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Martyna Pacek
1
 

Relacje handlowe Salony w I i II wieku n.e.  

na tle rozwoju Dalmacji jako rzymskiej prowincji 

1. Wstęp 

Salona to starożytne miasto, którego pozostałości można obecnie podziwiać w małym 

miasteczku o nazwie Solin, znajdującym się na północ od Splitu w Chorwacji.  

Początki miasta związane są z obecnością na tym terenie plemienia Ilirów. Salona 

została założona w miejscu bardzo dogodnym pod względem geograficznym. Od połu-

dnia i wschodu otoczona była rzeką Jadro oraz Zatoką Kaštelanską.  

Salona stała się znaczącym emporium handlowym już podczas późnego okresu 

hellenistycznego (II-I wiek p.n.e.)
2
, więc jedynie kwestią czasu było zainteresowanie 

Rzymu tymi terenami. 

Rzymianie dobrze znali plemię Dalmatów, którzy we władaniu mieli również Salonę. 

Dalmaci znani byli ze swojej działalności pirackiej, jednak zdarzało im się również 

tworzyć sojusze z Rzymem. 

Salona pierwszy raz wystąpiła w źródłach pisanych w 119 r. p.n.e., kiedy to  

L. Caecilius Metellus zimował tam po walkach w Siscia (Panonia). Salona już wtedy 

była głównym portem Dalmacji
3
. 

C. Cosconius podbił Salonę po trwającej dwa lata kampanii – od 78 do 76 r. p.n.e. 

Dopiero wtedy Salona stała się własnością Imperium Rzymskiego, co spowodowało 

lawinowe przemiany społeczne, administracyjne oraz gospodarcze. Dla rozwoju miasta 

pod względem ekonomicznym najważniejszy był fakt przybycia obywateli rzymskich 

oraz kupców, często z innych ośrodków na wybrzeżu Morza Śródziemnego
4
. 

Próby włączenia całej Dalmacji do Imperium Rzymskiego trwały ponad 150 lat, 

a ten długotrwały proces zakończył się wraz ze stłumieniem ostatniego powstania, 

które trwało od 6 do 9 r. n.e. Salona w pełni rozkwitła po przejściu pod rzymskie 

panowanie – szybko rozwinęła się jeszcze bardziej i stała się prawdziwym centrum 

ekonomicznym. 

Dziś Salona może być przykładem miasta, które wykorzystało cały swój potencjał 

geopolityczny, geograficzny oraz ekonomiczny, a jej sukces promieniował również na 

interior Dalmacji
5
.  

Na ten wspaniały wynik złożyło się wiele czynników. Był to przede wszystkim 

bardzo długo i prężnie działający port, który łączył Dalmację z nawet najbardziej odle-

                                                                
1 martyna.pacek1@gmail.com, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 

Uniwersytet Wrocławski, https://archeo.uni.wroc.pl. 
2 Ruff D.,  A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 38. 
3 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 775, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.),  Aufestieg Und 

Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
4 Tamże, s. 778. 
5 Tamże, s. 780. 

mailto:martyna.pacek1@gmail.com
https://archeo.uni.wroc.pl/
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głymi miejscami Imperium. Warto także wspomnieć o sieci dróg wybudowanych na 

początku I wieku, które połączyły z wybrzeżem tereny usytuowane w głębi lądu. 

Rozwijające się miasto, otoczone dobrej jakości ziemiami
6
, przyciągało nowych 

osadników z Italii, Grecji czy z Bliskiego Wschodu. Ciągły rozwój sprawił, że Salona 

rywalizowała z Akwileją w II i III wieku n.e.
7
  

Administracyjnie w starożytności Salona to nie tylko samo miasto, ale również 

okoliczne wyspy – Brač, Hvar i Vis. Jest to warte odnotowania o tyle, iż w dalszych 

rozdziałach będę odwoływać się do niektórych aspektów działalności ekonomicznej 

tych wysp. 

W tej pracy chcę skupić się na początkowym okresie rozwoju, w pełni rzymskiej 

już Salony, głównie pod kątem jej relacji handlowych oraz ich wpływu na rozwój miasta.  

1.1. Handel 

Handel jest często siłą napędową danych obszarów. Potrafi on przekształcić skromne 

osady w emporia, a jego brak może szybko wyludnić gęsto zamieszkałe miasta. Za 

czasów rzymskich handel łączył najodleglejsze prowincje, pozwalając na gigantyczny 

przepływ surowców, wyrobów oraz idei. Dokładniejsze poznanie szczegółów doty-

czących relacji handlowych na obszarze Imperium pozwala na pełniejsze zrozumienie 

zachodzących na jego obszarze procesów społecznych i politycznych, a także daje 

unikalne spojrzenie na codzienne życie mieszkańców. Dzięki dobrej znajomości relacji 

handlowych, można budować spójniejszy obraz minionych czasów, biorąc pod uwagę 

ekonomiczne motywacje żyjących wtedy ludzi.  

Rzymski handel był niezwykle zróżnicowany. Zdecydowanie łatwiej prześledzić 

handel dalekosiężny, ale nie należy wykluczyć, iż równie ważna była wymiana dóbr 

z pobliskimi osadami. Warto zaznaczyć, że nie był to jedynie handel towarami luksu-

sowymi, a jego istnienie nie wiązało się tylko z zaspokajaniem wyższych potrzeb 

zamożnych mieszkańców Imperium. Jego rola była znacznie bardziej kompleksowa 

i wielotorowa. Handel, w tym handel morski, miał charakter utylitarny i pozwalał na 

prawidłowe funkcjonowanie tak rozległego geograficznie i niejednolitego kulturowo 

państwa.  

Handel nie wzbogacał tylko kupców, ale również samo państwo. Było to olbrzymie 

źródło środków pochodzących z różnych podatków. Przekraczanie granic Imperium 

czy nawet samych prowincji, potrafiło generować realne dochody
8
. Można domyślać 

się, że rozwój handlu był wspierany przez administrację państwową – zarówno na 

poziomie lokalnym, jak i ponadregionalnym. 

1.2. Ograniczenia 

Mimo, że jest wiele sposobów opisywania produkcji oraz potencjału ekonomicznego 

danych regionów, trzeba być świadomym wielu problemów, jakie napotkać można na 

tej drodze. 

Pierwszą trudnością jest kwestia określenia ilościowego transportu. Aby jakkolwiek 

móc takie dane zliczać i ze sobą porównywać, trzeba przyjąć pewne założenia wstępne 

                                                                
6 Tamże, s. 785. 
7 Tamże, s. 781. 
8 Wilson A., Approaches to Quantifying Roman Trade, s. 217, [w:] Bowman A., Wilson A. (red.), 

Quantifying the Roman Economy. Methods and Problems, Oxford University Press, Oxford 2009. 
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oraz dokonać wielu podziałów transportu – ze względu na produkty, miejsce pocho-

dzenia czy rynek zbytu.  

Bardzo szybko wtedy staje się jasne, że jesteśmy w stanie prześledzić jedynie 

niewielkie i mocno wyselekcjonowane części ogromnej całości
9
. W kwestiach handlu 

opieramy się na znaleziskach, które przetrwały tysiące lat. Siłą rzeczy znajdziemy się 

w sytuacji, w której mamy nadreprezentację nieorganicznych pozostałości, natomiast 

organiczne ślady są jedynie sporadyczne i nie można na ich podstawie wyciągać 

konkretnych wniosków. Z tego powodu handel towarem organicznym oraz handel 

ludźmi nie zostaną na razie w kompleksowy sposób zbadane. 

Część przedmiotów, które odkrywane są na stanowiskach archeologicznych z pew-

nością dostała się tam wraz z migrującymi osobami (jako ich osobiste wyposażenie), 

mogła być również podarunkiem lub wynikiem władczego działania administracji 

państwa, która redystrybuowała dobra wewnątrz Imperium
10

. Często nie sposób na 

podstawie samych pozostałości określić, w jakim dokładnie charakterze pojawiły się 

one na danym terenie. Z pomocą przychodzą źródła historyczne, lecz i one czasami nie 

dają wystarczających podstaw do dokonania wiążącego rozróżnienia. 

Te ograniczenia zostawiają badaczy ze względnie zamkniętym katalogiem dóbr, 

które są realnie możliwe do przeanalizowania. Katalog ten może się częściowo otwierać 

wraz z nowymi metodami badań oraz przełomowymi znaleziskami, jednak przez 

większość czasu pozostaje on zamknięty.  

2. System dróg 

Największe i najważniejsze drogi zostały wybudowane zaraz po tym, jak Dalmacja 

stała się rzymską prowincją
11

. Drogi łączące Salonę z innymi ośrodkami oczywiście 

istniały wcześniej – już w I wieku p.n.e. Salona była już ważnym centrum ekonomicz-

nym. Jednak najprawdopodobniej dopiero Rzymianie nadali tym trasom charakter 

pełnoprawnych dróg – zarówno pod względem architektonicznym, jak i handlowo-

społecznym. 

Należy zauważyć, iż przez Dalmację biegły strategiczne połączenia – z jednej 

strony była to trasa do granicy państwa, a z drugiej droga na Wschód. Dzięki dobrej 

infrastrukturze drogowej łatwiej było zaopatrywać garnizony w Panonii
12

. Nic więc 

dziwnego, iż pierwszą dużą inwestycją Augusta w tej kwestii była budowa kilku 

większych dróg.  

Cały proces zakończył się za czasów panowania Tyberiusza, w trakcie urzędu 

Publiusza. Korneliusza Dolabelli. Informacje o konstrukcji dróg można znaleźć na 

inskrypcjach wyrytych na kamieniach wbudowanych w wieżę katedry w Splicie. 

Informują one o patronacie Publiusza Korneliusza Dolabelli oraz o trasach prowadzą-

cych z Salony do różnych miejsc na terenie prowincji
13

. 

                                                                
9 Tamże, s. 213.  
10 Tamże, s. 214. 
11 Bojanovski I., Dolabelin system cesta u rimskoj provinciji Dalmatciji (Dollabellae systema viarum in 

provincia romana Dalmatia), Sarajevo 1974, s. 15. 
12 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 768, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
13 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 216. 
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W latach 16-20 n.e., wybudowano trzy drogi z Salony do granic prowincji. Kolejne 

dwie krótsze drogi biegły jedynie w głębi lądu
14

. Dzięki nim interior, bogaty w bydło, 

lasy i kopalnie, otworzył swoje rynki na handel. Jedna z trzech długich dróg poprowa-

dzona była doliną rzeki Vrbas, druga z nich doliną rzeki Drina, przez Sarajevsko Polje, 

aż do północnowschodniego biegu Dunaju, natomiast trzecia wytyczona została wzdłuż 

rzeki Bosna
15

.  

Drogi te wybudowali legioniści z VII i XI legionu. Później, oddziały te stworzyły 

swego rodzaju „limes”, który podzielił terytorium najbardziej buntowniczych Dal-

matów
16

. 

Droga 167 mil rzymskich łączyła Salonę z Servitium przy rzece Sawie, która była 

uważana za granicę etniczną lub geograficzną między iliryjskimi a panońskimi plemio-

nami
17

. W pewnym momencie droga ta się rozgałęziała – jedna odnoga prowadziła do 

Siscia, a druga do Sirmium
18

. Dzięki tej drodze, możliwy był transport towarów 

z portu w Salonie do północnej granicy i z powrotem. 

Jak sugeruje Kristina Glicksman, odnalezione przy drogach kamienie milowe i ich 

koncentracja mogły oznaczać, jak ważne były te trasy, jeśli chodzi o podróż między 

Saloną, a znajdującą się w głębi lądu częścią prowincji
19

. Natomiast na trasie łączącej 

Salonę ze Scardoną znaleziono pozostałości dużej willi. Rendić-Miocević w swojej 

pracy sugeruje, iż mogła to być villa urbana, która służyła za ważny przystanek na tej 

drodze
20

.  

3. Ekonomia Dalmacji 

Dalmacja była włączona w sieć kontaktów handlowych zarówno, jeśli chodzi 

o przewóz tanich dóbr, które konsumowane były przez lokalnych mieszkańców, jak 

również stanowiła rynek dla dóbr luksusowych
21

.  

Część handlu w I i II wieku n.e. na terenie Imperium oparta była na produkcji 

wytwarzanej w villae rusticae. Były to miejsca produkcyjne, które często usytuowane 

były na wyspach, w pobliżu wody. Ich właściciele zazwyczaj mieszkali w większych 

miastach, takich jak Salona. Produkcja polegała głównie na wytwarzaniu wina oraz 

oliwy. 

W przypadku obiektów znajdujących się w pobliżu Salony, ich ogromną zaletą była 

bliskość chłonnego rynku w stolicy. Transport z wysp był stosunkowo łatwy oraz 

                                                                
14 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 778, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 217. 
18 Tamże. 
19 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 218. 
20 Rendić-Miočević D., Princeps municipi Riditarum, 1962, s. 315-334.  
21 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 222-224. 
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szybki, a towary mogły potem być sprzedane dalej kupcom podróżującym w głąb 

prowincji
22

.  

Wyspa Brač znana była (i nadal jest) z bračkiego kamienia, czyli szlachetnego 

białego marmuru, który w starożytności służył głównie do budowy. Do dzisiaj jest to 

cecha charakterystyczna wielu chorwackich miast. Wyspa ta słynęła również z hodowli 

kóz
23

. 

Zatoka Hvar, również znajdująca się niedaleko Salony, była obowiązkowym portem 

dla wszystkich statków płynących wzdłuż wybrzeży wschodniego Adriatyku
24

. Ozna-

czało to bardzo intensywny handel na wyspie, co potwierdza obecność monet niemal 

ze wszystkich ważnych ośrodków śródziemnomorskich
25

. Handel na Hvarze związany 

był z importem oraz eksportem wina, oliwy oraz garum26
. 

 Wschodnie wybrzeże Morza Adriatyckiego cechuje się tysiącami wysp oraz zatok, 

co sprawiło, że były to wody bardzo bezpieczne i wygodne dla handlu morskiego. Staro-

żytni żeglarze prawdopodobnie preferowali podróże właśnie wzdłuż tego wybrzeża
27

. 

Handel morski związany z rzymską Dalmacją osiągnął najwyższy poziom zaraz po 

utworzeniu prowincji – podczas dwóch pierwszych stuleci
28

.  

Salona, razem z Iadrem czy Naroną, była jednym z najważniejszych portów. Z Italii 

do Dalmacji można było dostać się szlakiem z Ancony do Iadru oraz z Aternum lub 

Sipontum do Salony
29

. Dobrze rozwinięty był również handel z Akwileją
30

 oraz 

z Rawenną
31

.  

Ciekawym odkryciem było również znalezione niedaleko Salony kargo, pochodzące 

z terenu prowincji Hispania Baetica32
. Pieczęcie na uchwytach naczyń wskazują, iż 

towar przewożony przez statek był najprawdopodobniej importowany z Półwyspu 

Iberyjskiego w II wieku n.e.
33

 

                                                                
22 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 786, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
23 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 787, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
24 Tamże, s. 788. 
25 Novak G., Dim(os) i Herakleja, Strena Biliciana, Zagreb-Split 1924, s. 656.  
26 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 799, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
27 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 37. 
28 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 71. 
29 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 799, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
30 Tamże, s. 800. 
31 CIL III 8821 Salona (defunctus Ravennae). 
32 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 800, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 

Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 

Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
33 Cambi N., Brodolom rimskog broda s teretom španijolskih amfora u Splitu. Pitanja zaštite 

hidroarheoloških spomenika kulture na područu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Zagreb, Pula 

1973, s. 46-47. 
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Powołując się na podział stworzony przez Wilkesa
34

, w rzymskiej Dalmacji wystę-

powały trzy rodzaje miast, które mogły być potencjalnym celem kupców handlujących 

na Morzu Adriatyckim. Były to:  

1. Rzymskie osady położone blisko wybrzeża. 

2. Osady istryjskie i liburnijskie położone wzdłuż północnego wybrzeża Adriatyku. 

3. Osady iliryjskie. 

Wyróżniono również kilka sposobów uczestnictwa w rzymskim handlu morskim. 

Można było być właścicielem statku, kupcem polegającym na statkach należących do 

innych albo kupcem posiadającym własny statek, który przewoził własne dobra na 

swoim statku i mógł najmować miejsce na statku innym kupcom
35

.  

4. Import 

Import polega na pozyskiwaniu przez jednostki administracyjne produktów pocho-

dzących z innych regionów, aby móc odsprzedać je później na swoim terytorium lub 

sprzedać kolejnym odbiorcom. 

Dzięki badaniu trendów ekonomicznych oraz relacji łączących dane obszary można 

wnioskować o ewentualnych szlakach handlowych oraz uzyskać informacje dotyczące 

zapotrzebowania na dane towary. To prowadzić może do dalszej analizy możliwości 

wykorzystania zasobów lokalnych oraz stopnia nasycenia regionalnych rynków. 

Salona miała dobre kontakty handlowe z wieloma ośrodkami, takimi jak Narona, 

Akwileja, Rawenna czy Iader. W przypadku Iadru, potwierdzają to nagromadzone 

szklane wyroby w typie zadarskim
36

. 

4.1. Import w I wieku 

Import w I wieku był zróżnicowany, a jego celem było najprawdopodobniej zaopa-

trzenie terenów, które zaczęły podnosić się po upadku powstań antyrzymskich. 

Z pewnością na miejscu brakowało odpowiedniego, z punktu widzenia wymagań 

rzymskich, zaplecza produkcyjnego, co sprawiło, że wiele towarów należało do Dalmacji 

sprowadzić. 

4.1.1. Cegły i dachówki 

W I wieku cała Dalmacja importowała znaczne ilości cegieł i dachówek z północnej 

Italii, głównie z pracowni w Akwilei oraz jej okolicach
37

. Towary te były systema-

tyczne transportowane na teren prowincji Dalmacja głównie do 79 roku n.e., czyli do 

końca panowania Wespazjana
38

, natomiast ich import został zakończony już w II 

wieku n.e., gdy został całkowicie zastąpiony przez lokalną i prywatną produkcję
39

.  

                                                                
34 Wilkes J., The Town of Roman Dalmatia, s. 233, [w:] Wilson P. (red.), The Archaeology of Roman Town, 

Oxbow Books, Oxford 2003. 
35 Tchernia A., The Romans and Trade, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 138-139, 150-153. 
36 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 220. 
37 Tamże, s. 194 
38 Matijašić R., Cronografia dei bolli laterizi della figulina Pansiana nelle regioni adriatiche, Mélanges 

d’archéologie et d’histoire de l’Ecole Françaisede Rome 95/2, Rzym, 1983, s. 961-995. 
39 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 195. 
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Co ciekawe, cegły i dachówki z północnej Italii to znaleziska głównie z terenów 

wybrzeża, gdyż niewiele jest potwierdzonych przypadków znalezienia tych artefaktów 

dalej niż 50 kilometrów, w głąb lądu
40

.  

Wilkes sugeruje, że były one użyte głównie do celów związanych z działaniami 

militarnymi
41

. Natomiast zgodnie z badaniami Matijašića, pierwszy wiek był czasem 

najbardziej intensywnego budownictwa na terenie Dalmacji
42

. Do czasu podboju, te 

tereny nie były zurbanizowane w sposób akceptowany przez rzymskich architektów. 

Aby dostosować nową prowincję do rzymskich standardów oraz przygotować te tereny 

na napływ nowych mieszkańców, potrzebnych było bardzo dużo gotowych materiałów 

budowlanych. 

Z pewnością import cegieł i dachówek z północnej Italii musiał być bardziej opła-

calny niż stworzenie bazy produkcyjnej na terenie prowincji, co wynikać mogło z wielu 

czynników.  

Być może najważniejszym z nich jest bardzo dobre zaplecze produkcyjne w północnej 

Italii, na które składały się państwowe warsztaty (Panasiana, Solonas, Q. Clodius 

Ambrosius
43

), a także wiele ośrodków prywatnych. Oznacza to, że koszty wykonania 

cegieł i dachówek oraz ich transportu morskiego przez kilkadziesiąt lat były niższe (lub 

w najgorszym wypadku porównywalne) niż koszty założenia kilku centrów produk-

cyjnych na terenie Dalmacji oraz ulokowania tam niektórych wykwalifikowanych 

pracowników.  

Można spekulować, czy nie był to zabieg celowy wynikający z pewnej niestabil-

ności tej prowincji. Pamiętając bardzo waleczne plemiona rządzące wcześniej tymi 

terenami oraz dosyć długą drogę do zdobycia przez Rzym dominacji, znaczne inwestycje 

w centra produkcyjne mogły być nieopłacalne, z politycznego punktu widzenia. Dopiero 

pod koniec I wieku n.e. widoczna jest pewna zmiana polegająca na powstawaniu 

lokalnych i prywatnych warsztatów
44

. 

4.1.2. Amfory 

Na terenie Salony znaleziono również amfory najprawdopodobniej pochodzące 

z terenów dzisiejszych Włoch. Najbardziej popularne formy amfor w Dalmacji to 

Lamboglia 2 oraz Dressel 6A oraz 6B
45

 – wszystkie trzy zostały znalezione na terenie 

Salony
46

.  

                                                                
40 Tamże. 
41 Wilkes J., Importation and manufacture of stamped bricks and tiles in the Roman province of Dalmatia,  

s. 72, [w:] McWhirr (red.), Roman brick and tile: studies in the manufacture, distribution and use in the 

western empire, Oxford, 1979. 
42 Matijašić R., La produzione ed il commercio di tegole ad Aquileia, Antichità Altoadriatiche 29/2, Udine, 

1987, s. 531.  
43 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 194. 
44 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 195.  
45 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

2,9 2005, s. 196. 
46 Cambi N., Anfore romane in Dalmazia, s. 218, 323, [w:] Amphores romaines et histoires économique: dix 

ans de recherché (Actes colloque Sienne, 22-24 mai 1986), Rzym 1989. 



 

Martyna Pacek 
 

14 

Istnieje oczywiście możliwość, że niektóre z nich były produkowane na terenie 

Dalmacji
47

, jednak nie znaleziono do tej pory żadnego stanowiska, które potwierdzałoby 

tę hipotezę. 

Jednym z najbardziej popularnych typów amfor w basenie Morza Śródziemnego jest 

Dressel 2-4. Ten typ służył do przewożenia wina, a produkowany był w Kampanii od 

I wieku p.n.e. do I wieku n.e. Jest on jednak słabiej reprezentowany na stanowiskach 

z Dalmacji
48

 – a na terenie Salony znaleziono dwie takie amfory
49

. 

W zatoce przy Salonie znaleziono prawdopodobnie dwa najsłynniejsze i najbardziej 

interesujące stanowiska z amforami typu Dressel 20 (amphora olearia) przy wschodnim 

wybrzeżu Morza Adriatyckiego – Spinut i Trsetnik
50

. Duże nagromadzenie amfor 

pochodziło z przełomu I i II wieku n.e.
51

 Znaleziono konstrukcję przybrzeżną, do 

budowy której użyto hiszpańskich amfor typu Dressel 20 oraz północnoafrykańskich 

amfor cylindrycznych
52

. Zdaniem Ireny Radić Rossi, taka konstrukcja mogłaby służyć 

do osuszania podmokłego terenu, wyznaczonego przez muliste dno morskie
53

. 

Co warte odnotowania, w I wieku n.e. importy z Półwyspu Iberyjskiego należy 

traktować jako symbol statusu społecznego i klasyfikować jako dobra prestiżowe. 

Natomiast w II wieku n.e., stały się one towarami codziennego użytku
54

. 

W 2002 roku znaleziono 1000-litrowe dolium wydobyte ze statku Trstenik, usytuo-

wanego zaledwie 3 kilometry od starożytnych murów miejskich Salony
55

. Statek ten 

pochodzi prawdopodobnie z końca I wieku n.e. i służył do przewożenia ciężkiego 

towaru
56

. Jest on archeologicznym dowodem na akulturację, która wpłynęła na techniki 

budowania statków w sąsiedztwie Salony
57

. Trstenik został wybudowany przy użyciu 

rzymskiej metody pegged mortise-and-tenon, która znacznie różniła się od lokalnej 

techniki dalej używanej w tym samym czasie w okolicach Zatonu oraz wyspy Pag, 

około 200 kilometrów od Salony. 

4.1.3. Ceramika 

Podczas pierwszych dziesięcioleci pod panowaniem rzymskim, Dalmacja korzystała 

z wielu dóbr z Italii – również jeśli chodzi o ceramikę z tych terenów, zwłaszcza tych 

pochodzących z Niziny Padańskiej.  

                                                                
47 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 197. 
48 Tamże, 
49 Clairmont C., von Gozenbach V., The excavations, s. 192, [w:] Excavations at Salona, Yugoslavia (1969-

1972), New Jersey 1975. 
50 Radić Rossi I., Podmorsko arheološko nalazište u predjelu Spinut u Splitu, Kulturna Baština, 34, 2008, 

s. 500-501. 
51 Borzić I., Ožanić Roguljić I., Hispanic products in Dalmatia and the Croatian part of Roman Pannonia, 

Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta, 45, 2018, s. 517. 
52 Tamże. 
53 Radić Rossi I., Arheološka baština u podmorju Kaštelanskog zaljeva, Archaeologia Adriatica, 2, 2009,  

s. 4890506. 
54 Borzić I., Ožanić Roguljić I., Hispanic products in Dalmatia and the Croatian part of Roman Pannonia, 

Rei Cretariæ Romanæ Favtorvm Acta, 45, 2018, s. 518.  
55 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. II.  
56 Tamże. 
57 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 25. 
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W świecie rzymskim bardzo popularna była ceramika pochodząca z Arezzo, jednak 

na terenie Dalmacji nie była ona aż tak rozpowszechniona
58

. Znaleziska terra sigillata 

pochodzącej z Italii ograniczone są głównie do regionu Liburnii, jednak wyjątkiem są 

tutaj największe nadmorskie ośrodki takie jak Salona czy Narona
59

.  

