci zbiorowej wszystkich ludzi wszelkich kultur 

(zob. C.G. Jung). „Antyarchetyp” mo na wi c umownie uzna , albo za nega-

tywny prawzorzec, który dostarcza destruktywnych wzorców, lub odzwierciedla 

najgorsze z ludzkich my li. Albo te , zgodnie z sugesti  Quinna, „antyarchetyp” 

jest paradoksem, o ile bowiem archetyp w nie wiadomo ci zbiorowej dostarcza 

wspó czesnemu cz owiekowi obrazów i do wiadcze  wspólnych z tym, co ar-

chaiczne, o tyle „antyarchetyp” to, co wspó czesne, czyni szablonem dla wszyst-

kich innych wzorców, tu – swastyk i wszelkich jej interpretacji72. Jest to spro-

wadzenie powszechnego, czy uniwersalnego do poziomu konkretno ci, do in-

dywidualnego i dzisiejszego znaczenia. Autor nie pyta o znaczenie swastyki, za-

stanawia si  natomiast nad tym, jak swastyka – najpierw aryjska, a nast pnie na-

zistowska – okre li a przestrze  rasy, która „sta a si  «stref  mierci» przestrzeni 

yciowej (Lebensraum)”, snuje równie  refleksje nad tym, jak w 1933 roku no-

wy narodowy symbol od nowa okre li  istniej ce ju  narodowe granice73. W rze-

czywisto ci jednak to nie symbol wytworzy  nowe granice, a jedynie przylgn  – 

opatrzony now  ideologi  – do rezultatów procesów nacjonalistycznych i umy-

s owych kszta tuj cych nazizm. Tym, co zosta o tu nazwane „kontekstem wy-

tworzonym przez symbol”, jest silniejszy zwi zek owego symbolu ze skutkami 

konkretnych, wspó czesnych wydarze  ni  z czymkolwiek innym. Quinn pisze, 
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e „Swastyka, jako globalnie rozproszony obraz, jest przyk adem migracyjnego 

znaku, który nazizm zaadoptowa  jako w asny, jedynie by przekszta ci  go w ta-

ki, który oznacza absolutnie narodowy «charakter». Jest tak e znacz ce to, e 

ten koczowniczy i anonimowy znak, istniej cy zarazem wsz dzie i nigdzie, mia  

sta  si  zamienny z figur  Hitlera, samozwa czego przedstawiciela «narodu» 

i «rasy» z niesprecyzowanymi historycznymi czy geograficznymi granicami”74. 

Czy rzeczywi cie nie jest tak, e poj cia: swastyka, Hitler czy nawet Trzecia 

Rzesza s  emocjonalnymi synonimami, których zwi zek opiera si  na wyra nie 

okre lonym momencie historycznym i jego konsekwencjach? 

Ponowny zachwyt Europejczyka nad prastarym symbolem (na ten zachwyt, 

np. w polskiej przedwojennej wiadomo ci, zwraca uwag  Budda75) wymaga by 

zerwania wi zi cz cej swastyk  z kontekstem nazistowskim, na którego repre-

zentacj  zosta a powo ana i który przez dziesi ciolecia zarazem tworzy a. Mo -

na na koniec, odwo uj c si  raz jeszcze do Quinna, uzna , e swastyka jest rze-

czywi cie symbolem „generatywnym” – nie tylko dlatego, e spontanicznie wy-

twarza kontekst, ale przede wszystkim dlatego, e – wed ug autora – generuje 

dalsze spekulacje. 

Streszczenie 

Swastyka – kilka refleksji na temat symbolu 

Swastyka jest jednym z najbardziej d ugowiecznych i zarazem niejasnych symboli. Jej po-

chodzenie, jak równie  interpretacja znaczenia interesuj  wielu teoretyków, podobnie jak fenomen 

jej wspó czesnej recepcji – gdzie utraciwszy pierwotne pozytywne znaczenie – sta a si  symbolem 

bodaj najtragiczniejszego okresu historii wspó czesnej, zwi zanego z istnieniem nazizmu. W ni-

niejszym artykule przedstawiono dwie perspektywy interpretacji swastyki: po pierwsze, uwzgl d-

niono jej uniwersalne i rozpowszechnione niemal na ca ym wiecie historyczne (a nawet prehisto-

ryczne) znaczenie oraz próby wskazania jej ród a; po drugie, przedstawiona zosta a wspó czesna 

interpretacja swastyki, jako god a nazistowskiej ideologii, jako symbolu, który „wytwarza kontekst 

kulturowy”, a tak e jako symbolu, którego kilkunastoletni zwi zek z nazizmem doprowadzi  do 

utraty w mentalno ci europejskiej pozytywnych reakcji zwi zanych ze starodawnym, dobroczyn-

nym motywem swastyki. Zwrócona zosta a tu uwaga na ambiwalentny odbiór swastyki we wspó -

czesnym wiecie – historia Zachodu dyktuje emocjonalny, negatywny stosunek do symbolu swa-

styki, tymczasem wiele kultur wschodnich (np. rodkowy i Daleki Wschód) wci  pos uguje si  

nim w jego pierwotnym dla danego kr gu kulturowego znaczeniu. Uzupe nieniem rozwa a  jest 

przypomnienie zasadniczych kwestii zwi zanych z samym poj ciem „symbol”, a tak e przywo a-

nie ró nych terminów (np. gammadion), stosowanych na opisanie swastyki, lub ró nych symboli 

(np. krzy  czy spirala), z którymi swastyka bywa czona. 
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Summary 

Swastika – a few reflections on the symbol  

The swastika is one of the most long-lived and, at the same time, obscure symbols. Its origin, 

as well as the interpretation of its meaning, interest many theorists, just like the phenomenon of the 

contemporary reception where the swastika lost the original positive meaning and has become 

a symbol of perhaps the most tragic period of modern history associated with the existence of Na-

zism. This article presents two perspectives of interpretation of swastika – firstly, it included uni-

versal and widespread throughout the world historical (and even prehistoric) meaning and attempts 

to identify its source; secondly, it was presented a modern interpretation of swastika as an emblem 

of the Nazi ideology, as a symbol which “produces cultural context”, and also as a symbol whose 

over ten years’ relationship with the Nazis led to a loss in the European mentality of positive reac-

tions associated with the ancient, benevolent motive of the swastika. Attention was also returned to 

the ambivalent reception of the swastika in the modern world – the history of the Western world 

dictates the emotional, negative attitude to the swastika symbol, while many eastern cultures (for 

example, the Middle and Far East) still uses this symbol in its original cultural background for the 

sense. Completion for this considerations is a reminder of key issues related to the concept of 

“symbol” and the recall of various terms (for example, gammadion), which are used to describe 

the swastika, or different symbols (for example, a cross or a spiral), with which the swastika is 

sometimes combined. 

 