Ceramika stołowa pochodząca z zachodnich prowincji Imperium jest widoczna 

w znaleziskach jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. Na terenie Salony znaleziono 

do tej pory tylko pojedynczy malowany fragment. Pochodzi on prawdopodobnie z czasów 

późnej republiki i jest częścią hiszpańskiego naczynia kálathos60
.  

Z połowy I wieku n.e. pochodzą również dwa zabytki terra sigillata z Salony, które 

powstały na terenie Galii. Również w tym przypadku takie znaleziska są znacznie 

bardziej popularne w okolicach Zadaru. 

4.2. Import w II wieku  

Import w II wieku n.e. był widocznie mniej różnorodny niż w I wieku n.e. Skupiono 

się jedynie na bardziej wyselekcjonowanych towarach. 

Na wysokim poziomie stał import wysokiej jakości oliwy pochodzącej z Hiszpanii. 

Mieszkańcy Salony w II wieku n.e., mimo istnienia lokalnych warunków naturalnych 

do produkcji własnej oliwy, preferowali sprowadzanie jej z terenów tak odległych jak 

właśnie Hiszpania
61

. 

Importowano również marmur proconezyjski m.in. z terenów Morza Marmara, 

jednak większość surowca kamiennego pochodziła z lokalnych kamieniołomów. 

5. Eksport 

Mimo dobrze rozwiniętego importu, Dalmacja nie była prowincją, która tylko 

sprowadzała różne towary na swój teren. Już na wstępie należy zaznaczyć, iż badania 

produkcji dalmackiej są nadal dosyć skromne, zwłaszcza w porównaniu z innymi 

prowincjami
62

. Ważne jest również spostrzeżenie, iż kluczowe towary eksportowe 

Dalmacji są trudne do uchwycenia archeologicznie – lub czasem wręcz niemożliwe. 

Były to głównie surowce naturalne, takie jak sól oraz drewno
63

. 

5.1. Drewno 

Informacji na temat tego zasobu dostarcza inskrypcja z Salony. Dotyczy ona 

negotians materiarius, czyli kupca handlującego drewnem
64

. Dalmacja znana jest ze 

znacznych zasobów drewna, co w czasach rzymskich bezpośrednio związane było 

z zasięgiem terytorialnym prowincji.  

Obecnie Dalmacja, jako kraina historyczna, jest dużo bardziej związana z wybrze-

żem Morza Adriatyckiego. Na początku naszej ery obejmowała ona również gęsto 

zalesione tereny w głębi lądu, nierzadko zamieszkane głównie przez rdzennych miesz-

kańców, którzy dopiero co przeszli pod panowanie rzymskie. Z tego wynika, że mało 
                                                                
58 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 197. 
59 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 197. 
60 Tamże, s. 199.  
61 Tamże, s. 202. 
62 Tamże, s. 209. 
63 Tamże, s. 209. 
64 Tamże, s. 212. 
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prawdopodobne jest, aby drewno w hurtowych ilościach było sprowadzane z odległych 

części Imperium.  

Wyjątkiem ewentualnie, mogłoby być sprowadzanie drewna konkretnych, niedo-

stępnych w Dalmacji gatunków drzew. Taka wymiana dóbr zdecydowanie mogła mieć 

miejsce, jednak wydaje się, że przy tak nasyconym rynku, dotyczyć mogła raczej 

luksusowych i przez to dosyć drogich surowców. Takie drewno zapewne musiało być 

sprowadzane w niewielkiej ilości, być może nawet na zamówienie.  

Z tego względu wydaje się prawdopodobne, że kupiec handlujący drewnem 

w ilościach hurtowych, jakim był zapewne negotians materiarius, związany był raczej 

z eksportem tego surowca poza tereny Dalmacji. 

Taki kupiec mógł być pośrednikiem między ludnością zamieszkującą interior 

a innymi kupcami operującymi już z terenu stolicy. Mógł również skupować drewno 

od takich pośredników i następnie dystrybuować je dalej – między innymi drogą morską 

do odległych części Imperium. 

5.2. Kamień 

Nawet współcześnie budowle z białego kamienia są cechą charakterystyczną wielu 

chorwackich miast i miasteczek. Ta pewna jednolitość wykorzystanego surowca jest 

ściśle powiązana ze znaczną dostępnością wapienia oraz marmuru na terenie Dalmacji. 

Jest to surowiec wyjątkowo ważny dla Salony i jej okolic. 

Eksport kamienia został potwierdzony przynajmniej w kilku źródłach pisanych.  

Pliniusz Starszy, żyjący w I wieku n.e., stworzył listę dalmackich miast i odległości 

między nimi. Wśród miast wymienia Tragurium, czyli współczesny Trogir, znajdujący 

się około 20 kilometrów od Salony. Pliniusz Starszy wspomniał Trogir jako marmore 

notum, czyli miasto znane z marmuru, co było związane z istnieniem kamieniołomu 

niedaleko miasta. Ta charakterystyka jest dowodem na to, że już w pierwszym wieku 

marmur z okolic Salony był dobrze znany poza Dalmacją
65

.  

Marmur został też odnotowany w Edykcie o cenach maksymalnych Dioklecjana 

z 301 roku n.e. Edykt został wydany, aby uratować kraj przed inflacją i szczegółowo 

ustalał urzędowe ceny produktów i usług. Mimo iż edykt został wydany na początku 

IV wieku n.e., można założyć, że względne wskaźniki kosztów transportu nie różniły 

się znacząco od tych z II wieku n.e.
66

 

Wyjątkowo ważnym miejscem pozyskiwania wapienia była wyspa Brač, znajdująca 

się około 15 kilometrów w linii prostej od Salony. Na wyspie Brač nie ma potwier-

dzonych archeologicznie żadnych ośrodków miejskich z czasów rzymskich
67

. Trasę 

około 36 kilometrów z Salony do kamieniołomu Rasohe nawet w pełni załadowany 

statek był w stanie pokonać w jeden dzień – o ile oczywiście sprzyjały mu wiatry. 

Większość surowca potrzebnego do wybudowania Salony pochodziło właśnie 

z kamieniołomów na tej wyspie
68

.  

                                                                
65 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 212. 
66 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 55.  
67 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 219. 
68 Stančič Z., Vujnović N., Kirigin B., Čače S., Podobnikar T., The Archaeological Heritage of the Island of 

Brač, Croatia. BAR International Series 803, Oxford: Archaeopress, Oxford 1999. 
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Bliskość tak prężnie działającego miejsca pozyskiwania kamienia zdecydowanie 

związana była z historią oraz stosunkami handlowymi Salony. David Ruff sugeruje, iż 

statek Trstenik, znaleziony blisko bram stolicy, mógł służyć do przewożenia ciężkiego 

ładunku do Salony
69

. Jak zauważa, transport morski wydobytego kamienia powinien 

docierać jak najdalej, zanim poniesie się tak ciężki ładunek lądem. Dzięki rozładunkowi 

blisko murów miasta można zminimalizować koszty transportu.  

Dodatkowo, inskrypcja pochodząca z jednego z kamieniołomów na wyspie Brač 

może być kolejnym dowodem na obecność tego surowca poza Dalmacją
70

. Wskazuje 

na zakup kapiteli kolumn mających być częścią term wybudowanych w Sirmium 

(Panonia) na zlecenie cesarza rzymskiego Licyniusza, prawdopodobnie między 308 

a 314 r. n.e.
71

  

Źródła te wskazują na przypuszczalnie stały eksport surowca kamiennego z okolic 

Salony. Mimo iż budowa w Sirmium miała miejsce w IV wieku n.e., wydaje się że nie 

ma przesłanek, aby sądzić, iż wydobycie i handel nie istniały już przykładowo w II 

wieku n.e. Sam fakt wykorzystania surowca z wyspy Brač przy budowie cesarskiego 

obiektu może świadczyć o trwającej przez dziesiątki, a może nawet setki lat renomie 

kamienia z tej wyspy.  

Wydaje się, że Salona była ważnym centrum dystrybucji kamienia – zwłaszcza 

w kierunku interioru. Sirmium znajduje się około 300 kilometrów w linii prostej od 

Salony i najprawdopodobniej nie był to pierwszy transport surowca w głąb lądu, co 

wskazuje na taki rodzaj handlu już wcześniej.  

W związku z intensywnym transportem kamienia, Rouge stworzył określenie 

„naves lapidariae”, które oznacza wyspecjalizowanych przewoźników kamienia
72

. 

Być może niektóre statki zostały dodatkowo przebudowane, co pozwalało przewozić 

znacznie cięższe towary, takie jak bloki marmuru
73

. 

Statek z Sutivan na wyspie Brač ewidentnie służył do transportowania lokalnie 

wydobytego marmuru, a jego celem była najprawdopodobniej Salona
74

. Jest to jednak 

przykład z początków III wieku n.e.  

Natomiast niedaleko Salony, na stanowisku Cape Izmetište, przy wyspach Paklini 

(obok wyspy Hvar), znaleziono statek przewożący 10 kamiennych bloków oraz 2500 

ceramicznych naczyń. Statek pochodził prawdopodobnie z początków lub połowy 

II wieku n.e.
75

 

                                                                
69 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 56.  
70 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 212. 
71 Mirković M., Sirmium – its history from the I century AD to 582 AD, s. 37, [w:]  Bošković Đ. (red.), 

Sirmium I: Archaeological investigations in Syrmian Pannonia, Beograd 1971. 
72  Rouge J., Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain, 

Paris 1966, s. 76. 
73 Beltrame C., Vittorio V., Roman Ships Carrying Marble: Were These Vessels in Some Way Special?,  

s. 141-148, [w:] Gunsenin N. (red.), Between Continents: Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and 

Ship Archaeology, Istanbul 2009. 
74 Ruff D., A Roman ship scuttled near Salona in the Gulf of Kaštela, Croatia: excavation, reconstruction and 

analysis, Texas A&M University, May 2020, s. 64. 
75 Russel B., Roman and Late-antique Shipwrecks with Stone Cargoes: A New Inventory, Journal of Roman 

Archaeology 26, s. 332-341. 
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5.3. Tekstylia 

Można przypuszczać, iż na terenie Salony istniały zakłady zajmujące się farbo-

waniem tekstyliów na purpurowo. Były to z pewnością bardzo drogie i prestiżowe 

przedmioty, w związku z czym ich lokalny rynek zbytu najprawdopodobniej nie był 

duży. To daje podstawy, aby sądzić, iż część produktów przeznaczano na eksport.  

Późnorzymski dokument Notitia dignitatum odnotowuje istnienie jednego procurator 

bafiorum w Salonie. Wydaje się jednak, iż w tamtym czasie była to duża i stabilna 

produkcja, gdyż została objęta uwagą administracji
76

.  

Proces powstawania miejsc związanych z produkcją przedmiotów prestiżowych 

oraz ich rozpowszechniania trwać może dłużej niż w przypadku dóbr codziennego 

użytku ze względu na ograniczone grono odbiorców, co jest widoczne również 

w przypadku współczesnych przedsiębiorstw. Mając na uwadze warunki ekonomiczne 

sprzed dwóch tysięcy lat, wydaje się, że nie można więc wykluczyć, że takie 

manufaktury powstawały być może już w I czy w II wieku n.e. i powoli stabilizowały 

swoją obecność na ówczesnym rynku. 

Nie ma bezpośrednich dowodów na eksport, jednak wskazują na to przesłanki 

pośrednie.  

Cały proces farbowania tkanin wymagał znacznych nakładów finansowych, 

a warunkiem koniecznym do jego istnienia byli ludzie gotowi wydać ogromne sumy 

na tego typu dobra. W przypadku najbogatszych klientów, problemem z pewnością nie 

były również koszty nawet najdłuższego transportu, jeśli tak majętnej osobie zależało 

na przedmiocie od konkretnego producenta. Z pewnością rynek zbytu na takie towary 

istniał, jednak nie wiadomo w jakim stopniu Dalmacja zaspokajała te potrzeby.  

Ponadto, wspominana już skala produkcji, która około IV wieku n.e. wymagała 

obecności w Salonie pełnomocnika administracji rządowej jako osoby odpowiedzialnej 

za czuwanie nad przebiegiem prac, mocno sugerują istnienie rozwiniętego eksportu
77

.  

5.4. Metale 

Na terenie Dalmacji wydobywano złoto, srebro oraz żelazo. Najbliżej Salony, około 

100-120 kilometrów od stolicy, znajdowały się kopalnie złota.  

Inskrypcja z Salony datowana na I wieku n.e. została odczytana jako funkcjono-

wanie conmentariensis aurariarum Delmatarum78
. Obecność takiej osoby w Salonie 

mogła oznaczać rozbudowaną administrację zarządzającą złotem wydobywanym m.in. 

z okolic Vrbas
79

. Można sugerować, iż część pozyskanego surowca była eksporto-

wana, a Salona służyła jako swego rodzaju pośrednik.  
Do Salony kupcy zwozili towary z interioru, natomiast w stolicy surowiec mógł 

zostać wykorzystany na miejscu, sprzedany innemu kupcowi na eksport lub być 
eksportowany jako własność pierwotnego kupca. W takim przypadku Salona pełniła 
funkcję portu wyjściowego, który pozwalał na dalszą dystrybucję dóbr. 

                                                                
76 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 215. 
77 Tamże. 
78 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29, 2005, s. 213. 
79 Hirt A., Mines and quarries in the Roman empire. Organisational aspects. 27 BC-AD 235, 

Nieopublikowana rozprawa doktorska, Oxford 2004, s. 56. 
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6. Możliwy eksport 

Ze względu na trudność archeologicznego czy historycznego uchwycenia kontekstu 
występowania niektórych towarów na terenie Salony, wydaje się racjonalne wyodręb-
nienie ich spośród grupy dóbr, których eksport jest dobrze udokumentowany lub 
wysoce prawdopodobny. 

6.1. Szkło 

Głównym centrum produkcji szkła był Iader, jednak było ono również wytwarzane 
na terenie Salony. Warsztat produkcji szkła w Salonie tworzył wyroby od pierwszego 
do połowy trzeciego wieku

80
. Wiadomo, iż wyroby szklane nie były transportowane 

daleko w głąb lądu
81

 – być może ze względu na trudności z przewozem lub brakiem 
dużego rynku zbytu. Jednak możliwe jest, że wyroby tworzone w Salonie były 
eksportowane drogą morską do innych ośrodków. 

6.2. Wino 

Dalmacja to region z ogromnym potencjałem agrokulturowym. Wyjątkowo trudno 
jednak stwierdzić, które produkty wykorzystywane były lokalnie, a które eksportowane 
poza granice prowincji.  

Inskrypcja znaleziona w Salonie poświęcona jest kupcowi związanemu z dystrybucją 
wina – negotiator vinarius82

. 
Negotiatores to rzymscy kupcy, których działalność można opisać jako handel 

hurtowymi ilościami towarów. Ich obecność w rzymskim mieście, zwłaszcza tak 
ważnym jak stolica prowincji z aktywnie działającym portem, nie była niczym nie-
zwykłym.  

Oczywiście nie jest możliwe stwierdzenie, czy osoba, której poświęcono taką 
inskrypcję faktycznie odpowiadała za eksport wina, jednak nie można wykluczyć 
takiej możliwości. Wino mogło trafiać do Salony m.in. z pobliskich wysp, a w stolicy 
mogło być odpowiednio przygotowywane do dalszej podróży – dystrybuowane do 
różnych miejsc na terenie Dalmacji albo nawet eksportowane drogą morską do innych 
części Imperium.  

Z pewnością sama Salona była ważnym rynkiem zbytu lokalnych produktów 
spożywczych. U szczytu swojej potęgi była jednym z najludniejszych miast Imperium. 
Natomiast jej połączenia lądowe i morskie z innymi ośrodkami z pewnością czyniły 
z niej wyjątkowo ważne centrum dystrybucji towarów powiązane z licznymi grupami 
wyspecjalizowanych przedsiębiorców. 

  

                                                                
80 Clairmont C., von Gozenbach V., The excavations, s. 56-63, [w:] Excavations at Salona, Yugoslavia (1969-

1972), New Jersey 1975.  
81 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 

29,2005, s. 220. 
82 Tamże, s. 211. 
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6.3. Wełna 

Na terenie Salony odnaleziono fragment inskrypcji z literami NEG.LA, które 
zostały zinterpretowane jako negotiator lanarius83

. Jeśli jest to poprawna interpretacja, 
produkcja wełny w okolicach stolicy nie służyła tylko zaspokojeniu lokalnego rynku 
zbytu

84
. W tym przypadku jednak nie ma możliwości stwierdzenia skąd kupiec 

pozyskiwał swoje towary, ani dokąd je eksportował.  

7. Produkcja w Salonie 

Rzemiosło skoncentrowane było w miastach położonych na wybrzeżu, a zwłaszcza 
w stolicy. W Salonie miały swoje siedziby „gildie” handlowe (collegia), których zada-
niem było świadczenie w sprawach związanych z poszczególnymi rzemiosłami

85
.  

Inskrypcje poświadczają funkcjonowanie w Salonie takich specjalistów jak: sukien-
nicy (collegium fabrum et centonariorum86

), snycerze (collegium tignariorum fabrum87
), 

stolarze (collegium dendrophorum88
), kamieniarze (collegium lapidariorum89

), robotnicy 
portowi (collegium saccariorum90

) oraz kupcy związani z handlem winem (negotiator 
vinarius91

) czy drewnem (negotiator materiarius92
). 

7.1. Sarkofagi  

W omawianym okresie można odnotować dosyć istotną zmianę związaną z obrząd-
kiem pogrzebowym. Kremacja przestała być preferowaną formą pochówku i zastąpił ją 
obrządek szkieletowy. Naturalnie, bardziej zamożne osoby chciały podkreślić swój 
status majątkowy również po śmierci, przez co zaczęto inwestować w drogie i wyrafi-
nowane sarkofagi. 

Jest to wyjątkowa kategoria zabytków z wielu względów – przede wszystkim 
stworzone są one z wytrzymałego materiału, jakim jest kamień, a do tego produkcja 
sarkofagów miała miejsce na terenie miasta Salona.  

Najwcześniejszym przykładem rzymskiego sarkofagu jest fragment pochodzący 
właśnie z Salony, przedstawiający głowę Okeanosa oraz dwa sfinksy – fragment ten 
jest datowany przed 170 r. n.e.

93
 

                                                                
83 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 
29, 2005, s. 214. 
84 Tamże. 
85 Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, s. 795, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 
Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, 
Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 
86 CIL III 8824, 2107; BD, 37, 1914, 53; CIL III 8837 patronus et vexillarius; CIL III 8819 magister; BD, 28, 
1905, 153 magister quinquennalis; VAHD 53, 19005, 226, n. 36; CIL III 8829 za: Zaninović M., The 
Economy of Roman Dalmatia, s. 795, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg Und Niedergang Der 
Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, Walter De Gruyter, 
Berlin, Nowy York 1977. 
87 CIL III 8841 Salona. 
88 CIL III 8823, 8824; BD, 5, 49, 10. 
89 CIL III 8840: iuventutis lapidarorum; BD, 12, 1889, 13, 17: lapidariorum za: Zaninović M., The Economy 
of Roman Dalmatia, s. 795, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg Und Niedergang Der Römischen 
Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren Forschung II, Walter De Gruyter, Berlin, Nowy 
York 1977. 
90 VAHD, 45, 1922, 7, 4801 A Salona. 
91 CIL III 2131 Salona. 
92 CIL III 12924 Salona. 
93 Cambi N., Die stadtrömischen Sarkophage in Dalmatien, Archäologischer Anzeiger, Berlin 1977, s. 449, 
455-456. 
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Zgodnie z badaniami, do 1998 roku znaleziono na terenie Salony oraz w jej okolicach 
około 2000 sarkofagów – zachowanych w całości lub ich fragmentów

94
. Co ciekawe, 

tylko 200 z nich pochodziło spoza Dalmacji. Przeważająca większość wykonana 
została z lokalnego kamienia, pochodzącego prawdopodobnie z wyspy Brač i powstała 
w warsztacie znajdującym się w Salonie

95
. Ta lokalna wytwórczość koresponduje 

z analizą imperialnej produkcji autorstwa Lo Cascio. Nawet jeśli wszystkie kamie-
niołomy były własnością państwa, z pewnością była możliwość handlu tym towarem 
w obrocie wtórnym

96
. 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sarkofagi, zaczęto wykonywać je z lokalnych 
surowców, ale także sprowadzano marmur proconezyjski z terenów Morza Marmara. 
To pokazuje zdrową lokalną gospodarkę, ale także koncentrację bogactwa w stolicy 
prowincji, Salonie

97
. 

Handel sarkofagami ukazuje również połączenia Salony z innymi częściami prowincji. 
Trzeba przyznać, że przykłady Issy i Knina dotyczą początków III wieku

98
, jednak taka 

wymiana dóbr mogła istnieć jeszcze w II wieku. Powołane przykłady dotyczą sarko-
fagów wykonanych z proconezyjskiego marmuru, które były importowane do Salony 
i tam kończone w miejscowym warsztacie

99
.  

8. Podsumowanie 

Salona była tętniącym życiem miastem, które przodowało w handlu. Była zarówno 
odbiorcą, nadawcą oraz pośrednikiem różnych towarów. Była swoistym „oknem na 
świat” dla bardziej kontynentalnej części prowincji dzięki sprawnemu systemowi dróg.  

Kupcy mogli widzieć możliwość handlu w Salonie jako szansę na pewniejsze 
i korzystniejsze sprzedanie swoich towarów. To, dzięki systemowi naczyń połączonych, 
jakim jest handel, musiało sprawiać, że bogacili się również producenci zlokalizowani 
w głębi prowincji. Obecność dróg oraz intensywnej wymiany z interiorem z pewnością 
zmniejszało nierówności społeczne i poprawiało ogólną jakość życia.  

Dobrze rozwinięty handel o charakterze dalekosiężnym, nawet jednego ośrodka, 
może być źródłem dobrobytu dla całej okolicy. W tym sensie Salona jako stolica była 
motorem napędowym chociaż części prowincji.  

Salona wykorzystała swoje strategiczne położenie niemalże całkowicie. Na początku 
panowania rzymskiego na tych terenach, bardzo dużo importowała, aby móc stać się 
godnym partnerem handlowym dla innych ośrodków Imperium oraz również poza nim.  

W I i II wieku n.e. Salona rozkwitała i budowała coraz mocniejszą pozycję na 
śródziemnomorskim rynku. Eksport sprawiał, iż miasto było nie tylko odbiorcą dóbr, 
ale również pośrednikiem oraz wytwórcą. Z pewnością związane było to z inwestycjami, 
a także nowymi miejscami pracy. Polepszający się status Salony prawdopodobnie 

                                                                
94 Cambi N., Sarkophage aus salonitanischen Werkstätten, s. 169, [w:] Koch G. (red.), Akten des Symposiums 
‘125 Jahre Sarkophag-corpus’, Mainz am Rhein 1998.   
95 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 
29, 2005, s. 219. 
96 Lo Cascio E., The Early Roman empire: The State and the Economy, s. 645, [w:] Scheidel W., Morris I., 
Saller R. (red.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, Cambridge University Press, 
Cambridge 2007. 
97 Glicksman K., Cultural Interaction and Economic Ambition in Roman Dalmatia, Bollettino di Archeologia 
On Line Speciale, s. 40. 
98 Glicksman K., Internal and external trade in the Roman province of Dalmatia, Opvscula Archaeologica, 
29, 2005, s. 219. 
99 Cambi N., The Good Shepherd sarcophagus and its group, Split 1994, s. 87. 
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przyciągał do miasta także bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów, których 
dzieła rozsławiały Salonę jeszcze bardziej. Niewykluczone, że Salona mogła być 
potentatem w produkcji konkretnych dóbr w skali całego Imperium.  

Salona zdecydowanie była wielokulturowym miastem, które czerpało z wielu różnych 
tradycji kupieckich i umiało je połączyć, aby stworzyć bardzo ważne emporium hand-
lowe w tej części Europy.  
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Zaninović M., The Economy of Roman Dalmatia, [w:] Temporini H., Hasse W. (red.), Aufestieg 
Und Niedergang Der Römischen Welt. Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren 
Forschung II, Walter De Gruyter, Berlin, Nowy York 1977. 

Relacje handlowe Salony w I i II wieku na tle rozwoju Dalmacji jako rzymskiej 
prowincji 

Streszczenie 
Praca dotyczy stosunków handlowych Salony, stolicy rzymskiej prowincji Dalmacji. Skupiono się na samym 
mieście, a także wspomniano o relacjach handlowych pobliskich wysp, które w omawianym okresie należały 
administracyjnie do terytorium Salony.  
Zakres chronologiczny ograniczono do pierwszego i drugiego wieku, co związane jest bezpośrednio z inten-
sywnym rozwojem Salony jako stolicy, powstaniem nowych dróg oraz napływem nowych osadników, 
a także nawiązaniem nowych relacji handlowych.  
Zakres omawianych towarów ograniczono do zabytków uchwytnych archeologicznie, które potwierdzają 
źródła pisane.  
Celem pracy było zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących eksportu, importu oraz handlu 
wewnętrznego Salony oraz próba przedstawienia propozycji interpretacji niektórych zjawisk społeczno-
gospodarczych. 
Przedstawiono różne towary podlegające różnorodnym wymianom oraz pokazano powiązaną z nimi 
charakterystykę stosunków ekonomicznych Salony. Dokonano również zestawienia handlu niektórymi 
produktami z ogólnymi danymi dotyczącymi prowincji Dalmacja.  
Przeprowadzona analiza zagadnienia wykazała znaczne zróżnicowanie surowcowe handlu związanego 
z Saloną, jego dalekosiężność oraz wielotorowość. Pokazano także, iż Salona była ważnym emporium 
handlowym, które idealnie wykorzystało swoje przymioty geopolityczne oraz geograficzne, aby osiągnąć 
sukces ekonomiczny. Dzięki przeprowadzonym rozważaniom podkreślono wielopoziomowość handlu 
w stolicy rzymskiej prowincji Dalmacja, która cieszyła się dużym zainteresowaniem kupców oraz rzemieśl-
ników.  
Słowa kluczowe: Salona, Dalmacja, handel, import, eksport, produkcja 
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1
 

Regina caeli laetare jako przykład kultu maryjnego 

w tekstach modlitewnych polskiego średniowiecza. 

Geneza antyfony oraz współczesne muzyczne 

opracowanie tekstu na chór mieszany a cappella 

autorstwa Tadeusza Szeligowskiego 

Miejsce Najświętszej Maryi Panny w historii muzyki średniowiecznej w Polsce jest 
wyjątkowe. Spośród 475 sekwencji znajdujących się w średniowiecznych polskich 
rękopisach liturgicznych (pochodzących głównie z wieku XV oraz początku wieku 
XVI), 137 poświęconych jest Maryi; 97 sekwencji to teksty, w których treść wiąże się 
z tradycją miejscową, z czego tematykę maryjną porusza 31 sekwencji

2
.  

Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest jedna z czterech antyfon maryjnych: 
Regina caeli laetare. Głównym celem jest analiza i opis oryginalnego tekstu utworu 
oraz jego muzycznego opracowania na chór a cappella autorstwa Tadeusza Szeligow-
skiego.  

W związku z przedmiotem badań określono następujące problemy szczegółowe: 
1. Ukazanie kultu maryjnego w świetle tekstów średniowiecznego piśmiennictwa 

polskiego. 
2. Przybliżenie okoliczności powstania antyfon maryjnych. 
3. Przedstawienie genezy antyfony Regina caeli laetare. 
4. Wskazanie głównych czynników leżących u podstaw nurtu religijnego w twór-

czości Szeligowskiego. 
5. Omówienie elementów formotwórczych ze wskazaniem roli jaką pełnią w kształ-

towaniu przebiegu pieśni Regina caeli laetare na chór mieszany a cappella 
Tadeusza Szeligowskiego. 

Zebrany materiał badawczy poddano analizie krytycznej piśmiennictwa z zakresu 
objętego tematem badań oraz analizie elementarnej, obejmującej melodykę, 
harmonikę, organizację materiału dźwiękowego w czasie oraz formę.  

                                                                
1 erzanna@amuz.edu.pl, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, 

Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki. 
2 Pod. za: M. Perz, Interpretacje muzycznego „sacrum” w kontekście polskiej tradycji, [w:] Współczesna 

polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii – zakres pojęciowy, możliwości 

badawcze, pod red. ks. B. Bartkowskiego, S. Dąbka, A. Zioły, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 1992, s. 31. 

Jak ustaliła Alicja Szulc, kult Matki Bożej był głęboko zakorzeniony w duchowości franciszkańskiej, odzna-

czał się także najbardziej ludowym charakterem spośród wszystkich nurtów kształtujących obraz późno-

średniowiecznej dewocji. W XV-wiecznej Polsce największą aktywność w tym zakresie przejawiali francisz-

kanie obserwanci, dążący do umasowienia kultu za pomocą wszelkich możliwych form przekazu treści 

religijnych, m.in. koronek czy spolszczonych godzinek, które udostępniali szerokim rzeszom wiernych. Nowe 

środki wyrazu kultu Matki Bożej stawały się stopniowo jednymi z najbardziej powszechnych i popularnych 

form modlitwy maryjnej. Zob.: A. Szulc, Homo religiosus późnego średniowiecza. Bernardyński model 

dewocji masowej, praca doktorska napisana w Zakładzie Historii Średniowiecznej pod kierunkiem prof. dr 

hab. J. Krzyżaniakowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny, Poznań 2004, s. 299-300. 
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 „Kto śpiewa, dwa razy się modli” 

Św. Augustyn 

 

Podstawę kultu maryjnego w refleksji teologicznej stanowią dogmaty: o dziewiczym 

poczęciu Jezusa
3
, niezachwianej wierze Maryi i jej zaufaniu do Boga od poczęcia 

Jezusa aż do ukrzyżowania oraz przebywaniu Maryi we wspólnocie apostołów
4
.  

Julian Wojtkowski, który na podstawie analizy tekstów średniowiecznego piśmien-

nictwa polskiego dokonał podziału kultu ze względu na motywy czci maryjnej
5
, 

wyróżnił dwie zasadnicze grupy: przywileje maryjne i żywot Maryi. Przywileje maryjne 

stanowiły z jednej strony podstawę kultu ściśle dogmatycznego (jeżeli były przedmio-

tem wiary), z drugiej – kultu teologicznego (jeżeli znajdowały się w sferze dociekań 

i dyskusji teologów). Kult hagiograficzny również został podzielony na dwa odłamy, 

w zależności od tego, czy jego podstawę stanowiły zdarzenia autentyczne, czy 

apokryficzne
6
.  

Cechą wspólną większości prawd leżących u podłoża wszystkich odmian kultu 

maryjnego, było „spokojne bytowanie w świadomości wiernych”
7
. W średniowieczu 

nastąpił wyraźny wzrost znaczenia prawdy o pośrednictwie Maryi, która w hierarchii 

czterech głównych przedmiotów kultu maryjnego zajęła trzecie miejsce (po 

macierzyństwie i dziewictwie). Głównym przedmiotom owego kultu odpowiadały 

cztery podstawowe akty
8
: 

 
1. macierzyństwu – cześć veneratio 

2. dziewictwu – miłość dilectio 

3. pośrednictwu – wzywanie invocatio 

4. świętości – naśladowanie imitatio 

 

                                                                
3
 Wczesne uznanie przez Kościół podstaw dogmatu maryjnego: 

 Theotokos [Matka Boga, Bogarodzica], ogłoszony na soborze w Efezie (431), zwołanym przez cesarza 

Teodozjusza II w celu zakończenia sporu wywołanego przez Nestoriusza dotyczącego rozumienia 

osoby Jezusa i tytułu Marii z Nazaretu,   

 Aeiparthenos [Zawsze Dziewica], ogłoszony przez papieża Marcina I na Synodzie Laterańskim (649). 

Źródło: The Marian cult: origins and development (ang.), [dostęp: 28.11.2020]. 
4 Materialnymi dowodami wczesnego kultu maryjnego są trzy malowidła (II wiek) odkryte w katakumbach 

św. Pryscylii w Rzymie, przedstawiające: Pannę trzymającą w ramionach dziecko i (prawdopodobnie) 

proroka Izajasza, Zwiastowanie Pańskie oraz Zesłanie Ducha Świętego. Inne malowidło, znalezione 

w katakumbach św. Piotra i Marcelina (datowane na III lub IV wiek) przedstawia Maryję w otoczeniu świętych 

Piotra i Pawła. Źródło: The Devotion to the Virgin Mary in the Early Church (ang.), [dostęp: 28.11.2020]. 
5 Wojtkowski J., Kult Matki Boskiej w polskim piśmiennictwie do końca XV wieku, „Studia Warmińskie” 

1966 (III), s. 221-299. 
6
 W średniowieczu ściśle dogmatyczny był jedynie kult macierzyństwa Bożego i dziewictwa Maryi. Kolejne 

przywileje maryjne: pośrednictwo, świętość, godność królewska, udział czynny w odkupieniu, macierzyństwo 

duchowe, a nawet wniebowzięcie i niepokalane poczęcie (tym bardziej uwolnienie od grzechu pierworodnego  

w łonie) były podstawą wyłącznie kultu teologicznego. Kultem hagiograficznym czczono niewielką liczbę 

zdarzeń autentycznych zapisanych w ewangeliach, w przeciwieństwie do zdarzeń apokryficznych, które 

bardziej pobudzały wyobraźnię religijną. Zob.: ibidem, s. 292. 
7 Ibidem, s. 296. 
8 Przedstawiony wykaz aktów podany za: ibidem, s. 297. 
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Z analizy zabytków średniowiecznego piśmiennictwa polskiego przeprowadzonej 

przez Juliana Wojtkowskiego wynika, iż invocatio znalazło się w tym zestawieniu 

przed imitatio (w przeciwieństwie do wcześniejszych wieków, w których invocatio 

zajmowało w hierarchii głównych przedmiotów kultu maryjnego ostatnie miejsce, po 

veneratio, dilectio oraz imitatio). W XIV- i XV-wiecznych dokumentach piśmiennictwa 

polskiego prowadzona była ożywiona dyskusja nad prawdą o niepokalanym poczęciu 

Maryi – jej ślady widoczne są w kulcie dwóch przeciwstawnych przywilejów: wolności 

Maryi od grzechu pierworodnego, od momentu poczęcia oraz oczyszczenia Maryi 

z grzechu pierworodnego po poczęciu, ale jeszcze w łonie matki, przed narodzeniem
9
. 

Zdaniem autora, sytuacja ta jest „świadectwem przenikania średniowiecznej myśli 

teologicznej do warstw ludu, nieznającego ani teologii, ani łaciny”
10

. 

Jeżeli chodzi o polskie pieśni średniowieczne, można wskazać następującą 

hierarchię postaci kultu maryjnego
11

: 

 
Pieśni o Matce Bożej: Kolędy: Pieśni wielkopostne: Pieśni o świętych: 

 

Dziewictwo 

Macierzyństwo 

Pośrednictwo 

Świętość 

Królewskość 

Współodkupienie 

Zdarzenia autentyczne 

Macierzyństwo 

duchowe 

Wniebowzięcie 

Zdarzenia 

apokryficzne 

Niepokalane poczęcie 

Macierzyństwo  

Dziewictwo 

Pośrednictwo 

Współodkupienie 

Zdarzenia autentyczne 

Królewskość 

Macierzyństwo 

duchowe 

Macierzyństwo  

Współodkupienie 

Zdarzenia autentyczne 

Pośrednictwo 

Królewskość 

Macierzyństwo 

duchowe 

Zdarzenia 

apokryficzne 

Macierzyństwo 

Pośrednictwo 

Dziewictwo 

Macierzyństwo 

duchowe 

Niepokalane 

poczęcie 

Zdarzenia 

apokryficzne 

 

Powyższe zestawienie ujawnia obecność wszechstronnego kultu maryjnego 

w pieśniach maryjnych. Pozostałe pieśni koncentrują się na wybranych przywilejach 

czci maryjnej: tajemnicy wcielenia, tajemnicy odkupienia oraz kulcie Świętych 

Pańskich
12

.  

Tematyka maryjna jest szczególnie eksponowana w polskich pieśniach średnio-

wiecznych – Jerzy Pikulik wymienia polskie incipity 22 utworów datowanych na XV 

wiek
13

:  
                                                                
9 W dyskusjach nie podnoszono natomiast tematu wniebowzięcia, które – obok niepokalanego poczęcia – 

zostało w późniejszym okresie zdefiniowane jako dogmat. Zob.: ibidem. 
10 Zob.: ibidem, s. 297. 
11 Cyt. za: ibidem, s. 294. 
12 W odniesieniu do kultu przywilejów maryjnych wyrażonych w prawdach teologicznych oraz kulcie 

hagiograficznym, Julian Wojtkowski przedstawia następującą hierarchię motywów: pośrednictwo, zdarzenia 

apokryficzne, świętość (ujmowana jako materialny a nie formalny przedmiot kultu), zdarzenia autentyczne, 

królewska godność, uczestnictwo czynne w dziele odkupienia, macierzyństwo duchowe, wniebowzięcie, 

niepokalane poczęcie oraz oczyszczenie Maryi z grzechu pierworodnego w łonie matki. Pod. za: ibidem, s. 296. 
13 Pikulik J., Polska pieśń religijna w XV wieku, „Analecta Cracoviensia” 1984 tom XVI, s. 90. 

Hieronim Feicht uzupełnia wykaz polskich pieśni średniowiecznych o: pięć pieśni eucharystycznych, trzy na 

Zielone Świątki, pojedyncze pieśni o świętych (Annie, Stanisławie, Florianie, Bernardynie, Katarzynie, Jopie, 
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Zdrowaś królewno miłosierdzia 1406  

Nasza nadziejo bardzo miła przed 1435 

Zdrowa gospodzie milosty przed 1435 

Mocne boskie tajemności około 1470 

Radości wam powiedam około 1470 

Wykład Słopuchowskiego około 1470 

Zdrowaś królewno nadobna około 1470 

Maryja, czysta dziewice14 I połowa XV wieku 

Angeli słodko śpiewali XV wiek 

Bądź pozdrowiona najświętsza krolewno XV wiek 

Bądź wiesioła Panno czysta XV wiek 

Kwiatek czysty smutnego serca XV wiek 

Maryja, Panno szlachetna XV wiek 

Maryja, Panno czysta XV wiek 

O Maryja, kwiatku panieński XV wiek 

O przenajsławniejsza Panno czysta XV wiek 

Pozdrowienie to jest pirwe XV wiek 

Zdrowa bądź Maryja XV wiek 

Zdrowa krolewna Matko XV wiek 

Zdrowaś gwiazdo morska XV wiek 

O najdroższy kwiatku panieńskiej czystości II połowa XV wieku 

Królewno niebieska koniec XV wieku 

 

Pięć pieśni maryjnych zanotowano z oryginalną linią melodyczną – układ jedno-

głosowy zachowały: Bądź pozdrowiona najświętsza krolewno, Radość wam powiedam, 

Zdrowa bądź Maryja, w układzie dwugłosowym zapisano O najdroższy kwiatku 

panieńskiej czystości, fakturę trzygłosową posiada pieśń Bądź wesoła Panno czysta15
. 

Polskie pieśni XV- i XVI-wieczne są tłumaczeniami lub parafrazami sekwencji 

i hymnów łacińskich
16

, ponadto przekładami z języka czeskiego, wreszcie utworami 

oryginalnymi. Jeżeli chodzi o pieśni antyfoniczne, są one właściwie tylko przekładami 

bądź parafrazami i tropami antyfon maryjnych, w szczególności Salve Regina17
 oraz 

Regina caeli18
. 

  

                                                                

Krzysztofie i znanych wyłącznie z tytułu pieśniach o świętych Barbarze i Mikołaju) oraz jedną pieśń żałobną 

Dzień gniewy, dzień on nowiny. Zob.: H. Feicht, Polskie średniowiecze, [w:] Studia nad muzyką polskiego 

średniowiecza, PWM, Kraków 1975, s. 97-98. 
14 Aleksander Brückner podaje, iż pieśń została wpisana na karcie rękopisu sieciechowskiego przyklejonej do 

tomu z kazaniami łacińskimi Sylwana (spowiednik Jagiełły) i była przeznaczona do śpiewania przed kaza-

niem; każda zwrotka posiada jeden rym, wiersze są różnozgłoskowe. Zob.: Brückner A., Średniowieczna 

pieśń religijna polska, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923, s. 116. 
15 Pod. za: Pikulik J., Polska pieśń religijna…, op. cit., s. 92. 
16 Tłumaczenia z języka łacińskiego były z reguły dostosowywane do oryginalnej melodii. Pod. za: Feicht H., 

Polskie średniowiecze…, op. cit., s. 98. 
17 Zdrowa gospodzie milosty, Zdrowa krolewna Matko, Zdrowaś krolewno miłosierdzia, Zdrowaś krolewno 

nadobna (tłumaczenie ostatniego tekstu zostało opatrzone poetyckimi glosami, pod. za: Pikulik J., Polska 

pieśń religijna…, op. cit., s. 90). 
18 Krolewno niebieska. 
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1. ANTYFONY MARYJNE 

Pojęcie „antyfona” (z języka gr. naprzemienna odpowiedź, refren) oznacza werset 

zaczerpnięty z Psalmów lub innych ksiąg Pisma Świętego (może być również ułożony 

przez współczesnego autora). Do kościoła rzymskokatolickiego wprowadził je św. 

Ambroży, biskup Mediolanu (374-397). Antyfony znajdują zastosowanie przede wszy-

stkim w liturgii godzin (brewiarz), gdzie recytuje się je przed i po psalmie. Antyfony 

wspólne dla wszystkich liturgii chrześcijańskich zwykle podkreślają obchodzone 

właśnie święto liturgiczne lub bieżące czytania biblijne. 

Określenie „antyfona” odnosi się także do dwóch różnych typów śpiewu gregoriań-

skiego, wywodzących się ze śpiewu antyfonalnego
19

. Pierwszy z nich, o narracyjnym 

charakterze, wykonywany jest podczas niektórych świąt przed Mszą świętą, zawiera 

opisy wydarzeń Nowego Testamentu. Drugi typ tworzą cztery antyfony maryjne, które 

od XIII wieku do czasów obecnych śpiewane są podczas całego roku liturgicznego, 

z podziałem na dokładnie określone okresy, pod koniec komplety
20

. 

1.1. ALMA REDEMPTORIS MATER 

Przyjmuje się, że autorem antyfony Alma Redemptoris Mater (przykład 1) jest 

Hermannus Contractus z Reichenau
21

. Modlitwa przeznaczona jest na okres Adwentu 

i Bożego Narodzenia.  

Antyfonę odmawia się od I Niedzieli Adwentu do Święta Oczyszczenia NMP  

(2 lutego): 

 w czasie Adwentu, 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

 

Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli 

Porta manes, et stella maris, succurre cadenti, 

Surgere qui curat, populo: tu quæ genuisti, 

Natura mirante, tuum sanctum Genitorem, 

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 

Sumens illud Ave, peccatorum miserere. 

  

 
 

 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ. 

R. Et concepit de Spiritu Sancto. 

Oremus. 

Gratiam tuam, quæsumus Domine, mentibus 

nostris infunde; ut, qui, Angelo nuntiante, 

Christi Filii tui incarnationem cognovimus; per 

ŚWIĘTA ODKUPICIELA MATKO22 

 

Święta Odkupiciela Matko, któraś otwartą 

nieba bramą pozostała Gwiazdo morza!  

Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje.  

Tyś zrodziła ku zdumieniu całej natury 

Twojego Świętego Stworzyciela, 

Panną będąc przedtem i potem, 

Pozdrowiona usty Gabriela,  

okaż miłosierdzie grzesznikom.  

 

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, 

W. I poczęła z Ducha Świętego. 

Módlmy się. 

Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać 

w serca nasze, abyśmy, którzy za 

zwiastowaniem anielskim Wcielenie 

Chrystusa, Syna Twojego poznali, 

                                                                
19 Sposób wykonywania pieśni liturgicznych przez dwa chóry, recytujące lub śpiewające na przemian. 
20 Kompleta – ostatnia modlitwa dnia w ramach oficjum modlitewnego. 
21 Błogosławiony Herman z Reichenau – niemiecki benedyktyn, kronikarz, poeta, muzyk, matematyk 

i astronom; w literaturze znany także jako Hermann der Lahme, Hermannus Contractus, Herimannus Augiensis 

lub (niewłaściwie) Hermann von Veringen; żył w latach 1013-1054. Pod. za: Cz. Grajewski, Błogosławiony 

Herman z Reichenau: w tysiąclecie urodzin, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013 nr 33, s. 293-298. 
22 Źródło: musicamsacram.pl/spiewnik/pokaz/714/Alma-redemptoris-Mater, [dostęp: 28.11.2020]. 
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passionem ejus et crucem, ad resurrectionis 

gloriam perducamur. Per eumdem Christum 

Dominum nostrum. 

R. Amen.  

przez mękę Jego i krzyż do chwały 

zmartwychwstania byli doprowadzeni. 

Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

 od I Nieszporów Bożego Narodzenia do Oczyszczenia NMP. 

V. Post partum Virgo inviolata permansisti. 

R. Dei Genitrix intercede pro nobis. 

Oremus. 

Deus, qui salutis æternæ beatæ Mariæ 

virginitate fæcunda, humano generi præmia 

præstitisti: tribue, quæsumus; ut ipsam pro 

nobis intercedere sentiamus, per quam 

meruimus auctorem vitæ suscipere, Dominum 

nostrum Iesum Christum Filium tuum. 

R. Amen. 

K. Po porodzeniu Panno niepokalaną 

pozostałaś. 

W. Boża Rodzicielko, wstaw się za 

nami. 

Módlmy się. 

Boże, któryś przez płodne Dziewictwo 

błogosławionej Maryi Panny zgotował 

rodzajowi ludzkiemu nagrodę żywota 

wiecznego, daj prosimy Cię, doznać 

skutków pośrednictwa Tej, przez którą 

otrzymaliśmy Dawcę żywota, 

Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna 

Twego.  

W. Amen. 

1.2. AVE REGINA COELORUM 

Najstarsza wzmianka na temat antyfony Ave Regina coelorum (przykład 2) 

pochodzi z antyfonarza opactwa Saint-Maur-des-Fossés w Paryżu, do liturgii została 

włączona w XIII wieku
23

. Antyfonę odmawia się od Święta Oczyszczenia NMP do 

Wielkiego Czwartku. 

AVE REGINA CAELORUM 

 

Ave, Regina cælorum, 

Ave, Domina Angelorum: 

Salve, radix, salve, Porta, 

Ex qua mundo lux est orta: 

Gaude Virgo gloriosa, 

Super omnes speciosa, 

Vale, o valde decora, 

Et pro nobis Christum exora. 

  

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. 

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 

Oremus. 

Concede, misericors Deus, fragilitati nostræ 

præsidium; ut, qui sanctæ Dei Genitricis 

memoriam agimus; intercessionis ejus auxilio, a 

WITAJ KRÓLOWO NIEBIOS24 

 

Witaj, niebios Królowo, 

Witaj, Pani aniołów, 

Witaj, Różdżko, witaj Bramo, 

Jasność zrodziłaś światu. 

Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 

Witaj, o Najśliczniejsza, 

Proś Chrystusa za nami. 

  

K. Dozwól mi chwalić Cię o Pani święta. 

W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom 

Twoim. 

Módlmy się. 

Udziel nam, prosimy Cię, miłosierny 

Boże, pomocy  

                                                                
23

 Pod. za: Z. Zahradníková, Antyfony maryjne Antona Aschnera, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Edukacja Muzyczna 2014 nr 9, s. 24. 
24

 Źródło: ave regina caelorum + witaj królowo niebios + sanctus.pl, [dostęp: 28.11.2020]. 
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nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem 

Christum Dominum nostrum. 

R. Amen. 

w słabościach naszych, abyśmy, którzy 

świętej Bożej Rodzicielce cześć 

oddajemy, za jej przyczyną  

i wstawiennictwem, powstali 

z nieprawości naszych. Przez tegoż 

Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

1.3. SALVE REGINA
25

 

Autorem antyfony Salve Regina (przykład 3) jest prawdopodobnie Hermannus 

Contractus
26

. Modlitwa została wprowadzona do liturgii Kościoła katolickiego w XI 

wieku przez biskupa Adhemara de Monteil, od XII wieku wykorzystywana w święta 

maryjne podczas procesji, od wieku XIII codziennie odmawiana przez cystersów, 

franciszkanów oraz dominikanów
27

. Śpiewana od dnia Trójcy Świętej (niedziela 

po Zesłaniu Ducha Świętego) do Adwentu, często wykonywana w czasie pogrzebów, 

czasami kończy modlitwę różańcową
28

. 

                                                                
25 W przekładzie na język polski, pochodzącym z przełomu XIV i XV wieku, tytuł brzmi: Zdrowa crolewna 

mathko. Pod. za: Pod. za: H. Feicht, Polska pieśń średniowieczna, [w:] Studia nad muzyką…, op. cit., s. 380. 

 Jak ustaliła Teresa Michałowska, zachowało się ponad dwadzieścia polskich redakcji antyfony Salve Regina  

z przełomu XIV/XV wieku, pisanych wierszem lub prozą. Pod. za: T. Michałowska: Literatura polskiego 

średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 892. 

Najstarsze tłumaczenie prozą, pochodzące prawdopodobnie z końca XIV wieku, zostało odnalezione przez 

Łukasza Gołębiowskiego – w rękopisie z benedyktyńskiego klasztoru na Łysej Górze (manuskrypt znajdował 

się wówczas w zbiorach Biblioteki Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego) – datowanym na rok 1406, 

o czym znany historyk i bibliotekarz poinformował w pierwszym tomie „Biblioteki Polskiej” z 1826 roku 

(pod. za:  R. Mazurkiewicz, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 21). Odpisy wszystkich utworów polskich zawartych 

w rękopisie, sporządzonych przez Gołębiowskiego) zostały opublikowane przez Wacława A. Maciejowskiego 

w Dodatkach do trzeciego tomu Piśmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, 

Warszawa 1852, s. 122 (pod. za: ibidem, s. 22). Pięć utworów, spośród sześciu pieśni łysogórskich, to pieśni 

maryjne: Posłuchajcie, bracia miła; Radości wam powiadam; Wstęp do nowych pieśni (tzw. „Wykład 

Słopuchowskiego”); Mocne boskie tajemności; Zdrowaś, królewno wyborna. Oprócz tego, w Dodatkach 

znalazło się kilka redakcji polskiego przekładu antyfony Salve Regina, tekst Bogurodzicy oraz polskie 

tłumaczenie antyfony Regina caeli laetare (incipit polski: Królewno niebieska, matko krześcijańska). Pod. za: 

ibidem.  

Na podstawie badań Teresy Michałowskiej wiadomo, że najstarsze znane tłumaczenie Salve Regina napisane 

wierszem (incipit polski: Zdrawa gospodzie milosti) znajdowało się w Kancjonale Przeworszczyka z 1435 

roku, opisanym przez Michała Juszyńskiego w roku 1820 (przekład oparty na wersji czeskiej) – tłumaczenie 

składało się z 15 nieregularnych wersów, bez podziału na strofy; w tekście występowały liczne bohemizmy. 

Zbliżona wierszowana redakcja została użyta w Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca, w drugim 

wydaniu dzieła z roku 1522. Pod. za: T. Michałowska, op. cit., s. 892-893. 
26 Zob.: E. Nowacki, Antiphon (XI. Marianische Antiphonen), [w:] Musik in Geschichte und Gegewart, Band 

1, Sachteil A-Bog, Bärenreiter, Kassel 1994, s. 658. 
27 Pod. za: Zahradníková Z., Antyfony maryjne Antona Aschnera, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Edukacja Muzyczna 2014 nr 9, s. 28. 
28 Jak ustalił Julian Wojtkowski, treść antyfony tak mocno „ujęła ludzi średniowiecza”, iż przekład polski stał 

się ulubioną modlitwą, czego dowodzą liczne wersje i odpisy pochodzące głównie z wieku XV. Autor podaje, 

że na Śląsku znany był dodatek szczególnie podkreślający pośrednictwo łaski jako przymiot Maryi Panny: 

„O slothka dzewyczo maria raczysz thego vszyczyczy a swą laszka nam daczy, przesz która bychmy mogly 

nabycz ducha swathego. A pothem szyszkacz królestwa nyebyeszkego”. Pod. za: Wojtkowski J., op. cit., s. 245. 
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SALVE REGINA 

 

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, 

dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, 

exsules filii Hevae. Ad te suspiramus 

gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nos converte. Et 

Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 

post hoc exsilium ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus.  

Deus refugium nostrum et virtus, populum ad 

te clamantem propitius respice; et intercedente 

gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice 

Maria, cum beato Josepho ejus Sponso, ac 

beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et 

omnibus Sanctis, quas pro conversione 

peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae 

Matris Ecclesiae, preces effundimus, 

misericors et benignus exaudi. Per eumdem 

Christum, Dominum nostrum. 

R. Amen. 

WITAJ KRÓLOWO29 

 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, 

słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do 

Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na 

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko 

nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas 

zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc 

żywota Twojego, po tym wygnaniu nam 

okaż. O łaskawa, o litościwa,  

o słodka Panno Maryjo! 

  

K. Módl się za nami święta Boża 

Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych 

Módlmy się. 

Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj 

łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający 

i za przyczyną chwalebnej  

i niepokalanej Dziewicy  

i Matki Bożej Maryi, z świętym jej 

Oblubieńcem Józefem, z świętymi 

Apostołami Twoimi Piotrem  

i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, 

wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby 

nasze, które za nawrócenie grzeszników, 

za wolność i wywyższenie świętej Matki 

Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. 

Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

1.4. REGINA CAELI LAETARE 

Powstanie antyfony Regina caeli laetare (przykład 4) szacuje się między IX-XII 

wiekiem: najstarszym źródłem tekstu jest antyfonarz (około 1171) z bazyliki św. Piotra 

w Watykanie (istnienie tekstu w XII wieku potwierdza antyfonarz z opactwa św. Lupo 

z Benewentu) oraz brewiarz franciszkański z roku 1235
30

. Franciszkanie początkowo 

odmawiali modlitwę jako dodatek do hymnu Magnificat, wykonywanego w czasie 

Nieszporów w oktawie wielkanocnej, w drugiej połowie XIII wieku włączyli ją do 

modlitwy brewiarzowej swojego zakonu. Papież Mikołaj III (1277-1280) wprowadził 

antyfonę do brewiarza rzymskiego. Benedykt XIV (1740-1758), decyzją z dnia 20 

kwietnia 1742 roku, polecił odmawianie hymnu w okresie wielkanocnym (zamiast 

                                                                
29 Źródło: salve regina + witaj królowo, matko miłosierdzia + sanctus.pl, [dostęp: 28.11.2020]. 
30 Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, oprac. Mizgalski G., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1959,  

s. 405. 
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modlitwy Anioł Pański), począwszy od Wielkiej Soboty aż do soboty przed Zesłaniem 

Ducha Świętego
31

. 

Antyfona ma formę czterowiersza, z których dwa pierwsze są rymowane, wszystkie 

kończą się aklamacją „alleluja”
32

; w wersji wykonywanej zamiast modlitwy Anioł 

Pański dodawany jest kolejny dwuwiersz oraz modlitwa końcowa, pisana prozą. 
 

REGINA CAELI KRÓLOWO NIEBA33 

wersja I 

 

Regina Caeli, laetare, alleluia, 

Quia quem meruisti portare, alleluia, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia, 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia, 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii 

Tui Domini nostri Iesu Christi mundum 

laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut, 

per eius Genitricem Virginem Mariam, 

perpetuae capiamus gaudia vitae. Per 

eumdem Christum Dominum nostrum. 

R. Amen. 

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja, 

bo Ten, któregoś nosiła, alleluja, 

zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja. 

Módl się za nami do Boga, alleluja. 

 

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. 

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, 

alleluja. 

 

Módlmy się. Boże, któryś przez 

zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj 

nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, 

Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości 

życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana 

naszego. 

W. Amen. 

 

wersja II (przeznaczona do śpiewu) 

                                                                
31 Antyfona odmawiana jest zawsze w pozycji stojącej. Zob.: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. s. 139. 
32 Radosna aklamacja „Alleluja” składa się z dwóch wyrazów hebrajskich – „halelu” i „Yah”, co znaczy 

„Chwalcie Pana”! Zawołanie przeszło z nabożeństw synagogalnych do liturgii chrześcijańskiej, jednak – 

podobnie jak „Amen” oraz „Hosanna” – nie zostało przetłumaczone na inne języki. Śpiew, już w czasach 

starotestamentalnych posiadał ustaloną formę responsoralną: kantor wykonywał kolejne wersety tekstu, 

najczęściej psalmów, obecni – po każdym wersecie – powtarzali refren. Najprawdopodobniej od IV wieku do 

prostego stylistycznie „Alleluja” dołączono wokalizę, nazywaną w łacinie ludowej „iubilus”. Zawołanie miało 

zawsze charakter radosny, wynikający z głębokiej wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne, dlatego 

śpiewano je nie tylko w czasie liturgii mszalnej, ale również podczas uroczystości weselnych i pogrzebowych, 

czy w trakcie pracy. Jego obecność utrwaliła się ostatecznie między czytaniami jako śpiew wprowadzający do 

proklamacji tekstów ewangelii w każdej Mszy świętej de tempore i de sanctis, z wyjątkiem Wielkiego Postu 

i nabożeństw żałobnych. Pod. za: Pikulik J., Śpiewy Alleluja o Najświętszej Maryi Pannie w polskich 

graduałach przedtrydenckich, [w:] Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, tom IV, Akademia Teologii 

Katolickiej, Warszawa 1984, s. 5. 
33 Źródło: Ujednolicone-modlitwy-tekst-integralny.docx (episkopat.pl), [dostęp: 28.11.2020]. 

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (KEP) obradującego od 27 do 29 sierpnia 

2020 roku na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. 

Ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, 

miało na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum 

wydawnictw katolickich, także w Internecie. Po przyjęciu i publikacji form ujednoliconych przez KEP normy 

stały się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych oraz innych modlitewników. 

Źródło: Biskupi ujednolicili teksty modlitw. Konferencja Episkopatu Polski, [dostęp: 28.11.2020], (pol.). 
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Wesel się, Królowo miła, bo Ten, któregoś 

zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami; 

módl się do Niego za nami! Alleluja, alleluja! 

Ciesz się i wesel się  

w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy 

się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali: 

Alleluja, alleluja! 

 

Opracowanie muzyczne antyfony, jednorodne rytmicznie, z sylabiczną melodyką 

(włącznie z „alleluia”) prezentuje cechy stylu chorałowych melodii gregoriańskich. 

Regina caeli laetare stała się podstawą dwóch średniowiecznych redakcji pieśni 

(incipit polski: Królewno niebieska, matko chrześcijańska)
34

: 

 pierwsza, będąca swobodną parafrazą antyfony zachowała się w dwóch przekazach 

 zaginionym rękopisie Biblioteki Czartoryskich w Sieniawie zapisanym 

przed rokiem 1500
35

, 

 inkunabule nr 8 Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie
36

, 

zapis na karcie tytułowej, koniec XV wieku
37

, 

 druga, stanowiąca niemal dosłowny przekład antyfony znajduje się na karcie 171v 

drugiego wydania Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (1522). 

Starszy przekład datuje się na drugą połowę XV wieku
38

; antyfona śpiewana była 

w Polsce m.in podczas procesji rezurekcyjnej, obok łacińskiego tropu Christus iam 

surrexit. 

W tej XV-wiecznej parafrazie łacińskiej antyfony wielkanocnej pojawia się obraz 

świata jako morza, życia – jako żeglowania, w którym pomaga nam „krolewna 

niebieska, matka krześcijanska”: 

Proś za nami Boga, 

Bądź ty nasza koga, 

Bychom morze 

przebyli, 

Do nieba 

przypłynęli.  

Alleluja39. 

Na marginesie warto zwrócić uwagę, iż Maryja została tutaj nazwana „kogą” 

(okrętem, statkiem). Użycie takiego określenia jest wyjątkowe dla polskich średnio-

wiecznych utworów maryjnych – poza cytowanym przykładem znalazło się tylko 

                                                                
34 Zob.: Mazurkiewicz R., op. cit., s. 60-61. 
35 Tekst odpisał Wacław A. Maciejowski łącznie z pieśnią Zdrowaś gwiazdo morska, Boża matko święta. 

Pod. za: ibidem, s. 61. 
36 Robert Caraccioli, Sermones de laudibus sanctorum, Augsburg 1489. Pod. za: ibidem. 
37 Przekaz opublikował Wiesław Wydra (Drugi przekaz średniowiecznej pieśni polskiej „Królewno 

niebieska”, „Slavia Occidentalis 1977 nr 34, s. 155-157). Pod. za: ibidem. 
38 Aleksander Brückner datuje pochodzenie tekstu na XVI wiek. Zob.: Brückner A., op. cit., s. 134.  
39 Maciejowski W.A., Dodatkach do trzeciego tomu Piśmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych aż 

do roku 1830, tom 3, Dodatki, Warszawa 1852, s. 142. Pod. za: Mazurkiewicz R., op. cit., s. 287.  
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w jednej ze strof Psalterium Beatae Mariae Virginis św. Edmunda z Canterbury, 

w bernardyńskim rękopisie z lat czterdziestych XVI wieku
40

. 

J. Pikulik opisuje werset Regina caeli laetare zapisany w polskich graduałach 

przedtrydenckich
41

 – mowa tutaj o dwóch rękopisach odnalezionych w zasobach 

archiwalnych zakonu OO. Bnedyktynów w Tyńcu: 

1. Regina caeli laetare – Tempore Paschali de Domina42
, 

2. Regina caeli laetare – Tempore Paschali de BMV43
. 

Zapisy zachowane w rękopisach pochodzących z klasztoru tynieckiego nie uwzglę-

dniają oryginalnych „alleluja”, kończących każdy wers, w ostatnim wersie słowo Deum 

jest zastąpione czasownikiem rogamus: 

 

Alleluia.  Regina caeli laetare, 

 Quia quem meruisti portare 

 Resurrexit, sicut dixit, 

 Ora pro nobis, rogamus44. 

 

Jak ustalił Jerzy Pikulik
45

, kompozycja nie jest utworem oryginalnym. Do strofy 

dostosowano melodię wersetu Domine, in virtute tua46
, wykonywanego w średnio-

wiecznej Polsce w czwartą, a przez franciszkanów – w piątą niedzielę po Zesłaniu 

Ducha Świętego.  

Autorstwo antyfony nie jest ustalone. W jednej z hipotez jako autora wskazuje się 

papieża Grzegorza I (590-604)
47

, w drugiej – papieża Grzegorza V (996-999), z kolei 

trzecia mówi o opacie z Vendome
48

.  
                                                                
40 Zob.: ibidem, s. 113. Badacz zwrócił jednocześnie uwagę, iż w przypadku antyfony określenie „koga” 

(okręt, statek) zostało użyte w odmiennym, o wiele bardziej skonwencjonalizowanym kontekście znacze-

niowym. 
41 W wyniku reformy posoborowej, szereg śpiewów zostało usuniętych z graduałów i antyfonarzy. Zob.: 

Feicht H., Muzyka liturgiczna w polskim średniowieczu, [w:] Studia nad muzyką…, op. cit., s. 142. 
42 Rękopis sporządzony został w XV wieku; w ustaleniu chronologii oparto się na analizie pisma oraz notacji 

muzycznej.  Graduał, po II wojnie światowej stał się własnością Biblioteki Narodowej (sygn.: BN ms. b.s. I). 

Pod. za: Pikulik J., Śpiewy Alleluja…, op. cit., s. 44. 
43 Graduał benedyktyński pochodzący również z Tyńca, chronologicznie nieco późniejszy od poprzedniego, 

ale także datowany na wiek XV. W Bibliotece Narodowej (sygn.: BN ms. b.s. II) został złożony po II wojnie 

światowej. Pod. za: ibidem, s. 45. 
44 Cyt. za: ibidem, s. 281. [Tłumaczenie własne: Chwalcie Pana. Raduj się Królowo Nieba, bo Ten, którego 

nosiłaś zmartwychwstał, jak powiedział. Prosimy, módl się za nami]. 
45 Ibidem, s. 281-282. 
46 Wykorzystane zostały następujące odcinki (pod. za: ibidem, s. 281): 

Domine, in virtue tua  (9 sylab) dla wiersza:  Regina caeli laetare (8 sylab) 

Laetabitur rex, et super (8 sylab) dla wiersza:  Quia quem meruisti portare (10 sylab) 

salutare tuum (6 sylab) dla wiersza:  Resurrexit, sicut dixit, (8 sylab) 

exultabit vehementer (8 sylab) dla wiersza:  Ora pro nobis, rogamus. (8 sylab) 

Kopista benedyktyński zachował w procesie adaptacyjnym strukturę melodii oryginalnej. Modyfikacje, 

wynikające z różnej liczby sylab, polegały na rozbudowie bądź skróceniu odcinków. Ponadto kopista 

wprowadził zmiany podyktowane względami estetycznymi, przede wszystkim ustalającymi właściwe relacje 

między tekstem a melodią.  
47 Z tą hipotezą wiąże się barwna legenda, nawiązująca do epidemii dżumy panującej w Rzymie, w roku 590 

– w okresie Świąt Wielkanocnych: „Papież, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby zarządził 

procesję pokutno-błagalną. O świcie oznaczonego dnia przybył wraz z duchowieństwem do rzymskiego 
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Wielkanocna antyfona maryjna Regina caeli była często przedmiotem opracowań 

muzycznych
49

 – utworem zainteresował się również twórca związany z poznańskim 

środowiskiem muzycznym, Tadeusz Szeligowski. 

2. REGINA COELI LAETARE na chór mieszany a cappella 

Tadeusz Szeligowski napisał 27 utworów reprezentujących nurt muzyki religijnej
50

. 
Pierwsze utwory powstały we Francji, podczas studiów muzycznych w Paryżu, które 
twórca odbył w latach 1929-1931 u Nadii Boulanger (kompozycja) i Paula Dukasa 
(instrumentacja). W Trzech motetach (1929)

51
 zauważyć można eksperymentowanie 

w zakresie brzmienia chóru – Szeligowski badał różne możliwości łączenia głosów. 
W kolejnych dziełach widać dużą różnorodność w ujęciu tematyki religijnej – kom-
pozytor wybierał rozmaite formy i sposoby muzycznej konkretyzacji tekstów.  

Znaczący wpływ na kształt twórczości religijnej Tadeusza Szeligowskiego wywarły 
dwa czynniki: 

 nauka kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger, dzięki której poznał estetykę 
neoklasycyzmu; 

 współpraca z chórami; 
Zajęcia z Nadią Boulanger dały twórcy podstawy rzemiosła kompozytorskiego 

charakteryzującego się z jednej strony „logiczną i przemyślaną konstrukcją formy, 
prostą i przejrzystą fakturą, lekkością brzmienia (…), szeroką erudycją historyczną”

52
, 

z drugiej – niechęcią do „patosu, sentymentalizmu, wyrażania muzyką uczuć i opisy-
wania literackich programów”

53
. Trzeba podkreślić, że Szeligowski dokonał pewnej 

                                                                

kościoła Ara Caeli, skąd wyruszyła procesja do bazyliki św. Piotra – Grzegorz I niósł ikonę Matki Bożej (jej 

autorstwo przypisywano powszechnie św. Łukaszowi Ewangeliście). Gdy mijano Zamek Hadriana, usłyszano 

głos z wysokości, opiewający Maryję Królową Nieba. Papież, zaskoczony niezwykłym zjawiskiem i ujęty 

anielskim śpiewem, odpowiedział głośno: Ora pro nobis Deum, alleluia („Módl się za nami do Boga, 

alleluja”). W tej chwili ukazał się świetlisty anioł, trzymający w ręku miecz zarazy, który natychmiast 

schował do pochwy – w tym momencie epidemia ustała. Na pamiątkę opisanego wydarzenia nazwę Zamku 

zmieniono na Zamek Świętego Anioła, a słowa anielskiego hymnu umieszczono na dachu kościoła Ara Caeli. 

Znacznie później (prawdopodobnie w wieku XII) do wezwania Ora pro nobis Deum, alleluia dopisano 

następne – w ten sposób miała powstać dzisiejsza antyfona”. Pod. za: Regina Caeli. Historia i tekst antyfony 

odmawianej w okresie paschalnym zamiast Anioła Pańskiego, źródło: „Pch24.pl”, [dostęp: 28.11.2020]. 
48 Pod. za: Z. Zahradníková, op. cit., s. 26. 
49 Po tekst antyfony sięgali, m.in.: John Dunstable (Regina Caeli laetare na trzy głosy a cappella), Claudio 

Monteverdi (Regina Caeli na 3 głosy i basso continuo), Grzegorz Gerwazy Gorczycki (Regina Caeli laetare I 

i II na sopran, alt, tenor, bas), François Couperin (Regina Caeli na 2 alty i basso continuo), Wolfgang 

Amadeus Mozart (Regina Caeli C dur na sopran, chór i orkiestrę, KV 108/74d, Regina Caeli B dur na sopran, 

chór i oriestrę, KV 127, Regina Caeli C dur na głosy solo, chór i orkiestrę, KV 276/321b), Johannes Brahms 

(Regina Caeli na chór żeński op. 37 nr 3), Marcel Dupré (Regina Caeli op. 64), Romuald Twardowski 

(Regina Caeli na chór mieszany), Juliusz Łuciuk (Antiphonae: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina 

coelorum, Regina coeli, Salve Regina per coro maschile a cappella). 
50 3 utwory na głos solowy z towarzyszeniem instrumentu, 4 – głos solowy z towarzyszeniem chóru i zespołu 

instrumentalnego, 1 – chór z towarzyszeniem instrumentu, 6 – chór żeński a cappella, 2 – chór męski 

a cappella, 10 – chór mieszany a cappella, 1 – na orkiestrę smyczkową. W czasie II wojny światowej 

zaginęło szereg utworów kompozytora, w tym cztery o tematyce religijnej: Psalm XVI (1931), Pieśni 

Maryjne (1932), Psalm CXXXIII (1935), Te Deum (1938). 
51 Motet na dwa głosy męskie: Nos qui sumus, motet na trzy głosy żeńskie: O vos omnes, motet na kontralt 

i tenor: Timer et tremor. Skopiowane nie zaznaczone skąd – brak źródła, niebieskie tło. Ilość kopiowanych 

fragmentów i w niewłaściwy sposób oznaczona jest przerażająca. 
52 Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, PWM, Kraków 1985, s. 55. 
53 Ibidem. 
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selekcji rozwiązań warsztatowych – przyjął tylko te, które odpowiadały jego osobistym 
przekonaniom i estetyce. 

Podczas studiów we Lwowie, następnie w Krakowie
54

, a także po ich zakończeniu 
Szeligowski współpracował z wieloma chórami – zawodowymi, amatorskimi, miesza-
nymi oraz żeńskimi, zespołami z dużymi tradycjami, jak i działającymi krótko. Praca 
z chórami wpłynęła bardzo wyraźnie na kształt utworów religijnych. We wszystkich 
kompozycjach widać dużą dbałość o wykonawcę, myślenie o możliwościach technicz-
nych, wykonawczych zespołu. 

Wśród utworów należących do nurtu muzyki religijnej znalazły się cztery 
kompozycje  
o tematyce maryjnej – w kolejności chronologicznej: 
1. Pieśni Maryjne na głos solo [sopran], chór i orkiestrę symfoniczną do tekstów 

staropolskich, ukończone w Poznaniu w 1932 roku [rękopis zaginął]. 
2. Pieśni Maryjne na chór i fortepian do tekstów staropolskich, 1934 [rękopis 

zaginął]. 
3. Regina coeli laetare na chór mieszany a cappella, 1934, wyd. Polski Związek 

Chórów i orkiestr: Warszawa 1979.  
4. Regina coeli laetare na 3 głosy żeńskie, 1943, łaciński tekst modlitwy, Mszał 

rzymski [rękopis, archiwum rodzinne]. 
Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.] na chór mieszany 

a cappella została napisana na konkurs Małopolskiego Związku Towarzystw Śpiewa-
czych i Muzycznych we Lwowie (lipiec 1934) – utwór zdobył I nagrodę. Pierwsze 
wykonanie miało miejsce również we Lwowie, 17 marca 1935 roku; kompozycję 
wykonał Chór „Lutnia–Macierz” pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego. 

Kompozytor wykorzystał polskie tłumaczenie tekstu antyfony
55

. 
 

Tekst oryginalny56 
 

Tekst opracowania57 
 

Krolewno niebieska, 
Matko krześcijanska, 
Wesel się, 
Czysta panno Maryja. 
Alleluja. 
 

Królewno niebieska, 
Matko krześcijanska, 
Wesel się, 
Czysta Panno Maryja! 
 

Któregoś nosiła 
I też porodziła, 
Trzeciego dnia z martwych wstał, 
Jako przedtym powiedał. 
Alleluja. 
 

Któregoś nosiła 
I też porodziła, 
Trzeciego dnia zmartwychwstał, 
Jako przedtem powiedał. 
 

                                                                
54 W Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie studiował fortepian u Viléma 

Kurza i teorię u Stanisława Niewiadomskiego. W latach 1918-1922 odbył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie, równocześnie uczył się harmonii i kontrapunktu u Bolesława Wallek-Walew-

skiego, w latach 1921-1922 studiował muzykologię u Zdzisława Jachimeckiego.  
55 W partyturze podano błędną informację o wykorzystaniu tłumaczenia z XI wieku. Zob.: Szeligowski T., 

Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.] na chór mieszany a cappella [partytura], Polski 

Związek Chórów i Orkiestr: Warszawa 1979, s. 11. 
56 Brückner A., op. cit., s. 134.  
57 Szeligowski T., op. cit., s. 11. 
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Proś za nami Boga, 

Bądź ty nasza koga, 

Bychom morze przebyli, 

Do nieba przypłynęli. 

Alleluja. 

 

Proś za nami Boga, 

Bądź ty nasza koga, 

Bychom morze przebyli, 

Do nieba przypłynęli. 

Alleluja! 

 

Tadeusz Szeligowski oparł utwór na melodyce diatonicznej, obok której wprowadził 

przebiegi chromatyczne. Zastosował następujące typy linii melodycznych: 

 pochody sekundowe w kierunku opadającym (przykład 5); 

 melodykę o linii falistej (przykład 6); 

 ostinato (przykład 7). 

Ciekawy efekt brzmieniowy uzyskał przez pozorne zatrzymanie ruchu w głosach 

(przykłady: 8, 9) – linia melodyczna krąży wokół jednego dźwięku. 

W utworze wokalnym, w którym muzyka łączy się ściśle ze słowem, wyróżnia się 

trzy typy melodyki: sylabiczną, melizmatyczną oraz recytatywną. W Regina coeli 

laetare odnaleźć można wszystkie wymienione typy melodyki: 

 sylabiczną (przykład 10); 

 melizmatyczną (przykład 11); 

 recytatywną (przykład 12). 

Ważnym aspektem w twórczości wokalnej, wpływającym na walory brzmieniowe 

dzieła, jest właściwe wykorzystanie skali głosu ludzkiego. W analizowanym motecie 

zwraca uwagę szczególna dbałość kompozytora, ażeby linia melodyczna każdego 

głosu mieściła się w odpowiedniej skali
58

: 

 
soprany d1 – g2, 

alty g – e2, 

tenory f – g1, 

basy G – e1. 

 

Analiza pieśni pozwoliła na wyróżnienie odcinków operujących współbrzmieniami 

o budowie tercjowej oraz fragmentów wykorzystujących inną budowę akordów 

(współbrzmienia septymowe, nonowe z dźwiękami obcymi bądź przejściowymi, 

akordy eliptyczne). Odnaleźć można także odcinki, w których współbrzmienia bitonalne 

(przykład 13) powstają na skutek nałożenia różnych (bądź oddalonych od siebie) 

trybów – stają się wówczas samodzielną jednostką jako barwna plama.  

W najprostszych, trójdźwiękowych układach można wskazać „klasyczne” powią-

zania funkcyjne. Wprowadzane zmiany chromatyczne powodują pewne przewarto-

ściowanie zależności tonalnych, co pociąga za sobą trudności w odnalezieniu powiązań 

funkcyjnych. 

Szczególnego znaczenia, w kontekście opracowania dawnego tekstu, nabiera użycie 

środków archaizacji, którą Szeligowski rozumiał jako świadome tworzenie dzieła 

artystycznego w myśl zasad wybranego przez siebie stylu charakterystycznego dla 

                                                                
58 Por.: Chodkowski A. (red.), Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 312. 
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muzyki pewnego okresu historycznego (średniowiecze, renesans)
59

, bądź indywi-

dualnego stylu jakiegoś mistrza
60

. 

W motecie Regina coeli laetare twórca zastosował następujące środki archaizacji: 

 staropolski tekst; 

 połączenia plagalne i kadencje stylizowane na średniowieczne (przykład 14), 

które zastąpiły tonalne zwroty kadencyjne; 

 akordy eliptyczne
61

; 

 linię melodyczną wzorowaną na stylu chorałowych melodii gregoriańskich 

(przykład 15); 

 model formalny motetu
62

. 

Kompozytor uzależnił liczbę odcinków utworu od objętości tekstu i jego podziału. 

Motet Regina coeli laetare jest kompozycją rozbudowaną (kolejne fazy przebiegu 

można połączyć w większe całości)
63

 – posiada budowę 3-częściową z codą. 

Poszczególne fazy są wyraźnie od siebie oddzielone i kończą się kadencją.  

Szeligowski stosuje jednorodne struktury rytmiczne (w ramach poszczególnych 

odcinków utworu), przy stosunkowo częstych zamianach metryki, które wykorzystują 

również nową jednostkę podstawową. Konsekwentnie zachowuje przy tym prozodię. 

W analizowanej pieśni daje się zauważyć tendencję traktowania struktur rytmicznych 

jako modeli tektonicznych, wpływających na przebieg formy. 

Kolorystyka utworu jest tutaj wypadkową barwy głosów ludzkich. Kompozytor 

łączy głosy tworząc różne zespoły wykonawców – żeńskie, męskie oraz mieszane. 

W motecie twórca powiększa aparat wykonawczy przez podział jednego głosu na dwa. 

W kształtowaniu przebiegu utworu, jego formy bierze udział także dynamika, która 

podkreśla punkty kulminacyjne zarówno w warstwie słownej, jak i dźwiękowej. 

Regina coeli laetare napisana jest w fakturze homofonicznej, zastosowanej w celu 

wyeksponowania tekstu. Odcinki homofoniczne, które można potraktować jako 

najprostszy układ nota contra notam, zestawiane są z odcinkami wprowadzającymi 

imitację kanoniczną. 

3. Podsumowanie 

Analiza tekstów średniowiecznego piśmiennictwa polskiego ujawniła obecność 

kultu maryjnego zarówno w pieśniach dedykowanych Matce Bożej, jak i w kolędach, 

pieśniach wielkopostnych oraz pieśniach o świętych. Cztery antyfony maryjne: Alma 

Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Salve Regina, Regina caeli laetare, które 

od XIII wieku do czasów współczesnych śpiewane są podczas całego roku liturgicz-

nego, stanowiły ważny środek wyrazu kultu Matki Bożej zakorzeniony w duchowości 

zakonnej, szczególnie franciszkańskiej, przekazywany stopniowo coraz szerszym 

rzeszom wiernych. 

Autorstwo antyfony wielkanocnej Regina caeli laetare nie jest ustalone, podobnie 

jak jej powstanie, które szacuje się między IX-XII wiekiem. XV-wieczna parafraza 

                                                                
59 Opera Bunt żaków (1951). 
60 Psalm radosny in memoriam Guillaume Dufay na chór mieszany a cappella (1938). 
61 Ciekawym rozwiązaniem warsztatowym, wzbogacającym brzmienie chóru, jest także równoległe 

przesuwanie akordów, mające swoje źródło w tonalności średniowiecznej i renesansowej. 
62 Budowę motetu przedstawia tabela zamieszczona na końcu artykułu. 
63 Podobne rozwiązanie zastosował w pieśniach: Angeli słodko śpiewali oraz Już nam czas godzina. 
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łacińskiej antyfony Regina caeli laetare stała się podstawą współczesnego opraco-

wania na chór mieszany a cappella autorstwa Tadeusza Szeligowskiego. 

Kompozytor napisał 27 utworów reprezentujących nurt muzyki religijnej. Pierwsze 

utwory powstały we Francji, podczas studiów muzycznych w Paryżu, w latach 1929-

1931. Nauka kompozycji pod kierunkiem Nadii Boulanger oraz współpraca z chórami 

wywarły istotny wpływ na rozwój i kształt twórczości religijnej Szeligowskiego. 

W utworach widać dbałość o zachowanie logicznej, przemyślanej konstrukcji, przej-

rzystej faktury, najlepsze wykorzystanie możliwości wykonawczych zespołu.  

Motet Regina coeli laetare na chór mieszany a cappella jest jedną z czterech 

kompozycji o tematyce maryjnej. Utwór został napisany w roku 1934, wykonany w roku 

następnym przez Chór „Lutnia–Macierz” pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego. 

W kompozycji zwraca uwagę wykorzystanie środków archaizacji do kształtowania 

przebiegu pieśni – twórca stosuje model formalny motetu, wprowadza połączenia 

plagalne i kadencje stylizowane na średniowieczne, rozwój linii melodycznej wzoruje 

na stylu chorałowych melodii gregoriańskich. Szeligowski, nawiązując do stylu 

dawnej epoki, nie rezygnuje z nowych rozwiązań warsztatowych: 

 operuje współbrzmieniami bitonalnymi, akordami eliptycznymi; 

 wprowadza dźwięki obce lub przejściowe do akordów o budowie tercjowej, co 

niesie za sobą całkowite przewartościowanie zależności tonalnych; 

 łączy różne zespoły wykonawców, tworząc w ten sposób nowe jakości 

brzmieniowe. 

Środki techniki kompozytorskiej użyte przez twórcę służą podkreśleniu treści 

zawartych w warstwie słownej. 
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Przykład 1. Antyfona Alma Redemptoris Mater. Źródło: The Parish Book of Chant CMAA, second edition, 

https://media.musicasacra.com/books/pbc_2nd.pdf [dostęp: 28.11.2020] 

 

Przykład 2. Antyfona Ave Regina coelorum. Źródło: The Parish Book of Chant CMAA, second edition, 

https://media.musicasacra.com/books/pbc_2nd.pdf [dostęp: 28.11.2020] 
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Przykład 3. Antyfona Salve Regina. Źródło: The Parish Book of Chant CMAA, second edition, 

https://media.musicasacra.com/books/pbc_2nd.pdf [dostęp: 28.11.2020] 
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Przykład 4. Antyfona Regina caeli Laetare. Źródło: The Parish Book of Chant CMAA, second edition, 

https://media.musicasacra.com/books/pbc_2nd.pdf [dostęp: 28.11.2020] 

 

Przykład 5. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.] na chór mieszany  

a cappella [partytura], t. 101-105; t. 104-105: pochody sekundowe w kierunku opadającym.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Przykład 6. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 72-76: melodyka o linii falistej w partii altów i sopranów.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 

 

Przykład 7. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 11-14: ostinato w partii tenorów i basów.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Przykład 8. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 26-27: pozorne zatrzymanie ruchu w partii altów i basów.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 

 

Przykład 9. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 55-56: pozorne zatrzymanie ruchu w partii altów.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 

 

Przykład 10. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.] na chór mieszany 

a cappella [partytura], t. 1-10: melodyka sylabiczna. Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Przykład 11. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 96-100: melodyka melizmatyczna (t. 96-97, t. 100).  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 

 

Przykład 12. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 34-40: melodyka recytatywna [t. 36-40].  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Przykład 13. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.] na chór mieszany  

a cappella [partytura], t. 96: współbrzmienia bitonalne. Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 

 

Przykład 14. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 110-113: zwrot kadencyjny w t. 112-113.  

Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Przykład 15. T. Szeligowski, Regina coeli laetare [z Pieśni Maryjnych wg tekstów XV w.]  

na chór mieszany a cappella [partytura], t. 72-78: prowadzenie linii na wzór chorału w partiach 

poszczególnych głosów. Źródło: Polski Związek Chórów i Orkiestr, 1979 
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Schemat formalny motetu
64

 

 

                                                                
64 Opracowanie własne. 
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polskiego średniowiecza. Geneza antyfony oraz współczesne muzyczne 

opracowanie tekstu na chór mieszany a cappella autorstwa Tadeusza 

Szeligowskiego 

Streszczenie 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest jedna z czterech antyfon maryjnych: Regina caeli laetare. Głównym 

celem badań jest analiza i opis oryginalnego tekstu utworu oraz jego muzycznego opracowania na chór 

a cappella autorstwa Tadeusza Szeligowskiego. Ważnym aspektem podjętych badań było ukazanie kultu 

maryjnego w świetle tekstów średniowiecznego piśmiennictwa polskiego, przybliżenie okoliczności 

powstania antyfon maryjnych, przedstawienie genezy antyfony Regina caeli laetare, wskazanie głównych 

czynników leżących u podstaw nurtu religijnego w twórczości Szeligowskiego, omówienie elementów 

formotwórczych ze wskazaniem roli jaką pełnią w kształtowaniu przebiegu pieśni Regina caeli laetare na 

chór mieszany a cappella. Zebrany materiał badawczy poddano analizie krytycznej piśmiennictwa z zakresu 

objętego tematem badań oraz analizie elementarnej, obejmującej melodykę, harmonikę, organizację materiału 

dźwiękowego w czasie oraz formę.  

W kompozycji zwraca uwagę wykorzystanie środków archaizacji do kształtowania przebiegu pieśni: twórca 

stosuje model formalny motetu, wprowadza połączenia plagalne i kadencje stylizowane na średniowieczne, 

rozwój linii melodycznej wzoruje na stylu chorałowych melodii gregoriańskich. 

Szeligowski, nawiązując do stylu dawnej epoki, nie rezygnuje z nowych rozwiązań warsztatowych: operuje 

współbrzmieniami bitonalnymi, akordami eliptycznymi, wprowadza dźwięki obce lub przejściowe do 

akordów o budowie tercjowej, co niesie za sobą całkowite przewartościowanie zależności tonalnych, łączy 

różne zespoły wykonawców, tworząc w ten sposób nowe jakości brzmieniowe. Środki techniki kompozy-

torskiej użyte przez twórcę służą podkreśleniu treści zawartych w warstwie słownej. 

Słowa kluczowe: Polska, średniowiecze, kult maryjny, antyfony maryjne, Tadeusz Szeligowski, Regina 

caeli laetare na chór mieszany a cappella 
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1
 

Cui bono? Od aborcji (abortio) do ochrony prawnej 

płodu poczętego (nasciturus) w prawie rzymskim 

1. Wprowadzenie  

Termin nasciturus, ukształtowany od nascor („rodzić się”, „przychodzić na świat”) 

i literalnie tłumaczony jako „ten który ma się urodzić”
2
, nie był znany rzymskim 

jurystom. Po raz pierwszy możemy się z nim spotkać w piśmiennictwie wczesno-

chrześcijańskim w odniesieniu do mającego się urodzić Chrystusa
3
. Do dziś stosowany 

jest na określenie dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Termin aborcja zaś 

pochodzi od abortio oznaczającego dosłownie „poronienie”
4
 i używanego zarówno 

w celu określenia naturalnego poronienie, jak i wywołanego przez interwencję czło-

wieka. To drugie, czyli dokonanie aborcji, Rzymianie określali przy pomocy zwrotów 

abortionis poculum dare5 lub partum abigere6
.  

Magdalena Sitek zauważyła, że konflikt wartości pomiędzy nasciturusem a kobietą 

rozgrywa się pomiędzy prawem do życia a prawem kobiety do pełnej wolności, w tym 

do decydowania o urodzeniu lub aborcji nasciturusa
7
. Zatem podstawowym pytaniem 

jakie należy sobie zadać jest cui bono?, tj. w czyim interesie dokonywano aborcji lub 

też sprzeciwiano się mu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ukazać interes prawny 

nasciturusa, matki, oraz interes prawny ojca dziecka.  

2. Nasciturus … Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelleguntur in 

rerum natura esse8  

Słowa Iulianusa, późnoklasycznego prawnika rzymskiego, Qui in utero sunt, in toto 

paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse. nam et legitimae hereditates his 

restituuntur: et si praegnas mulier ab hostibus capta sit, id quod natum erit 

postliminium habet, item patris vel matris condicionem sequitur: praeterea si ancilla 

praegnas subrepta fuerit, quamvis apud bonae fidei emptorem pepererit, id quod 

natum erit tamquam furtivum usu non capitur: his consequens est, ut libertus quoque, 

                                                                
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
2 Nascor, [w:] Plezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, tom III I-O, Warszawa 2007, s. 574-575; nascor, [w:] 

Gaffiot F., Le Grand Gaffiot. Divtionnaire latin-français, Paris 2000, s. 1025-1026. 
3 Augustyn, Sermones ad populum 2.188.3.4. „Sanctae quippe Matri omnipotens Filius nullo modo 

virginitatem natus abstulit, quam nasciturus elegit”; Pikuła Ł., Nasciturus, [w:] Dębiński A., Jońca M. (red.), 

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia, Warszawa 2016, s. 244; Zalewski B., 

Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 203. 
4 abortio, [w:] Plezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, tom I A-C, Warszawa 2007, s. 12.  
5 D.48.19.38.5; Zalewski B., Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia prawnicze KUL 1 (77) 

2019, s. 202. 
6 D.47.11.4; D.48.8.8; D.48.19.39; Zalewski B., Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia 

prawnicze KUL 1 (77) 2019, s. 202. 
7 Sitek M., Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami 

prawa, [w:] Mazurkiewicz J. (red.), Nasciturus pro iam nato habetur: o ochronę dziecka poczętego i jego 

matki, Wrocław 2017, s. 292-293. 
8 D. 1.5.26.1. 
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quamdiu patroni filius nasci possit, eo iure sit, quo sunt qui patronos habent9
, 

wskazują, że nasciturusa traktowano jako osobę, której niewątpliwie przysługuje 

ochrona prawna niemalże wedle całego prawa cywilnego. Użycie przez jurystę zaimka 

qui wzmacnia niniejszą tezę, wskazując na podmiotowe, nie zaś przedmiotowe trakto-

wanie nienarodzonego dziecka. Prawo rzymskie nie pozwalało na dowolne dyspono-

wanie życiem nasciturusa, bowiem jak podaje Paulus Qui in utero est, perinde ac si in 

rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: 

quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit10
. Jurysta rzymski wskazuje, że 

płód poczęty posiada ochronę prawną równą narodzonemu, jeśli chodzi o korzyści 

płodu, zaś brak pełnej zdolności prawnej nascitursa wyklucza a contrario, czyli 

przysparzania korzyści innym. Tym samym poczęty ma prawo do ochrony swoich 

interesów. Podobnego zdania był Modestinus podając. Ventri tutor a magistratibus 

populi Romani dari non potest, curator potest: nam de curatore constituendo edicto 

comprehensum est. 1. Curatorem habenti quo minus alius curator detur, regula iuris 

non est impedimento11
. Słowa te wskazują na możliwość wyznaczenia kuratora dla 

ochrony interesów jeszcze nie narodzonego. Ponadto wypada dodać za Marcjanem non 

debet calamitas matris nocere ei qui in ventre est12
, co wskazuje na swego rodzaju 

niezależność nienarodzonego od jego matki. Idąc dalej widzimy, że nasciturus stanowił 

niezależny podmiot prawny, bowiem, hańba matki nie powinna szkodzić temu, który 

jest w jej łonie
13

.  

Interpretując przytoczone źródła
14

 można by stwierdzić, choć jest to ryzykowny 

zabieg, że prawo rzymskie przyznawało nasciturusowi podmiotowość prawną ponad 

bierną zdolność posiadania majątku, bycie podmiotem praw, które mogli wykonywać 

przez curator ventris. Celem powołania curator ventris jest szeroko rozumiana ochrona 

interesów prawna nasciturusa. Z drugiej zaś strony miał on zapewnić ochronę prawną 

matce dziecka, poprzez chociażby zapewnienie ciężarnej, wprowadzonej w posiadanie 

w imieniu naciturusa, niezbędnych środków do podtrzymania ciąży i doprowadzenia 

do porodu
15

; oraz zapewnić ochronę prawną ojcu dziecka, chociażby zapewniając mu 

możliwość posiadania potomka. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania i wska-

zania kandydata na kuratora byli: pater familias, agnaci, kognaci, gentylowie dziedzi-

czący po zmarłym. Czyniono to na mocy testamentu albo drogą ustawy, w przypadku 

braku krewnych wskazywano innego odpowiedniego kandydata (powinien spełniać 

cechy vir bonus). Nie można wykluczyć takiego uprawnienia również dla matki 

przyszłego dziecka, która zapewne miała w tym własny interes, oraz dla potencjalnych 

wierzycieli zmarłego. Ci ostatni prawo takie uzyskiwali z uwagi na zabezpieczenie 

spadku przed umniejszeniem jego wartościlub jego przepadkiem
16

. Ponadto wyznaczenie 

curator ventris nie było skuteczne ipso iure. Jego ustanowienie i potwierdzenia doko-

                                                                
9 D. 1.5.26. 
10 D. 1.5.7. 
11 D. 26.5.20.pr-1. 
12 D.1.5.5.2. 
13 D.1.5.5.2. 
14 D.1.3.24; D.1.3.25; D.1.3.29; D.1.5.7; D.1.5.5.3; Gai.1.89; Gai1.147; Gai.1.158. 
15 Pietrzak H., Curator Ventris dla nasciturusa, Studia nad rodziną 15/1-2 (28-29), s. 148. 
16 Tamże, s. 147. 
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nywali pierwotnie konsul albo pretor, w prowincjach zaś prefekci i pretorzy miast
17

. 

Początkowo rola kuratora była zbliżona do roli opieki nad osobą niedojrzałą. Miał on 

obowiązek nadzoru, ochrony i zabezpieczenia praw spadkowych nasciturusa. W prawie 

poklasycznym jego rola została ograniczona. Stał on na straży majątku. Kurator miał 

prawo podejmowania czynności zmierzających do zachowania majątku w stanie niepo-

gorszonym. W celu zabezpieczenia przed jego nadużyciem zobowiązany był do sporzą-

dzenia dwukrotnego inwentarza (przed objęciem funkcji oraz po jej zakończeniu). 

Z drugiej zaś strony mógł on wystąpić z actio tutelae contraria przeciwko osobie 

poddanej kurateli o zwrot nakładów poczynionych
18

.  

3. Mater … partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum19 

Słowa Ulpiana, późnoklasycznego prawnika rzymskiego: partus enim antequam 

edatur, mulieris portio est vel viscerum mogłyby wskazywać na nierozerwalną przyna-

leżność nasciturusa do matki albo do jej łona, co w dalszej interpretacji mogłoby 

nasuwać wnioski o możliwości dokonania aborcji nieograniczonej żadnymi przeszko-

dami prawnymi. Fragment ten stał się przyczynkiem do dyskursu naukowego, dzieląc 

naukowców na popierających tę tezę
20

, oraz tych bezwzględnie ją obalających
21

.  

Interpretując powyższe słowa Ulpiana należy uwzględnić kontekst wypowiedzi 

oraz tytuły ksiąg/rubryk. Słowa Ulpiana pochodzą z 25 księgi komentarza do edyktu 

pretora miejskiego. Jurysta rzymski poddał komentarzowi fragment edyktu, który znaj-

dowała się w części pierwszej pod rubryką 21, zatytułowaną „De liberis et de ventre”, 

(„O dziecku i o potomnym”), zaś Ulpian rzeczowy fragment komentarza zatytułował 

„De inspiciendo ventre custodiendoque partu”, („O zbadaniu kobiety ciężarnej 

i ochronie dziecka poczętego”)
22

. Tekst ten, który jest częścią reskryptu cesarza Marka 

Aureliusza i Lucjusza Werusa
23

, brzmi: Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus 

consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se 

praegnatem vel etiam negaret, nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris 

                                                                
17 Niczyporuk P., Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009, s. 167; 

Pietrzak H., Curator Ventris dla nasciturusa, Studia nad rodziną 15/1-2 (28-29), s. 147. 
18 Niczyporuk P., Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009, s. 202. 
19 D. 25.4.1.1. 
20 Kaser M., Das römische Privatrecht, t. 1,  München 1971, s. 272; Stol M., Wiggermann F.A.M., Birth in 

Babylonia and the Bible: its Mediterranean setting, Groningen 2000, s. 45. 
21 Waldstein W., Zur Rechtsstellung ungeborener Kinder, „Kirche und Staat”, [w:] Schambeck von H. (red.), 

Festschrift für F. Eckert zum 65. Geburtstag, Berlin 1976, s. 477-513; Ingoglia A., A proposito dell’influenza 

delle fonti cristiane primitive sulla condizione giuridica del ‘nasciturus’, [w:] Bartolino R., Gherro S., 

Musselli I. (red.), Diritto canonico e comparazione. Giornate canonistiche di studio, Venezia 1991, s. 260-

269; Zob. Niczyporuk P., Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009,  

s. 64 i 65; Niczyporuk P., Rozważania Wolfganga Waldsteina o dziecku poczętym, [w:] Sitek B., Naumowicz 

K., Zaworska K. (red.), Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, Olsztyn 2012, s. 384 n; Sitek 

M., Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami prawa, 

[w:] Mazurkiewicz J. (red.), Nasciturus pro iam nato habetur: o ochronę dziecka poczętego i jego matki, 

Wrocław 2017, s. 292-296. 
22 Sitek M., Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami 

prawa, [w:] Mazurkiewicz J. (red.), Nasciturus pro iam nato habetur: o ochronę dziecka poczętego i jego 

matki, Wrocław 2017, s. 293-294. 
23 Mąż nienarodzonego dziecka zwrócił się do pretora miejskiego Waleriusa Priscianusa w celu rozstrzy-

gnięcia kwestii nowego stanu faktycznego, wcześniej nie stosowanego w prawie rzymskim. Konsekwencją 

czego było supplicatio pretora do cesarza w celu wskazania sposobu rozstrzygnięcia owej kwestii.    
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portio est vel viscerum. Post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure 

suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi aut ducere permitti. Extra 

ordinem igitur princeps in causa necessaria subvenit24. Widzimy, że zarówno Ulpian, 

jak i późniejsi kompilatorzy mieli na celu określenie relacji prawnych, jak i faktycznych 

między matką a nasciturusem. W tym konkretnym przypadku na wniosek ojca rozstrzy-

gano istotę sporu, tj. kwestię postępowania w sytuacji, gdy matka dziecka zataja albo 

zaprzecza ciąży. Rozstrzygnięcie zaś brzmiało, że ojciec dopiero po urodzeniu dziecka 

może je uznać za swoje i dochodzić swoich praw ojcowskich. Tym samym wypada się 

zgodzić, że fragment ten nie może być interpretowany jako zezwolenie na nieograni-

czoną niczym aborcję. Podobne interpretacje spowodowane były zapewne wybiórczym 

traktowaniem materiału źródłowego, bez uwzględnienia kontekstu wypowiedzi oraz 

kontekstu umieszczenia przez justyniańskich kompilatorów. 

Sama aborcja uważna była za przestępstwo dopiero za Sewerów, czyli od III wieku 

po Chr. Nie można natomiast twierdzić jakoby nie interesowana ona wcześniej 

Rzymian
25

. Reskrypt Septymiusza Sewera i Karakalli prawdopodobnie z 211 roku 

wprowadził inkryminację aborcji w stosunku do kobiety brzemiennej za czyn popeł-

niony umyślnie. Czyn aborcji znany Rzymianom polegał na wszelkiego rodzaju działa-

niom mającym na celu visceribus vim intulisse26
 (zadających gwałt łonu). Chodziło tu 

z jednej strony o zażycie środków poronnych (trucizny), jak i uciskanie brzucha, 

gwałtowne podskakiwanie, noszenie nadmiernych ciężarów, oraz przez interwencje 

chirurgiczne
27

. 

Reskrypt ten odnosił się jedynie do kobiet ciężarnych, nie zaś do osób trzecich, 

które aplikowały kobiecie ciężarnej środki poronne. Osoby pomagające w aborcji 

odpowiadały zaś na podstawie lex Cornelia de siciaris et veneficis28
. Sprawca owego 

czynu ponosił odpowiedzialność zarówno, jeśli działał umyślnie, jak i nieumyślnie
29

. 

I tak „warunkiem odpowiedzialności sprawcy nie była zatem intencja uśmiercenia 

dziecka poczętego, a tym bardziej jego matki. Istotny był jednak skutek, który, z uwagi 

na jego (choćby) nieumyślne działania, nastąpił. Jeżeli skutkiem tym była śmierć dziecka 

in utero, wówczas sprawcy groziła kara zesłania do pracy w kopalniach (dla osób 

gorzej sytuowanych społecznie – humiliores) bądź kara wygnania na wyspę połączona 

z konfiskatą majątku (dla przedstawicieli warstw uprzywilejowanych – honestiores). 

W sytuacji, gdy zmarło zarówno dziecko poczęte, jak i kobieta, karą przewidzianą dla 

sprawcy była śmierć”
30

. 

                                                                
24 Ulp. 24 ad ed. (D. 25.4.1.1) pod tytułem: De inspiciendo ventre custodiendoque partu. 
25 Cyceron, Plutarch- szczegółowe rozważania na ten temat Zalewski B., Crimen abortionis w rzymskim 

prawie karnym, Studia prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 205 i n.  
26 D. 48.8.8. 
27 Eyben E., Family Planning in Graeco-Roman Antiquity, „Ancient Society” 1980/1981,11/12, s. 11; 

Zalewski B., Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 215-216. 
28 Amielańczyk K., Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza Sulii przeciwko nożownikom 

i trucicielom 81 r. p.n.e., Lublin 2011.  
29 Tenże, Rzymianie i ich „prawo medyczne” (aspekty prawno-karne), Zeszyty Prawnicze 2011, 11/1, s. 80-

81; Tadajczyk K., Status społeczno-prawny i odpowiedzialność lekarzy w prawie rzymskim, Łódź 2014,  

s. 122-124. 
30 Zalewski B., Crimen abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 217-218. 
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4. Pater …quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, 

heredem familiae, designatum rei pulicae civem sustulisset31 

Punktem wyjścia do ukazania interesu ojca są słowa Marka Tulliusza Cycerona 

memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus 

[secundis] accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse 

damnatam; nec iniuria, quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, 

heredem familiae, designatum rei pulicae civem sustulisset32
. Mówca rzymski 

wzmiankuje o pewnej kobiecie z Miletu, która po śmierci swego męża przyjęła 

pieniądze od jego krewnych, w zamian za co uśmierciła swoje poczęte, nienarodzone 

dziecko, zażywając środki poronne. Miało to służyć zachowaniu przez krewnych, 

wręczających kobiecie pieniądze, prawa do dziedziczenia po zmarłym. Cyceron dodaje 

ze swej strony, że kobietę spotkała słuszna kara (nec iniuria), bowiem zniweczyła 

nadzieję ojca (spem parentis), pamięć jego imienia (memoriam nominis), oparcie rodu 

(subsidium generis) i spadkobiercę rodziny (heredem familiae), a także przezna-

czonego państwu obywatela (designatum rei pulicae civem). Rzymianin wskazał, że 

chodzi tu o ochronę prawa ojca do potomstwa, przetrwania rodu, posiadania dziedzica, 

idąc dalej chodziło również o interes państwa – designatum rei pulicae civem – 

w posiadaniu obywatela (designatum civem) z pełnymi prawami publicznymi 

i cywilnymi.  

Tym sposobem poza konfliktem pomiędzy prawem do życia nasciturusa a prawem 

kobiety do pełnej wolności, w tym do decydowania o urodzeniu lub aborcji, wska-

zywano na prawa i interes ojca oraz interes państwa (res publica). W perspektywie 

prawa rzymskiego kwestia obrony nasciturusa nie schodzi na dalszy plan, jak dzieje się 

to współcześnie. W tym celu wykorzystywane są nie tylko przepisy prawne chroniące 

interesy nasciturusa, ale również przepisy chroniące prawa ojca dziecka
33

. Należy 

zgodzić się z M. Sitek, że „w prawie rzymskim nie podejmowano próby określenia 

statusu prawno-człowieczego nasciturusa. Dążono za to do praktycznego zrówno-

ważenia interesów kobiety, ojca dziecka i samego nasciturusa nie uprzedmiotowiając 

żadnej ze stron zarysowanego powyżej konfliktu”
34

. Zauważalny krytyczny stosunek 

Arpinaty do niniejszej sytuacji, tj. dokonania aborcji przez kobietę, w zamian za 

otrzymanie korzyści, co wiązało się ze zniweczeniem nadziei ojca, wskazuje na trakto-

wanie aborcji jako czynu moralnie naganny, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak 

i państwa. Co więcej za Gertraudlą Redlą można postawić tezę, że dokonanie aborcji 

uznawano za naganne już w okresie poprzedzającym jej penalizację, czyli przed III 

wiekiem po Chr.
35

  

                                                                
31 Pro Cluentio 11.32. 
32 Pro Cluentio 11.32. 
33 Crahay R., Les moralistes anciens et l’avortement, „L’Antiquité Classique”. 

1941, t. 10, z. 1, s. 11. Por. Łapicki B., Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny, seria: 

Bibliotheca Universitatis Liberae Polonae, nr 5 (28), Warszawa 1937, s. 20. 
34 Sitek M., Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami 

prawa, [w:] Mazurkiewicz J. (red.), Nasciturus pro iam nato habetur: o ochronę dziecka poczętego i jego 

matki, Wrocław 2017, s. 296. 
35 Redl G., Die fahrlässige Tötung durch Verabreichung schädigender Substanzen im römischen Strafrecht 

der Prinzipatszeit, „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 2005, t. 52, s. 321.  
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Aborcja (abortio) uważna była za przestępstwo dopiero za Sewerów, czyli od III 

wieku po Chr. Inkryminację aborcji wprowadził reskrypt Septymiusza Sewera i Kara-

kalli prawdopodobnie z 211 roku po Chr.: Marcianus libro primo regularum: Divus 

Severus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in 

temporale exilium dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum liberis 

fraudasse36
.  

Niewątpliwie wydanie reskryptu związane było z zapytaniem skierowanym do 

cesarzy w odniesieniu do konkretnej sprawy. Chodzi o kobietę uśmiercającą poczęte 

dziecko wbrew woli byłego męża. Eliusz Marcjanus, jurysta z III w. po Chr., wskazuje, 

że cesarze Sewer i Karakalla w jednym ze swoich reskryptów postanowili, iż kobieta 

dopuszczająca się aborcji, powinna być skazana na tymczasowe wygnanie (temporale 

exilium), ponieważ oszukańcze (indignum) pozbawienie męża potomstwa (liberis 

fraudere) nie może pozostać bez kary
37

. Notabene użycie słowa liberi wskazuje, że 

w tym przypadku Rzymianie nie stawiali granicy między poczętym nienarodzonym 

(nasciturus), a urodzonym. Aborcja oznaczała jednoznacznie pozbawianie ojca dziecka.  

Ponadto inny jurysta z III w. po Chr. Klaudiusz Tryfoniusz, powołując się na 

powyższy przekaz Cycerona dopowiada Cicero in oratione pro cluentio habito scripsit 

milesiam quandam mulierem, cum esset in asia, quod ab heredibus secundis accepta 

pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. Sed et 

si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam inimico 

marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus 

nostris rescriptum est38
.  

Jurysta wskazuje, że jeżeli kobieta dokonała aborcji, a nastąpiło to już po rozwodzie 

z mężem, powinna zostać skazana na tymczasowe wygnanie (temporali exilio coer-

ceatur). Wyraźnie podkreśla, że odpowiedzialność kobiety determinowana jest tym, że 

dokonując aborcji nie chce urodzić dziecka znienawidzonemu mężowi (inimico 

martio)
 39

. Zatem kobieta mimo, że już nie żyje we wspólnym domostwie z mężem 

(post divortium), to i tak jest zobligowana do donoszenia ciąży; tym samym interes 

ojca i nasciturusa jest nadrzędny. Stanowisko rzymskiego prawodawcy za bezpośredni 

przedmiot ochrony stawiało życie dziecka poczętego oraz prawo ojca do posiadania 

potomstwa
40

.  

  

                                                                
36 D.47.11.4. 
37 Zalewski B., Crimen Abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia Prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 209. 
38 D.48.19.39. 
39 Zalewski B., Crimen Abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia Prawnicze KUL 1 (77), 2019, s. 209. 
40 Bernard Ch., Deleury E., Dion F., Gaudette P., Le statut de l’embryon humain dans l’Antiquité gréco-

romaine, „Laval Théologique et Philosophique” 1989, t. 45, nr 2, s. 187-188; Rominkiewicz J., Czy w prawie 

ateńskim istniał zakaz aborcji, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Prawo 2012, nr 314, s. 39; Amielańczyk 

K., Rzymianie i ich „prawo medyczne” (aspekty prawno-karne), „Zeszyty Prawnicze” 2011, t. 11, z. 1, s.87-

88; Zalewski B., Crimen Abortionis w rzymskim prawie karnym, Studia Prawnicze KUL 1 (77) 2019, s. 211. 
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5. Podsumowanie  

Podsumowując należy stwierdzić, że Rzymianie nie prowadzili rozważań prawno-

doktrynalnych nad człowieczeństwem nasciturusa41
, przyjmowali natomiast fikcję 

prawną, zgodnie z którą posiadał on zdolność prawną (mógł być podmiotem praw i obo-

wiązków), sam zaś nie mógł dokonywać czynności prawnych. Fikcja prawna zakładała, 

że dziecko poczęte przyszło już na świat. Wszystko to było obłożone warunkiem, że 

faktycznie urodzi się żywe, co uwidocznione jest w ukutej w średniowieczu paremii: 

nasciturus pro iam nato habetur, si de eius comodo agitur („mającego się narodzić 

uważa się za narodzonego, ilekroć chodzi o jego korzyści”)
42

. Na bazie zachowanego 

materiału źródłowego, na pytanie cui bono? należy dopowiedzieć, że prawo rzymskiej 

szczególnie chroniło interes ojca i płodu poczętego (nasciturusa), zaś przytoczone 

słowa Cycerona (Pro Cluentio 11.32) wskazują, że istotny był także interes państwa.  
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Cui bono? Od aborcji (abortio) do ochrony prawnej płodu poczętego (nasciturus) 

w prawie rzymskim 

Streszczenie 

Punktem wyjścia jest zdefiniowanie zawartych w temacie terminów – abortio i nasciturus. Krytyka wew-

nętrzna, tj. analiza treści źródeł historycznych oraz rzymskich źródeł prawa i źródeł poznania prawa pozwoliła 

stwierdzić, że Rzymianie przyjmowali fikcję prawną, która zakładała, że dziecko poczęte (nasciturus) 

przyszło już na świat. Zgodnie z tym nasciturus posiadał zdolność prawną, mógł być podmiotem praw 

i obowiązków, sam zaś nie mógł dokonywać czynności prawnych. Jednak wszystko to było obłożone 

warunkiem, że faktycznie urodzi się żywe. Pomocna była także metoda filologiczna (leksykalna) polegająca 

na odczytywaniu i interpretacji znaczenia języka źródeł, co prowadzi do ustalania faktów na podstawie 

danych językowych. Na bazie zachowanego materiału źródłowego, analizy historycznej i filologicznej – 

Digestów, przekazu Marka Tulliusza Cycerona, na pytanie cui bono? tj. w czyim interesie dokonywano 

czynu aborcji lub też sprzeciwiano się mu, należy dopowiedzieć, że prawo rzymskiej szczególnie chroniło 

interes ojca i płodu poczętego (nasciturusa), idąc dalej można stwierdzić, że istotny był także interes państwa.  

Słowa klucze: abortio, nasciturus, Digesta, aborcja, płód nienarodzony 
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Budowa i funkcjonowanie organizmu  

według założeń antropologii Grzegorza z Nyssy 

na podstawie dzieła O stworzeniu człowieka 

1. Wstęp 

Na całym świecie, tak i w Polsce, od XIX wieku wzrasta zainteresowanie teologów 

okresem patrystycznym, który obejmuje pisarstwo wczesnochrześcijańskie pomiędzy 

II a VIII wiekiem. Polscy badacze skupiają się jednak w szczególności na tematyce 

dogmatycznej, pastoralnej oraz biblijnej. W związku z czym pojawiła się potrzeba, by 

rozpatrzyć element cielesności w twórczości jednego z najważniejszych Ojców Kościoła. 

Grzegorz z Nyssy zaliczany jest do grupy wybitnych teologów zwanych Trójcą 

Kapadocką – wraz z Bazylim Wielkim i Grzegorzem z Nazjanzu. Swoją rolę w historii 

kościoła podkreślili poprzez sformułowanie soborowej nauki o Trójcy Świętej, opraco-

waniem reguł życia monastycznego dla kościołów wschodnich oraz obroną ortodok-

syjnej nauki na soborze konstantynopolitańskim I. 

Celem pracy jest przekazanie zawiłości w tłumaczeniu antropologii ciała przez 

Grzegorza z Nyssy oraz jej interpretacja. Niniejszy artykuł poruszający tematykę 

teologiczną uwzględni i zaznaczy wyraźne związki Nysseńczyka z filozofiami Platona, 

Arystotelesa oraz atomistów, a także medycyny i biologii.  

2. Antropologia filozoficzno-teologiczna 

Omawiany Ojciec Kościoła przedstawia człowieka jako koronę całego stworzenia, 

coś najlepszego we wszechświecie. Podkreśla jednak, że człowiek nie jest najwa-

żniejszy. Swą szczególną pozycję istota ludzka zawdzięcza relacji z Bogiem, co zostaje 

podkreślone na kartach Biblii poprzez oprowadzenie po ogrodzie Eden. Powołując się 

na tą perykopę Nysseńczyk wskazuje, że materia nie jest zła. Nie stanowi kary po 

grzechu pierworodnym, w ten sposób odżegnując się od modnego wówczas platonizmu 

oraz wpływów nieortodoksyjnej myśli szkoły aleksandryjskiej
2
. 

Nysseńczyk rozwijając opis stworzenia zawarty w księdze Genesis dostrzega, że 

akt stworzenia człowieka był wyjątkowy. Wszystko, co powstało przed człowiekiem 

wyłoniło się z jednego słowa Boga – podobnie jak Adam i Ewa. Jednak uwagę Grze-

gorza zwracają dwie kwestie. 

Pierwszą z nich jest brak informacji dotyczącej sensu i celowości w istnieniu ciał 

niebieskich, żywiołów, roślin i zwierząt. W związku z tym można założyć, że Autor 

dzieła uważał te elementy przyrody za niekonieczne, bezcelowe dla ludzkiej egzystencji. 

Jest to nowa idea, niespotykana we wcześniejszych koncepcjach filozoficznych, których 

propagatorzy zakładali tezę przeciwną. 

                                                                
1 Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny, Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5480-0255. 
2 Szkoła aleksandryjska ze względu na swą myśl opartą na neoplatonizmie odchodziła od nauk ortodok-

syjnych w wielu aspektach uznając materię za przyczynę zła w świecie, co niejednokroć prowadziło do 

sporów, kłótni a także samookaleczeń, np. samokastracja Orygenesa. 
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Drugą z kwestii, na którą Ojciec Kościoła zwraca uwagę to moment zastanowienia, 

rozmyślania Boga zaraz przed stworzeniem człowieka (por. Rdz 1, 26-30). Nysseń-

czyk wskazuje, że w ten sposób autorzy biblijni przekazali informację o roli jaką 

człowiek będzie pełnił wobec całej rzeczywistości. Jednak należy zwrócić również 

uwagę, że tak postawiona teza wskazuje na tożsamość człowieka, na jego transcen-

dentalny wobec świata charakter. Ludzie stali się więc łącznikiem pomiędzy światem 

duchowym a materialnym. Jest to pomysł oryginalny w stosunku do kultury helleńskiej. 

Jednak drugi z biblijnych opisów stworzenia (por. Rdz 2,7) sugeruje, że zgodnie 

z myślą neoplatońską w trakcie stworzenia człowieka nastąpiła różnica czasowa 

pomiędzy powołaniem do istnienia duszy i ciała. Takiej interpretacji Nysseńczyk prze-

ciwstawia naukę biblijną proroków, która zakłada, że Stwórca zna wszystko zanim 

cokolwiek powstanie
3
. Zauważyć należy również, że Ojciec Kościoła wyraźnie używa 

nazwy „człowiek” dopiero po pełnym akcie stwórczym Boga. Jest to pogodzenie dwóch 

skrajnych szkół filozoficznych – platonizmu i materializmu
4
 oraz wykazanie uniwer-

salności i pełni antropologii wobec działających wówczas szkół filozoficznych. Jednak 

nie oznacza to również, że człowiek jest stworzeniem jednolitym, niepodzielnym – 

gdyż w tej kwestii Grzegorz powołuje się na nauki świętego Pawła Apostoła odnośnie 

do walki w człowieku między tymi dwoma aspektami ludzkiej natury. 

Tak rozwiązana kwestia współistnienia dwóch rożnych części w człowieku nie 

wyklucza rozważań na temat samej duszy, co było popularną tematyką w świecie 

hellenistycznym. Nie odżegnuje się od spuścizny filozoficznej, adoptując w swej 

antropologii koncepcję Arystotelesa o trójpodziale duszy
5
, jednocześnie odrzucając 

koncept platoński o istnieniu trzech różnych dusz w człowieku
6
. Marta Przyszy-

chowska, która jest specjalistką od twórczości Grzegorza z Nyssy, fragment dotyczący 

pierwszego z elementów duszy przetłumaczyła w sposób następujący „Odżywia się jak 

wegetatywny rodzaj duszy, do wzrastania wszczepione zostało odczuwanie, które jest 

z natury czymś pośrednim między substancją duchową a bardziej materialną: o tyle 

cięższe od duchowej, o ile czystsze od materialnej. Na końcu nastąpiło połączenie 

i zmieszanie substancji duchowej z tym, co delikatne i świetliste w naturze zmysłowej, 

w efekcie czego człowiek składa się z tych trzech substancji” W tym fragmencie 

należy zwrócić uwagę na przymiotnik wszczepiony, który jest równoważny określeniu 

προσφύω
7
. Słownik Oktawiana Jurewicza podaje również następujące tłumaczenie: 

przymocować, złączyć, spoić, przywiązać, przyrastać, asymilować się, uczepić się8
. 

Tłumaczenia te stoją w sprzeczności z odrzuceniem idei o różnoczasowości w czło-

wieku, dlatego też konieczne staje się wskazanie na kolejne z pojęć często używanych 

w świecie antycznej nauki, czyli połączenie. Jest to przekład greckiego słowa 

                                                                
3 Ta kwestia została również potwierdzona przez Macieja Manikowskiego w badaniach dotyczących innych 

zagadnień w nauczaniu Grzegorza z Nyssy. Por. M. Manikowski, Bóg z perspektywy człowieka. Odczytując 

Grzegorza z Nyssy, Wrocław 2012, s. 118-119. 
4 Prawdopodobnie jest to próba zdobycia uznania wśród zwolenników szkoły antiocheńskiej, która cechowała 

się literalnym odczytywaniem Pisma Świętego. 
5 Por. Krąpiec M., Dzieła. Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 34. 
6 Por. Tamże, s. 31-32. 
7 Por. Gregory of Nyssa, The making of man, tłum. H.A. Wilson [dostęp 06.11.2020 r.] 

http://www.ellopos.net/elpenor/physis/nyssa-man/8.asp?pg=3. 
8 Por. Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Warszawa 2015, s. 834. 
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ἀνάκρασις
9
, co oznacza również pomieszanie, zjednoczenie10

. Należy więc zauważyć, 

że wcielenie jest częścią boskiego planu, nie zaś karą jak u neoplatończyków
11

. Myśl tę 

uzasadnia Nysseńczyk także słowami Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza 

o zachowaniu jedności serca, duszy i umysłu (por. Mt 22, 33-40).  

Po dokładnym rozważeniu części duchowej istoty ludzkiej należy skupić się na 

materii, a konkretnie płciach. W opisie powołania do istnienia Adama i Ewy odczytuje 

Grzegorz dwa etapy stworzenia człowieka. Jednak nie ma mowy o dwóch opisach 

stworzenia, a o dwóch aktach. Wojciech Szczerba uważa, że dotyczy to jedynie powo-

łania do istnienia natury ludzkiej, a nie konkretnej osoby
12

. Jest to sposób odczyty-

wania tekstów biblijnych charakterystyczny dla wcześniej wspomnianej szkoły 

aleksandryjskiej, jednak w jej heterodoksyjnej wersji. Grzegorz z Nyssy posługując się 

metodami tej hermeneutyki wskazuje, że stworzenia dokonała Trójca Święta na wzór 

Syna Bożego, który wówczas nie posiadał jeszcze swej cielesnej formy. Podział na 

mężczyznę i kobietę nie jest zatem pochodzenia boskiego. Można zauważyć jednak, że 

Nysseńczyk daje jasne wskazówki, że płeć należy do elementów konstytuujących 

ludzkiego istnienie, a jego rozmnażanie było od samego początku zakładane przez Boga. 

Grzegorz z Nyssy wskazuje na kluczową rolę mężczyzny w tym akcie. Twierdzi 

bowiem, że embrion przekazywany jest wprost z ciała mężczyzny do dróg rodnych 

kobiety. Prawdopodobnie takie odczytanie ról męża i żony Nysseńczyk wydedukował 

z Pisma Świętego (np. Rdz 38, 8-9). W łonie kobiety płód kształtowany jest podobnie 

jak dzieło artysty w warsztacie. Jednak grecki termin oryginału ἐργαστήριον
13

 można 

przetłumaczyć także jako każde miejsce, w którym wykonywana jest praca, manu-

faktura14
. Terminy te wskazują na rolę ojca w całym procesie, ale również Boga. 

Należy także zaznaczyć, że osoba wykonująca dzieło własnoręcznie, odciska piętno na 

nowo powstałej rzeczy. W ten sposób jest zachowana stwórcza działalność Absolutu 

tak na początku czasu jak i w trakcie historii zbawienia. 

Dalszy rozwój zarodka porównany został do rozwoju nasion. Aby opisać podo-

bieństwa wzrostu i przemiany w dorosły organizm posługuje się myślą Stagiryty. 

Używa w tym celu pojęcia potencja. Zgodnie z tą filozofią materia ulega przekształ-

ceniu z jednej w drugą, jednak Nysseńczyk zaznacza, że brak w tym czegoś dodanego. 

Płód ma w sobie wszystko co jest potrzebne do jego wzrostu i przemiany, co zapewnia 

mu jego natura. Określenie to również pochodzi z twórczości Arystotelesa i odnosi się 

do duszy. Należy zauważyć, że jest to kolejne podkreślenie niepodzielności czasowej 

człowieka i wyraża ten sam proces twórczy jakiego dokonał Bóg w Edenie. Różnica 

jednak polega na konieczności wzrostu dziecka w łonie matki. Dla Nysseńczyka 

początek człowieka wiąże się nieodzownie z życiem embrionalnym, które stanowi 

                                                                
9 Por. Gregory of Nyssa, The making of man, tłum. H.A. Wilson [dostęp 06.11.2020 r.] 

http://www.ellopos.net/elpenor/physis/nyssa-man/8.asp?pg=3. 
10 Por. Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Warszawa 2015, s. 47. 
11 Por. Stępień T., Ciało ludzkie i jego udział w szczęściu nieba – koncepcja Pseudo-Dionizego Areopagity 

wobec poglądów neoplatoników pogańskich, [w:] „Vox Patrum” 35, 2015, t. 63, s. 204-206. 
12 Szczerba W., Podwójne stworzenie a soteriologia Grzegorza z Nyssy, [w:] „Poznańskie studia teologiczne” 

t. 22, 2008, s. 93. 
13 Por. Gregory of Nyssa, The making of man, tłum. H.A. Wilson [dostęp 06.11.2020 r.] 

http://www.ellopos.net/elpenor/physis/nyssa-man/29.asp?pg=5 
14 Por. Lampe G.W.H., A patristic greek lexicon, Oxford 1961, s. 545-546. oraz H.G. Liddel, Greek-english 

lexicon, Nowy Jork 1883, s. 573. 



 

Krzysztof Małek 
 

66 

pierwszy etap wpływu duszy na organizm
15

. Jako natura doprowadza do pojawienia się 

i wzrostu odpowiednich części ciała. Jednak nie stanowi ona formy dla ciała „Nikt nie 

mógłby wątpić, że bez żadnej zewnętrznej interwencji rozwiną się u płodu różnorodne 

członki i wnętrzności dzięki wrodzonej mu z natury sile. Analogicznie można wnio-

skować o duszy, że […] istnieje w embrionie. I jak istnieje w nim potencjalnie forma 

mającego powstać człowieka […] tak i dusza, choć nieujawniona, jednak w nim 

istnieje”
16

. Grzegorz nie rozwija myśli, czym wspomniana forma może być, ale całość 

dzieła wskazuje, że jest nią interwencja Boga. 

Po narodzinach jedną z pierwszych typowych dla ludzi cech jest postawa wypro-

stowana. Autor dzieła wskazuje, że „Człowiek ma postawę wyprostowaną, jest skiero-

wany ku niebu i patrzy w górę. Oznacza to zdolność do rządzenia i godność króle-

wską”
17

. Skierowanie, o którym pisze Grzegorz z Nyssy jest pojęciem teologicznym, 

które wskazuje na pochodzenie człowieka. Jako jedyne ma świadomość, że wyróżnia 

się spośród reszty stworzeń. Ponadto wskazuje, że ma rządzić resztą istot żywych. 

Także wolny wybór jest czynnością typową dla korony stworzenia. Nysseńczyk, za 

świętym Pawłem, wskazuje na trzy jego rodzaje: cielesny, zmysłowy i duchowy. 

Każdy z nich zostaje oceniony w inny sposób. W pierwszej kolejności należy zwrócić 

uwagę na historię Adama i Ewy, którzy w raju ulegli popędom (por. Rdz 2,8-3,24). 

W połączeniu z filozofią neoplatońską, której Grzegorz okazuje się po części zwolen-

nikiem, osądza instynktowość negatywnie. Odnośnie do wyborów kierowanych emo-

cjami, podkreśla ich niejednoznaczność. Z jednej strony są one obecne w człowieku 

stale, co jest stanem normalnym. Pomagają one zaspokoić podstawowe potrzeby 

człowieka, gdy nie jest zakłócona współpraca duszy i ciała. Dopiero, gdy człowiek nie 

zaspokaja podstawowych potrzeb biologicznych – poddaje się im i doprowadza do 

swojego upadku, co ocenione jest jednoznacznie negatywnie
18

. Wybory duchowe 

natomiast zawsze są dobre ze swej natury, mogą natomiast być przytępione przez 

cielesne i zmysłowe. 

W człowieku poprzez podobieństwo do środowiska naturalnego zachodzą podobne 

procesy. Jednak stałe zmiany nie dotyczą całego ludzkiego organizmu. Dzieje się tak 

dzięki formie (τὸ εἶδος)
19

, którą tłumaczy na wzór kategorii właściwej Platonowi. 

Oznacza ona stały punkt w świecie materialnym. Taka interpretacja pozwala na: potwier-

dzenie łączności ciała z duszą, zachowanie niezmienności oraz realizację złożonych 

możliwości, które wspomniane zostały wcześniej przy okazji omawiania ciąży
20

. 

                                                                
15 Grzegorz z Nyssy wprost stwierdza, że brak duszy wiązałby się ze śmiercią, a to co żywe nie może powstać 

z martwego: „Skoro bowiem siła tkwiąca w embrionie nie powstaje z martwego, ale z ożywionego ciała, 

przeto twierdzimy, że słusznie nie uważa się za martwe tego, co z żywego powstaje do życia. Ciało 

pozbawione duszy jest bowiem martwe, bo śmierć polega na rozłączeniu duszy [i ciała]. Nie można zatem 

twierdzić, że brak poprzedza posiadanie, chyba że ktoś by utrzymywał, że to, co pozbawione duszy i martwe, 

poprzedza to, co ożywione” Por. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka [dalej: OC], tłum. M. 

Przyszychowska, [w:] „Źródła myśli teologicznej” t. 39, Kraków 2006, s. 137.  
16 OC, s. 137. 
17 OC, s. 65. 
18 Grzegorz z Nyssy nie rozwija tego wątku, prawdopodobnie ze względu na aktualność poruszanej tematyki – 

zabawy wśród pogańskich elit, hedonizm mieszkańców cesarstwa, wierni przedkładający dobra materialne 

nad wiarę w Boga. 
19 OC, s. 129. 
20 Por. Krąpiec M.A., Forma, [w:] „Powszechna encyklopedia filozofii” [dostęp 09.11.2020 r.] 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/f/forma.pdf. 
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Inaczej jest ze zmianą formy pod wpływem chorób, podczas trwania których dochodzi 

jedynie do zakłamania tejże – podobnie jak miało to miejsce w teatrze podczas 

czasowej zmiany aktora za pomocą maski.  

Ostatnią z kwestii antropologii teologiczno-filozoficznej, na którą należy zwrócić 

uwagę w dziele Grzegorza z Nyssy jest śmierć. Podczas omawiania tej tematyki Autor 

traktatu wskazuje z czego ciało zostało stworzone i na co się rozpadnie. Stanowi to 

połączenie koncepcji platońskiej odnośnie do żywiołów z teorią atomistyczną
21

. W te 

idee włącza koncepcję zmartwychwstania oraz zamkniętego obiegu materii w przyro-

dzie. Rodzi to problemy natury logicznej – stworzeń rodzi się coraz więcej a materii 

nie przybywa, jak dojdzie do odtworzenia ciał itp. Nysseńczyk problem ten rozwiązuje 

stwierdzając, że dusza ma pewien element materialny: „po złożeniu ciała w grobie 

dusza zachowuje jakiś uchwytny znak”
22

. Prawdopodobnie jest to odniesienie do 

formy, która jest niewidoczna i konieczna w człowieku. Pozwala to Ojcu Kościoła na 

połączenie po raz kolejny świata materialnego i duchowego oraz zachowania indywi-

dualności każdego człowieka
23

. Ponadto jako gwaranta odzyskania odpowiednich 

cząstek po zmartwychwstaniu ciał wskazuje Absolut, co kończy dalszą możliwość 

dywagacji na ten temat. 

3. Antropologia biologiczno-medyczna 

Oprócz kwestii teologiczno-filozoficznych Nysseńczyk omawia również kwestie 

wykraczające poza kwestie wiary. Powołuje się wówczas na wiedzę z zakresu nauk 

biologicznych oraz medycznych. Zostaną przybliżone informacje dotyczące budowy 

ludzkiego organizmu, jego funkcjonowania oraz działania poszczególnych części ciała 

w odniesieniu do życia człowieka. 

3.1. Organy wewnętrzne 

Budowa i działanie organów wewnętrznych człowieka była w antyku kwestią 

problematyczną, co nasiliło się w okresie chrześcijańskim. Z jednej strony wynikało to 

z przyjętych założeń odnośnie do szacunku dla zwłok, z drugiej natomiast brakiem 

możliwości przeprowadzania operacji na żywym organizmie.  

Grzegorz z Nyssy dokonał podziału organów na trzy grupy uwzględniając ich 

przeznaczenie. Za konieczne do istnienia uznawał mózg, serce i wątrobę. Drugą grupę 

stanowiły płuca i żołądek. Miały one służyć jedynie do podtrzymywania człowieka 

przy życiu. Trzecią stanowią genitalia. Na taką klasyfikację wpływ miała prawdopo-

dobnie teologia, ponieważ człowiek miał być kimś na wzór aniołów. Wykluczałoby to 

konieczność pobierania materii w postaci pokarmu i powietrza w celu podtrzymywania 

swojej egzystencji oraz cielesnej formy rozmnażania. Nysseńczyk podczas opisywania 

                                                                
21 Por. Łukasik A., Atom, [w:] „Encyklopedia filozofii przyrody” s. 3-4, [dostęp 09.11.2020 r.] 

http://www.kul.pl/files/57/encyklopedia/lukasik_atom.pdf. 
22 OC, s. 129. 
23 Więcej na ten temat Nysseńczyk podaje w następującym fragmencie: „Rozmaite sposoby połączeń 

kształtują różne formy, a połączenie (ἡ κρᾶσις) jest mieszaniną pierwiastków, te zaś z kolei uznajemy za 

podstawę wszelkiego stworzenia, z nich też składa się ciało ludzkie. Z konieczności zatem, skoro forma 

pozostaje w duszy jakby pieczęć w materii, dusza rozpoznaje elementy materii, w których został odbity 

kształt pieczęci, i w czasie zmartwychwstania powracają do niej te z nich, które pasują do kształtu formy. 

A dokładnie pasują te, w których od początku została odciśnięta forma. Słusznie zatem sądzimy, że to, co dla 

każdego własne, odłączy się od całości i powróci do niego”. Por. OC, s. 129-130. 
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koncepcji medycznych i biologicznych posługiwał się także pojęciem duszy. W tym 

aspekcie jednak znaczenie tego słowa jest różne od filozoficznego i odnosi się do 

terminu medycznego
24

. 

Za najważniejszy z organów uważa się obecnie mózg. Badacze w antyku wyciągali 

podobne wnioski, jednak nie byli ich pewni. Grzegorz z Nyssy przyznając im rację 

odwołuje się także do roli jaką przypisują oponom mózgowym. Wskazuje, że ta część 

mózgu odpowiada za wrażenia zmysłowe. Wiąże się to z dwiema kwestiami: poszuki-

waniem miejsca zamieszkania duszy w ciele oraz próbą wskazania konkretnej tkanki 

odpowiedzialnej za funkcjonowanie zmysłów. W związku z tym, zadaniem opon móz-

gowych jest produkcja i interpretacja wrażeń na podstawie bodźców zewnętrznych. 

Ponadto utożsamia je z mózgowiem oraz rdzeniem kręgowym, które nie stanowią 

osobnej części ośrodkowego układu nerwowego a są jedynie przedłużeniem mózgu. 

Nysseńczyk uważa, że oprócz funkcji jakie spełnia mózg o jego roli świadczą zabez-

pieczenia jakie posiada w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ochrania 

je nie tylko czaszka, ale także kości kręgowe i pośrednio także klatka piersiowa. 

Jednak w celu ich poprawnego działania wymagane są zarówno nerwy, jak i pneuma. 

Pneuma jest dla Nysseńczyka substancją, za pomocą której rozprowadzane są 

w organizmie składniki odżywcze. Nie jest jednak tożsama z krwią. Ma charakter filozo-

ficzny, głęboko zakorzeniony w medycynie starożytnej. Wypełniała ona żyły razem 

z krwią. Ojciec Kościoła po raz kolejny dokonując synkretyzmu łączy idee stoików
25

 

oraz pneumatyków
26

 powołując się przy tym na teorię Galena
27

, który był uważany za 

jednego z najważniejszych medyków starożytności. Wytwarzana jest w płucach, gdzie 

jest prawdopodobnie produkowana z pierwiastków podstawowych. Położenie płuc 

pozwala, aby substancja ta przeniknęła wprost do serca 

Poza mózgiem jednym w najważniejszych organów jakie posiada ludzki organizm, 

według Ojca Kościoła, jest wątroba. Zgodnie z koncepcją przejętą od Galena
28

 

i uzupełnioną przez filozofię żywiołów Stagiryty wątroba zmienia przyjmowany 

pokarm w krew. Dzieje się to przy udziale pneumy, która odpowiedzialna jest także za 

wzrost ciśnienia w żyłach. Wątroba, za pomocą aorty, połączona jest sercem, w którym 

również ma powstawać krew. Nie wiadomo skąd pochodzi u Nysseńczyka taka 

rozbieżność. Należy wnioskować, że teoria o pochodzeniu krwi z wątroby jest jego 

własną koncepcją, natomiast o pochodzeniu z serca jest teorią naukową. Możliwe jest 

również, że krew wyprodukowana w wątrobie jest bezbarwna, a swój czerwony odcień 

zyskuje dopiero w głównym mięśniu klatki piersiowej. 

Tak jak mózg kieruje zachowaniem człowieka, tak serce odpowiada za utrzymanie 

ciała w zdrowej kondycji. Nysseńczyk jednak zaskakuje tezą, że to serce, a nie płuca, 

odpowiedzialne są za oddychanie. Nie wiadomo skąd taka idea, ponieważ sprzeczna 

jest ze znanymi już wcześniej odkryciami
29

. Ponadto jest ono źródłem płomienistej 

                                                                
24 O duszy jako elemencie starożytnej medycyny można przeczytać w dziełach poświęconych historii 

medycyny, np. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta. 
25 Por. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 113-114. 
26 Por. Bednarczyk A., Medycyna i filozofia w starożytności, Warszawa 1999, s. 457-478. 
27 Por. Tamże, s. 134-149. 
28 Por. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 144. 
29 O tezie oddychania za pomocą płuc pisał Galen już na około dwieście lat przed Grzegorzem z Nyssy. Por. 

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 144. 



Budowa i funkcjonowanie organizmu według założeń antropologii Grzegorza z Nyssy  

na podstawie dzieła „O stworzeniu człowieka” 
 

69 

materii, przez co wpływa na inne organy, takie jak mózg, płuca, wątroba a także żołądek. 

W tym ostatnim poprzez sąsiadujące umiejscowienie wywołuje potrzebę uzupełnienia 

materii ognistej, która w myśli Ojca Kościoła się przyciąga. Z jego rozważań 

wnioskować należy, że pisał o odpowiednio doprawionym jedzeniu
30

. 

Po pojawieniu się pokarmu w żołądku następuje jego rozkład. Udział ma w tym 

również temperatura serca, która ma doprowadzać do procesu gotowania w żołądku. 

Proces ten ma doprowadzić do stworzenia jednolitej zawiesiny, która w wyniku tempe-

ratury ulegnie rozwarstwieniu. Część płynna przedostaje się do jelit, gdzie następuje 

wchłonięcie atomów ognistych. Natomiast cięższa materia zostaje przetransportowana 

do wątroby, którą przetwarza ona w krew. 

3.2. Zmysły i organy zewnętrzne 

Wydzielenie zmysłów z organów wewnętrznych uzasadnione jest poglądem Grze-

gorza z Nyssy, że odbierają i interpretują one wrażenia ze środowiska zewnętrznego. 

Stanowią więc w pewien sposób pomost pomiędzy tymi dwoma środowiskami.  

Najważniejszym z organów odpowiadający za największą ilość przyjmowanych 

wrażeń jest skóra. Zostaje ona porównana do wosku, który jest substancją plastyczną 

zależną od temperatury. W ciągu życia bowiem skóra jest ciepła i poddaje się 

naciskom, natomiast po śmierci, gdy ciało doznaje stężenia pośmiertnego jest zimna 

i twarda. Może również wówczas utrzymać pozę w jakiej doszło do zgonu. Jednak, aby 

skóra mogła przyjmować bodźce na większej powierzchni oraz docierać dzięki 

ruchowi w stronę pobudzającego elementu potrzebne są mięśnie, ścięgna i kości. 

Kolejnym z organów odbierającym bodźce są oczy. Nysseńczyk prawdopodobnie 

za osiągnięciami biologicznymi Egipcjan
31

, rozważa funkcję ścisłego połączenia oczu 

z mózgiem. Wyjaśnia on, że wzrok działa na zasadzie światła odbitego. Jednak w tym 

miejscu Ojciec Kościoła dodaje element platoniczny, ponieważ uznaje, że mózg 

zmienia odebrany bodziec. Przetwarza go w ten sposób, aby był nie do poznania. 

W taki też sposób dochodzi do zmian sygnałów pochodzących od zmysłów smaku 

i węchu. Zauważyć należy, że podejście mieszające osiągnięcia empiryczne z filozo-

ficznymi nie były wówczas rzadkością. Przy mózgu osadzone zostały również usta 

z ich dwojaką funkcją. Nysseńczyk wskazuje, że oprócz wytwarzania głosu przyjmują 

wrażenia. Nie precyzuje jakie, natomiast zmiana odbioru doświadczeń zmysłowych 

przez mózg wskazuje na posiłek i smak. 

Dlatego Grzegorz z Nyssy wskazuje na konieczność rozważenia działania mózgu 

w odniesieniu do zmysłów. Posługuje się przy tym porównaniem do działania miasta: 

„Do rozległego miasta przybysze wkraczają różnymi bramami, ale nie zbiegają się 

wszyscy w jednym punkcie miasta, bo jedni udają się na rynek, inni do domów, 

jeszcze inni na zgromadzenia, place, uliczki, do teatrów – każdy tam, dokąd pragnie. 

(…) może się zdarzyć, że rodacy lub krewni wejdą przez inne bramy, ale wszedłszy 

różnymi drogami, gdy tylko znajdą się w obrębie murów, schodzą się ze sobą i znowu 

są razem, bo są sobie bliscy; i odwrotnie: obcy sobie i nieznajomi często wchodzą do 

miasta tą samą bramą, lecz w niczym nie zbliża ich to do siebie, mogą bowiem już 

                                                                
30 „Ogień bowiem z natury dąży do płomienistej materii i z konieczności znajduje ją w zbiorniku 

przyjmującym pokarm (w żołądku). Im bardziej ogrzewa je ciepło sąsiadującego z nim organu, tym więcej 

substancji podtrzymujących ciepło przyciąga. To przyciąganie nazywa się apetytem”. Por. OSC, s. 145. 
31 Dokonywali mumifikacji i pierwszych trepanacji czaszki. 
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w środku rozdzielić się, aby dotrzeć do swoich bliskich”
32

. Nie jest to metafora 

czytelna, ponieważ mieszkańcy miasta kierują się wolną wolą w wyborze celu. Mogą 

się udać zatem i na rynek, i do domu. Z kolei bodźce odebrane przez konkretny zmysł, 

np. smak, muszą zostać rozpoznane w konkretnym miejscu, co zaznacza również 

Nysseńczyk. Dlatego, aby odczytać prawidłowo przedstawiony obraz należy poczynić 

dwa założenia: organizm człowieka jest omylny oraz doświadczenia ma rzeczywisty 

wpływ na rozum. W związku z tym wrażenie zmysłowe, któremu odpowiada miesz-

kaniec, mogłoby udać się do większej ilości miejsc. Wywołałoby to chaos w umyśle, 

co skutkowałoby pomyłkami lub chorobami. Reperkusje takiego pomysłu odnaj-

dujemy w dawnym określeniu chorób psychicznych, czyli pomieszanie zmysłów33
. 

W związku z powyższymi założeniami, według Grzegorza, to rozum decyduje jak 

ma zostać odczytany dany bodziec. Wskazuje, że wszystkie doświadczenia dotyczące 

jednego zmysłu są do siebie podobne. Dlatego pomimo rozpoznania przez inny zmysł, 

zostanie odpowiednio sklasyfikowane. Taki koncept u Nysseńczyka pojawił się prawdo-

podobnie w wyniku doświadczenia kontaktu z osobą niemą lub obcokrajowcem, którzy 

w celu ułatwienia porozumiewania się wykorzystują gesty. Zatem wzrok odbiera 

i interpretuje wrażenia typowe dla słuchu. 

Uznać należy, że w teorii Grzegorza z Nyssy zmysły są odbierane przez organy 

pośrednie pomiędzy organami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Uzasadnić to należy 

tym, że odbierają czynniki zewnętrzne. Dlatego następnie należy zająć się kwestią 

organów zewnętrznych. 

Usta są odpowiedzialne również za mowę. Ojciec Kościoła zalicza ją do specy-

ficznych umiejętności człowieka, która została mu dana ze względu na używanie 

rozumu. W celu lepszej komunikacji ze światem aparat mowy został skonstruowany 

jako system wielu skomplikowanych części. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie dojdzie 

do problemu mieszania dźwięków. Poszerzyło to także równocześnie jego możliwości, 

dzięki czemu człowiek może wydobywać dźwięki różnej wysokości. Cząstki służące 

do wydawania dźwięków przez ludzi wydobywają się z płuc, na co prawdopodobnie 

ma również wpływ pneuma. Jednak Nysseńczyk wskazuje, że w celu pełnego aktu 

komunikacji człowiek został wyposażony w ręce
34

. Jak zostało już wcześniej zaznaczone 

w wyjątkowych wypadkach są one jedynym źródłem komunikacji ze światem. Podobnie 

może komunikować się za pomocą pisma. 

Ojciec Kościoła oprócz funkcji jakie spełnia aparat mowy opisuje również jego 

budowę. Jako początek wskazuje zagłębienia wewnątrz organizmu, którym nie nadaje 

nazwy. Opis również nie wskazuje, że są to płuca
35

. Możliwe, że za Galenem jest nią 

opłucna
36

. Tak przyjęte założenie jest logiczne i konsekwentne wobec opisu budowy 

                                                                
32 OC, s. 71-72. 
33 Współcześnie problem ten nazywany jest synestezją i nie ma wartości negatywnej w biologii i medycynie, 

a stanowi raczej ciekawostkę neurologiczną. 
34 „Gdyby człowiek był pozbawiony rąk, budowa twarzy byłaby przystosowana do zdobywania pokarmu, tak 

jak u zwierząt czworonożnych [...]. Gdyby ciało [ludzkie] nie miało rąk, kształt ust uniemożliwiałby 

powstawanie artykułowanych dźwięków. Człowiek musiałby beczeć, ryczeć, szczekać, rżeć, muczeć jak wół 

czy osioł albo wydawać inne pomruki na podobieństwo dzikich zwierząt. Teraz jednak usta mogą swobodnie 

służyć mowie, ponieważ ciału zostały dodane ręce”. Por. OC, s. 68. 
35 „Gdy ktoś pragnąc wydać dźwięk, napnie ów organ, powietrze pchnięte w górę z wypełnionych nim 

zagłębień [wychodzi] przez tchawicę” . Por. tamże. 
36 Por. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 144. 
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serca i jego zrośnięcia z płucami. Dalej Nysseńczyk stwierdza, że za wydobywanie 

dźwięku odpowiadają błoniaste wypustki37
. Należy utożsamić je ze strunami głosowymi, 

które w swej budowie przypominają klasyczne obcęgi. Do wydobywania dźwięku 

służą także tchawica oraz przepona, którą opisuje, ale jej nie nazywa. Nie opisał jednak 

jak dochodzi do połączenia jamy nosowej z jamą ustną czy gardłem, choć zauważył, że 

jest ona niezbędna w procesie mowy. 

Ostatnim z organów zewnętrznych opisanych przez Grzegorza z Nyssy są nogi. 

Porównuje je do kolumn podtrzymujących dom, ponieważ tak jak one pozwalają na 

stabilne stanie oraz zachowanie prawidłowego rozmieszczenia masy. Nie można tego 

utożsamiać ze zmysłem równowagi, ponieważ został on dopiero odkryty w XIX 

wieku. W budowie tego organu za najważniejsze zostają uznane kości. Jednak oprócz 

miejsca przyczepu mięśni elementy kostne pozwalają również na balansowanie ciałem 

w sytuacjach nienaturalnych dla organizmu (np. upadek). Prawdopodobnie to im 

przypisuje zdolność poruszania się, ponieważ Nysseńczyk pisząc o ruchu nie wspomina 

nic o mięśniach. 

3.3. Procesy w organizmie człowieka 

Grzegorz z Nyssy w swym traktacie porusza również zagadnienia dotyczące funk-

cjonowania całego ciała człowieka. Opisuje wiele jego aspektów, m.in. oddychanie czy 

też stan chorobowy. Nie są to jednak pełne opisy, a jedynie dostosowane do porusza-

nych w dziele tematów. 

W pierwszej kolejności należy się przyjrzeć procesowi oddychania. Ojciec Kościoła 

wskazuje, że za czynność tą odpowiedzialne jest pełne ciepła serce, które wyzwala 

stały ruch. Gdy człowiek wpada w gorączkę, czyli temperatura serca przekracza swoje 

naturalne granice, pobór powietrza staje się częstszy i szybszy. Nysseńczyk jednak 

pomija kwestie problematyczne: pożar powiększa się pod wpływem tlenu oraz szybszy 

oddech nie wiąże się z głębszym wdechem. Możliwe są dwa rozwiązania – albo dzieło 

było poddane późniejszej korekcie, albo Autor był zwolennikiem nauki Hipokratesa 

o zasadzie gorączkowania. Bardziej prawdopodobna wydaje się teza druga, ponieważ 

Hipokrates nauczał, że działanie organizmu zostaje zaburzone w wyniku dominacji 

jednego z czynników obecnych normalnie w ciele (w tym wypadku ciepła)
38

. Szybki 

wdech miał zatem doprowadzić do usunięcia nadmiaru ciepła i doprowadzić do 

ostudzenia serca. 

Ze stanem gorączkowym wiążą się choroby, które uznawano za zaburzenie równo-

ważących się sił. Teza ta przejęta z filozofii, była rozwijana przez lekarzy. Po jej 

rozpowszechnieniu w ówczesnym świecie medycznym przez Hipokratesa i Galena, 

a dodatkowo także przez Platona i Arystotelesa zyskała miano teorii humoralnej. 

Prawdopodobnie za czasów Grzegorza z Nyssy była ona teorią dominującą. 

Inaczej było z bólem, który nie był wówczas badany jako jednostka chorobowa. 

Ojciec Kościoła wskazał, że ówcześni uczeni podają ból jako przyczynę chorób psy-

chicznych. Sam natomiast wskazał, że jest to za mało. Jako autorską tezę wskazuje na 

dodatkowy czynnik: φρενες
39

. Określenie to jest problematyczne, gdyż w odpowied-

                                                                
37 OC, s. 69. 
38 Por. Aszyk P., Etyczne oblicza starożytnej medycyny. Wczesne chrześcijaństwo wobec przedchrze-

ścijańskich wzorców moralnych związanych z uprawianiem sztuki leczenia, Warszawa 2010, s. 32. 
39 OC, s. 76. 
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nich słownikach nie pojawia się jego określenie. Także specjalistka i autorka polskiego 

tłumaczenia „O stworzeniu człowieka” Marta Pszyszychowska nie podaje jego tłuma-

czenia ani nawet wskazówki dla jego zrozumienia. Najbliższe temu słowo φρενῖτις
40

 

tłumaczy się jako gorączkę mózgu41
 lub stan zapalny mózgu42

. Prawdopodobnie teza ta 

była rozwijana na terenie ówczesnej Kapadocji, jednak nie ma ku temu żadnych 

przesłanek. 

Jednak w ustaleniach odnośnie do bólu Grzegorz z Nyssy zdaje się sam sobie 

przeczyć. Wskazuje na to opis jęków i wzdychań, które są objawami choroby. Ból ma 

powodować kurczenie i zamykanie się wszystkich otworów w całym ciele, przez co 

powietrze zamknięte w ciele prowadzi do ucisku w klatce piersiowej oraz problemów 

gastrologicznych. Przypomina to opis objawów zatrucia, podczas którego dochodzi do 

bolesnych skurczy oraz wymiotów i biegunek.
43

 Gdy organizm człowieka usunie nie-

bezpieczną substancję dochodzi do rozluźnienia mięśni, zmniejszenia bólu i zaprzestania 

wydawania różnego typu dźwięków. Ojciec Kościoła wbrew wcześniejszym ustaleniom 

wskazał w tym miejscu ból jako przyczynę choroby. 

Inną patologią, która według Grzegorza z Nyssy jest błędnie diagnozowana, jest 

zawał. Twierdził on, że ból nie dotyka serca a przełyku, a pomyłka spowodowana jest 

ich bliskim położeniem. Jest to przedłożeniem racjonalizmu ponad doświadczenie 

empiryczne, które wiąże się ze współzależnością filozofii i medycyny w początkowej 

fazie ich istnienia. Przy tak przyjętym założeniu można uznać, że serce, wewnątrz 

którego dochodzi do rozłożenia materii pod wpływem ciepła czasami przegrzewa się 

w wyniku zbyt intensywnej pracy. Doprowadzałoby to do przegrzania sąsiednich tkanek, 

w tym żołądka i przełyku, co byłoby mylone z bólem serca. 

Z patologiami organizmu związane są także emocje. Podobnie jak w przypadku 

bólu podczas smutku w ciele człowieka dochodzi do zamknięcia delikatnych i niewi-

docznych otworów przez które zwykle wpada powietrze. Jednak ciśnienie powstałe 

wewnątrz człowieka w tym wypadku inaczej jest kierowane i trafia do mózgu, gdzie 

wypycha łzy z oczodołów i prowadzi do grymasu twarzy. Pomysł ten Grzegorz 

z Nyssy mógł wymyślić na podstawie zatkania uszu podczas zmiany ciśnienia. Skąd 

więc łzy w oczach? Prawdopodobnie jest to efekt skraplanej pneumy, która z płuc 

wypychana jest w kierunku mózgoczaszki.  

Skrajnie przeciwny stan, czyli radość, Nysseńczyk tłumaczy otwieraniem się szerzej 

niż normalnie wspomnianych otworów. Śmiech będący efektem tej emocji prowadzi 

do wstrząsów w ludzkim ciele, dzięki czemu może zostać usunięty nadmiar powietrza 

z wątroby. W tym celu zostają również otwarte usta oraz ściągnięte policzki. Ponadto 

zauważyć należy, że stany smutku i radości angażują całe ciało człowieka i są skutkiem 

podrażnienia narządów. Może to w nadmiarze doprowadzić do ich uszkodzenia. 

Śnienie człowieka natomiast od zawsze budziło zainteresowanie człowieka. Ludzie 

nie byli w stanie zbadać nawet części z jego funkcji, dlatego jego opisy są mieszanką 

ówczesnych poglądów naukowych, filozoficznych i religijnych. Sen w koncepcji 

Grzegorza z Nyssy powodowany jest przez nieokreślone wprost gazy. Jednak i w tym 

wypadku można założyć, że jest to pneuma, której pochodzenie jest nieco inne aniżeli 

                                                                
40 Jego oboczna wersja φρενῆτις. 
41 Por. Lampe G.W.H., A patristic greek lexicon, Oxford 1961, s. 1489. 
42 Por. Liddel H.G., Greek-english lexicon, Nowy Jork 1883, s. 1691. 
43 Objawy zależą od typu trucizny będącej wewnątrz człowieka. 
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wcześniej opisywane. Nysseńczyk sugeruje, że w tym przypadku powstaje ona 

z ogrzanego w organizmie pokarmu. Podobnie jak ciepłe powietrze, tak i pneuma ma 

unosić się w ludzkim organizmie. Aby się jej pozbyć zostają pootwierane wszelkie 

szpary i zakamarki. Powoduje to zakłócenie działania zmysłów oraz zamknięcie powiek, 

których kanały przeznaczane są wówczas dla ulatniającej się pneumy. Opis ten może 

być skutkiem obserwacji przez Ojca Kościoła rzeczywistości, ponieważ starożytni 

widzieli jak w procesie gnilnym ciała stałe tracą objętość nie tracąc w sposób widoczny 

masy. 

Gdy sen zostaje przerwany człowiek ziewa i przeciąga się. Służy to powrotowi 

organizmu do poprzedniego stanu, gdyż Grzegorz z Nyssy uważał, że organizm czło-

wieka poprzez rozszerzenia organizmu puchnie. Pozostała pneuma nie zostaje cofnięta 

do ich źródła, ale pozostaje wewnątrz organów, które zawierają w sobie puste prze-

strzenie. Nysseńczyk wskazuje również, że wyziewy mogą przyjmować kształt organu, 

dlatego podczas ziewania człowiek otwiera usta. Wówczas można wypuścić gaz 

kształtu tchawicy. 

4. Podsumowanie 

W pracy została przedstawiona antropologia Grzegorza z Nyssy w oparciu o traktat 

„O stworzeniu człowieka”. Wyróżnione zostały także wpływy szkół filozoficznych 

oraz autorytetów medycznych, na których osiągnięcia Ojciec Kościoła się powoływał. 

Przedstawia typowy dla swojej epoki synkretyzm klasycznej myśli grecko-rzymskiej 

z naukami biblijnymi. Ponadto swoje teorie przedkładał ponad wiedzę specjalistyczną 

ze względu na funkcję publiczną jaką pełnił. 

Podział pracy na dwie części wynika z koncepcji omówienia kwestii filozoficzno-

teologicznych oraz medyczno-biologicznych jako zagadnień rozdzielnych. Pominięte 

zostały kwestie kosmogonii, tak aby we właściwy sposób przedstawić ideę powstania 

i rozwoju człowieka, sposobu poznawania przez niego otaczającej rzeczywistości, płci 

czy też elementów wspólnych wszystkim ludziom niezależnie od czynników. Także 

omówienie działania głównych organów człowieka zasługuje na dokładniejsze omó-

wienie w innym dziele, uwzględniając całość twórczości autora oraz w obrębie twór-

czości innych Ojców Kościoła. 

Grzegorz z Nyssy w swojej koncepcji antropologii teologiczno-filozoficznej 

wskazuje na konieczność istnienia człowieka na każdym z omawianych etapów rozwoju. 

Rozważa także wpływ czynników zewnętrznych na człowieka, np. choroby czy 

śmierć. Podkreśla również, że fizyczność i materia jest elementem konstytutywnym 

w człowieku, co podkreśla za pomocą dostępnych ówcześnie metod i teorii naukowych. 

Nie są one jednak dokładnym odwzorowaniem – Nysseńczyk dokonuje synkretyzmu 

filozoficznego łącząc poglądy Platona, Arystotelesa i atomistów. Problematycznym 

jest jednak dla Ojca Kościoła zachowanie równowagi w kompetencji duszy i ciała. 

W swych teoriach Ojciec Kościoła wplata kwestie filozoficzne. Jednak nie odbiega 

w sposób znaczny od mu ówczesnych. Można zauważyć wątpliwości z jego strony, co 

do wiedzy pogańskich specjalistów, co prowadzi czasami do nieuzasadnionych teorii. 

Wpływ na to może mieć również brak wiedzy specjalistycznej oraz funkcja religijna 

jaką pełnił. 

Na przykładzie utworu Grzegorza z Nyssy zostało wykazane, że biologia i medycyna 

nie były naukami wolnymi od wpływów filozoficznych i religijnych. Dostrzec można 
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także nieadekwatne zaangażowanie się Ojca Kościoła w tematykę, w której nie był 

specjalistą. Jednak przypadki, w których zaprzecza on sam sobie są intrygujące przez 

co pojawiają się pytania o oryginalność działa. Nie zmienia to jednak problemu 

naginania faktów pod postawioną przez niego tezę. 
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Budowa i funkcjonowanie organizmu według założeń antropologii Grzegorza 

z Nyssy na podstawie dzieła O stworzeniu człowieka 

Streszczenie 
Grzegorz z Nyssy jest jednym z najważniejszych teologów w historii kościoła, a w szczególności w okresie 
patrystycznym. Bytowi człowieka poświęcił wiele miejsca w swych dziełach, jednak najważniejszym 
z nich pozostaje traktat „O stworzeniu człowieka”, który przekracza tematykę aktu stwórczego.  
Celem pracy jest przedstawienie człowieka i jego pojęcia o świecie zewnętrznym na podstawie myśli 
Nysseńczyka oraz wpływów różnych środowisk na jego naukę. Choć niniejsze opracowanie ma charakter 
teologiczny, zostają jednak zasygnalizowane związki Autora traktatu z filozofiami Platona, Arystotelesa 
czy atomistów. Zwrócić należy także uwagę na wpływ medycyny i biologii na postrzeganie człowieka 
w Kościele antycznego wschodu. 
Podczas przygotowania pracy zostały wykorzystane zarówno dzieło w języku oryginalnym, jak i tłuma-
czenia w językach polskim i angielskim. Materiały krytyczne wykorzystane do opracowania tematu były 
zarówno artykułami naukowymi, jak i monografiami z zakresu teologii, filozofii, historii medycyny i biologii. 
Artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich traktuje o człowieku w odniesieniu do antycznej 
filozofii oraz teologii. Druga część porusza tematykę medyczno-biologiczną. 
W pracy zostały zrealizowane cele badawcze, których założeniem było omówienie antropologii Nysseń-
czyka oraz wpływów, pod którymi pozostawał pisząc wspomniane dzieło. Na marginesie powstały wątki 
platoniczne oraz problem kompetencji naukowych podczas omawiania problematyki medyczno-biologicznej. 
Analiza ta nie wyczerpał w pełni tematu, ponieważ wymaga on pracy specjalistów z zakresu wielu dziecin, 
w celu rozwiązania kwestii dotyczących pojęć używanych przez Grzegorza z Nyssy, na przykład zastę-
powanie terminu σάρξ terminem σῶμα, czy kompetencji Ojca Kościoła w związku z zagadnieniami 
medycznobiologicznymi. Praca stanowi jedynie przyczynek do rozwoju podobnej tematyki. 
Słowa kluczowe: antropologia, ciało, funkcjonowanie, teologia, medycyna 
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Przędzenie, haft i inne praktyki magiczne  

w życiu codziennym skandynawskich kobiet 

w średniowieczu, a analogie do symboliki 

wzoru kolistego – sztuka celtycka i skandynawska 

1. Wstęp 

Życie codzienne we wczesnośredniowiecznej Skandynawii przesycone było ele-

mentami rytualno-magicznymi. Badacz sztuki celtyckiej i wikińskiej Aidan Meehan 

zwrócił uwagę na eklektyczność i asymilację wzorów celtyckich z motywami germań-

skimi, co nastąpiło na gruncie irlandzkim po najeździe Wikingów. Porównanie i analiza 

wzorów według A. Meehan’a pozwoliła mi postawić tezę, że koncentryczno-spiralne 

motywy mogły zostać zaczerpnięte przez Wikingów od Celtów. Z kolei badacz Rafał 

Małecki wskazał, że wzór kolisty był związany z kultem solarnym, tj. rydwanami, czy 

wozami solarnymi, z którym zarówno Skandynawowie, jak i Celtowie zetknęli się 

w epoce brązu. Celem niniejszej monografii będzie m.in. wykazanie, że wspomniany 

kult solarny miał wpływ na wykorzystanie wzorów koncentrycznych w wielu dzie-

dzinach życia Skandynawów: sztuka, życie codzienne, wierzenia, przędzenie, hafto-

wanie. Rzeczy, czynności o charakterze wykonywania ruchu okrężnego nadal były 

nośnikami głębszego znaczenia, a mianowicie związane były z ciągłym odradzaniem 

się, idealnym ruchem wszechświata, ruchem słońca po nieboskłonie. Spróbuję również 

wykazać, że był związany z praktykami magicznymi stosowanymi w życiu codziennym 

przez skandynawskie kobiety. Stąd też przedmiotem moich badań jest analiza symbolów 

wrzeciona, przęślicy i wreszcie samej sztuki przędzenia. Motyw kolisty haftu mógł być 

związany z symbolem nieskończoności mającej swoje źródło wśród koncentrycznych 

okręgów celtyckich. Nieodłącznie związana z tematem była społeczna rola kobiety we 

wczesnośredniowiecznej Skandynawii, czyli osoby, która zajmowała się m.in. „magią 

domu i kądzieli”. Dlatego też w dalszej części artykułu opisuję praktyki magiczne 

w wierzeniach i w życiu codziennym ówczesnych kobiet. Według sag skandynawskich 

magia wrzeciona i kądzieli była związana z wierzeniami, dotyczącymi losu człowieka 

zależnego od prządek Norn. Na podstawie opinii innych badaczy, jak również własnych 

analiz będę chciała wykazać ogromną rolę kobiet, których życie skupiało się nie tylko 

na typowych pracach domowych, ale również na aspekcie religijno-rytualnym, a więc 

na praktykach związanych z przędzeniem oraz leczeniem. 

2. Tło historyczne 

W VI wieku Columcille irlandzki opat i misjonarz przyczynił się do zawierania 

pozytywnych stosunków z ludnością napływającą z zachodu Europy. Był założycielem 

szkół oraz klasztorów, wśród których najważniejsza była Iona, która miała status 

                                                                
1 k.m.korneluk@gmail.com, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, absolwentka Akademii 

„Ignatianum”, https://www.ignatianum.edu.pl/. 

mailto:k.m.korneluk@gmail.com
https://www.ignatianum.edu.pl/
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celtyckiego chrześcijaństwa poza Irlandią. To tutaj nastąpiło połączenie celtyckich 

i germańskich ornamentów. Irlandzcy skrybowie opracowali kanon sztuki sakralnej. 

To właśnie mnisi poprzez swoje kontakty z Zachodem, spowodowali dodanie zwierząt 

germańskich do sztuki celtyckiej
2
. Z kolei w VII wieku Piktowie zamieszkujący obecne 

tereny Szkocji przyjęli chrześcijaństwo, ponieważ organizacja Kościoła była celtycka, 

a lud ten uważał się również za celtycki. Dlatego u Piktów pojawiła się chęć do 

uczestniczenia w tradycji Kościoła. Spirale celtyckie były główną dekoracją wczesnych 

irlandzkich książek ewangelickich. Podobnie wzory piktyjskie były używane do przed-

stawiania symboli zwierzęcych w Księdze Durrowa. Badacz Aidan Meehan wskazał, 

że czysty styl Wikingów na sztukę celtycką (irlandzką) miał krótkotrwały wpływ, 

o czym świadczą: ogromna klęska Wikingów w bitwie w roku 1014
3
. Dlatego też będę 

chciała w kolejnym podrozdziale zrewidować i oddzielić to, co celtyckie od tego, co 

wikińskie w sztuce. 

3. Symbol koła 

Według Władysława Kopalińskiego symbol koła jest:  

Symbolem Kosmosu; nieskończoności, wieczności, absolutu, doskonałości, 

doskonałego kształtu, równowagi, czasu, jako linia bez końca, idealnego, 

wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, egzystencji cyklicznych; Nieba; Słońca4. 

Skandynawski Rydwan z Trundholm znaleziony w Danii posiada okrągłe zdobienia 

na tarczy dysku.  

 

Rysunek 1. Rydwan z Trundholm (Dania). Źródło: https://en.natmus.dk/historical-

knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/, [dostęp 05.12.2020 r.] 

                                                                
2 Zob. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The Viking Impact, Thames & Hudson, 

London 1995. s. 11-14. Tu i dalej tłumaczenia autora artykułu – K.K-M. 
3 Tamże.  
4 [hasło:] Koło [w:] Kopaliński W., Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 157. 

https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/
https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/
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Rysunek 2. Tarcza dysku z Rydwanu z Trundholm. Źródło: https://en.natmus.dk/historical-

knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/, [dostęp 05.12.2020 r.] 

Według Rafała Małeckiego koncentryczne żłobienia wraz z dyskiem mogą stanowić 

odzwierciedlenie dla Słońca, umieszczonego na wozie. Wtedy można mówić o związku 

z kultem solarnym, który jest wszechobecny w dawnych kulturach z powodu życio-

dajnej roli tarczy słonecznej
5
.  

Zwraca uwagę fakt możliwej analogii do kultu Słońca, który również był wyzna-

wany wśród Celtów. Symbol wozu, posiadającego cztery koła z promieniście wycho-

dzącymi szprychami będzie występował tutaj w konotacji do skandynawskiego Ryd-

wanu z Trundholm. O wyznawanym kulcie solarnym wśród Celtów świadczy odkrycie 

archeologiczne celtyckiego wozu pogrzebowego z Hochdorf w Niemczech. Według 

Rafała Małeckiego wóz mógł symbolizować przejście do zaświatów po śmierci. Istniał 

dawny zwyczaj związany z kultem solarnym: 

W czasie letniego przesilenia dnia z nocą staczano ze wzgórz koła ogniste na 

obchodach ludowych mających pierwotny pogański sens podobny do 

znaczenia ogni świętojańskich – wspomagania Słońca (...) odsuwania zimy 

i śmierci wegetacji; była to, więc symboliczna synteza sił kosmicznych 

i przemijania czasu6. 

4. Sztuka Celtów i Wikingów 

Podrozdział trzeci zawiera analizę najwcześniejszych źródeł, a mianowicie stylów 

inicjałów pochodzących z ksiąg irlandzkich mnichów oraz przykłady ujęć zwierzęcia 

w sztuce celtyckiej i wikińskiej. Celem analizy jest ukazanie charakterystycznych 

różnic pomiędzy geometrycznym stylem celtyckim (irlandzkim) a wikińskim (germań-

skim), aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest, aby Wikingowie zaadap-

towali elementy koncentryczno-spiralne od wyspiarskich Celtów. Badaczka wczesnej 

sztuki irlandzkiej Francoise Henry wskazała, że: 

                                                                
5 Małecki R., Magiczno-religijna funkcja wozów w starożtności, [w:] Archeologia Polski, t. XL, 1995, z. 1-2. 

RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, https://rcin.org.pl/Content/34668/WA308_45616_ 

P319_MAGICZNO-RELIGIJNA_I.pdf , [dostęp 05.12.2020]. 
6 [hasło:] Koło [w:] Kopaliński W., Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 157. 

https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/
https://en.natmus.dk/historical-knowledge/denmark/prehistoric-period-until-1050-ad/the-bronze-age/the-sun-chariot/
https://rcin.org.pl/Content/34668/WA308_45616_P319_MAGICZNO-RELIGIJNA_I.pdf
https://rcin.org.pl/Content/34668/WA308_45616_P319_MAGICZNO-RELIGIJNA_I.pdf
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W XI wieku rodzima tradycja była nadal bardzo żywa doprawiona drobnymi 

cechami stylu zwierząt i węzłów Wikingów. Moda skandynawska mocno 

słabnie w XII wieku, pozostawiając jedynie niejasne podobieństwo w ogólnym 

wyglądzie wzorów i wspólny trend przenikający te tak blisko spokrewnione 

sztuki7. 

Analiza wzorów liter z irlandzkich ksiąg i kronik A. Meehan’a pozwoliła postawić 

tezę, że koncentryczno-spiralne motywy mogły zostać zaczerpnięte przez Wikingów 

od Celtów. Pierwsza litera „f” pochodzi z kroniki Marianus Scottus.  

 

Rysunek 3. Litera „F” z kroniki Marianus Scottus. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, 

The Viking Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 133 

Literę „f” (rys. 3) tworzą zakrzywione, esowate linie występujące nad głową 

zwierzęcia, które są typowo celtyckie. Wszystkie węzłowate kształty tworzą w literze 

„f” długi ogon, a wąsy przeplatają się w wyraźnie widocznych otworach
8
. 

Kolejna litera „d” pochodzi z Liber Hymnorum (rys. 4). Styl węzła jest celtycki, 

natomiast motyw węża, który był chętnie stosowany w sztuce wikińskiej jednak nie 

należy do tego stylu. Dzieje się tak dlatego, że wąż widziany w perspektywie z góry, 

z uszami, rogami lub skrzelami występował w sztuce celtyckiej przed pojawieniem się 

Wikingów
9
. 

                                                                
7 Cyt. za: Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The Viking Impact, Thames & Hudson, 

London 1995, s. 147. 
8 Meehan A., dz. cyt., s. 133. 
9 Tamże, s. 143. 
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Rysunek 4. Litera „D” z Liber Hymnorum. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The 

Viking Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 133 

Wzornictwo litery „x” (Ms. Harley) ukazuje element wikiński współistniejący 

z celtyckim. Na rysunku 5, z lewej strony litery znajduje się wikiński wzór. Celtyckimi 

elementami są tutaj: rozgałęziony, klapowany węzeł z esowatym kształtem oraz 

rozgałęzienia występujące na końcach całej litery
10

. 

 

Rysunek 5. Litera „X” – Ms. Harley. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The Viking 

Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 145 

                                                                
10 Meehan A., dz. cyt., s. 145. 
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Rysunek 6. Litera „D” Psałterz Cormaca ok. 1150-1175. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The 

Griffin, The Viking Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 145. 

Ostatnia litera „d” pochodzi z Psałterza Cormaca (rys. 6) i również jest przykładem 

współistnienia elementów celtyckich (irlandzkich) ze skandynawskimi. Zastosowana 

jest tutaj charakterystyczna celtycka linia, gdzie można narysować rozgałęziający się 

węzeł bez odrywania ołówka od kartki papieru. Jedynymi elementami wikińskimi są 

małe wybrzuszenia występujące na końcach wzoru, które były wówczas charakte-

rystyczne dla tej epoki
11

. 

Inicjały opisane i ukazane na rysunkach autorstwa badacza Aidan’a Meehan’a, 

nasuwają wniosek, że sztuka celtycka i wikińska istniały obok siebie i czerpały motywy 

wzornictwa od siebie nawzajem. Proces ten zachodził podczas pracy misjonarzy 

irlandzkich, którzy tworząc inicjały w księgach czerpali z celtyckiego wzornictwa
12

. 

Należy zwrócić uwagę na symboliczny charakter jednego z najważniejszych wzorów 

Celtów. Otóż według definicji węzeł to symbol nieskończoności. „Łączy w sobie 

spiralę i linię esowatą (...) ósemkę i ósemkę leżącą, tj. znak nieskończoności”
13

. 

5. Porównanie wzorów zwierzęcych 

Przedstawienia zwierzęce w sztuce celtyckiej i skandynawskiej przenikają się 

nawzajem. Typowym wzorem dla starszej sztuki celtyckiej jest postać zwierzęca. 

Podczas przenikania się wzorów celtyckich z wikińskimi zaczęły pojawiać się ger-

mańskie cechy w celtyckim przedstawieniu zwierzęcia. Spiralna, celtycka bestia z St. 

Patric's Bellshrine z drutu filigranowego jest przykładem zwierzęcego, celtyckiego 

węzła. Irlandzkim elementem wzoru jest głowa zwierzęcia z charakterystyczną cofniętą 

dolną szczęką. Na wzór celtycki stworzone są łapy w kształcie kuli, pazurów i okrągłe 

oko
14

. 

                                                                
11 Tamże, s. 145. 
12 [hasło:] Brytowie [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Brytowie;3881309.html, 

[Dostęp: 19.12.2020 r.].  

Używając terminu sztuka „celtycka”, biorę pod uwagę sztukę, kształtującą się od VI wieku na terytoriach, na 

których przebywali Celtowie do około I w. n.e. Głównie są to obszary: Walii, Szkocji, Zachodniej Kornwalii, 

Armoryki oraz północnej części wyspy,  które pozostawały zamieszkane przez większość celtycką.  
13 [hasło:] Węzeł [w:] Słownik symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 305. 
14 Meehan A., dz. cyt., s. 152. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Brytowie;3881309.html


 

Katarzyna Korneluk-Markiewicz 
 

82 

 

Rysunek 7. Celtycka bestia z St. Patric's Bellshrine. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, 

The Viking Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 152 

Niezwykle ciekawa jest analiza porównawcza wzoru psa piktyjskiego z przedsta-

wieniem psa z „Book of Durrow”. Najpierw jednak należy określić, kim byli Piktowie 

tak, aby kontekst sytuacji historycznej był dla czytelnika zrozumiały. Tak jak wspomi-

nałam w rozdziale dotyczącym tła historycznego, Piktowie byli ludem uznającym się 

za celtycki. Zatem lud ten uczestniczył w chrześcijańskim obrządku Kościoła, który 

czerpał wybrane aspekty z tradycji celtyckiej. Wzajemne przenikanie się kultury celty-

ckiej i chrześcijańskiej zaowocowały pojawieniem się celtyckich wzorów spiralnych 

w motywach zwierzęcych. Przykłady tego zjawiska można podziwiać w „Księdze 

Durrow’a”.  

Rysunek 8 przedstawia typową piktyjską (celtycką) postać psa. Na kolejnym rysunku 

9 widzimy zwierzę, pochodzące z „Book of Durrow”, które jest mieszanką stylów. 

Wzór psa piktyjskiego ukazuje analogie związane z wierzeniami Celtów, dla których 

zwierzę to było totemiczne. Kształt łap psa przedstawionego na rysunku 9 był pow-

szechnie stosowany we wzorach germańskich. Zachował on także elementy celtyckie, 

takie jak: profil, kształt głowy, wystający język i ogon
15

. Z kolei porównując psa 

z „Księgi Durrow’a”, do innego piktyjsko-celtyckiego wzoru, odkryjemy kolejne 

analogie. Rysunek 10 przestawia piktyjskiego byka, wykonanego w stylu celtyckim, na 

którym wzorowany był kształt tułowia psa z „Book of Durrow”. Wirujący kształt poja-

wiający się na: biodrze, brzuchu i klatce piersiowej zwierzęcia, to podobieństwa do 

wzoru celtyckiego byka. Ogon przypomina literę „L”, brzuch – „N”, szyja – „S”. Wzór 

ma piktyjskie pochodzenie, ale forma wywodzi się z germańskiego prototypu (np. 

łapy)
16

. 

                                                                
15 Tamże, s. 17. 
16 Tamże, s. 18.  
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Rysunek 8. Piktyjski pies celtycki. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The Viking 

Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 16 

 

Rysunek 9. Pies z „Book of Durrow”, Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The Viking 

Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 17 

 

Rysunek 10. Piktyjski byk – wzór celtycki. Meehan A., Celting Design, The Dragon And The Griffin, The 

Viking Impact, Thames & Hudson, London 1995, s. 18 
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Podsumowując niniejszy rozdział nasuwa się dość jednoznaczny wniosek, iż 

w okresie wczesnego średniowiecza kształtująca się sztuka irlandzka zaadoptowała 

elementy pochodzące ze sztuki celtyckiej, która zachowała się na obszarze wyspiarskim. 

Irlandzka (celtycka) sztuka przenikała się ze sztuką skandynawską przez 500 lat, aż do 

XII wieku. Według badacza Aidan’a Meehan’a sztuka irlandzka pochodząca z XII 

wieku powinna nosić miano późnośredniowiecznego stylu celtyckiego, ponieważ 

używanie prowincjonalnych nazw pochodzących od miejsc znalezienia artefaktów jest 

mylące
17

. Sztuka irlandzka wyrosła na kanwie stylu celtyckiego. Zatem stosowanie 

określenia „późnośredniowiecznego stylu celtyckiego” nie byłoby błędne. Stąd też 

wielce prawdopodobne jest, że wszelkie koncentryczne ryty oraz spiralne, esowate 

elementy w sztuce skandynawskiej są zaczerpnięte od ludów pochodzenia celtyckiego 

żyjących na terenach dzisiejszych Wysp Brytyjskich, Szkocji, Irlandii. Do spotkania 

się tychże ludów doszło podczas wypraw wikińskich i asymilacji Skandynawów na 

tych obszarach. Przenikanie się wspomnianych stylów przedstawiają poniższe obrazy 

artefaktów.  

 

Rysunek 11. Brosza w stylu Vendel z Aker w Norwegii – na zdjęciu motywy spiralne oraz okręgi u góry 

broszy. Haywood J., The Penguin Historical Atlas of the Vikings, Penguin Books Ltd, London 1995, s. 21 

                                                                
17 Tamże, s. 156-157. 
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Rysunek 12. Napis na kamieniu runicznym z Uppland – na zdjęciu motyw spiralny. Haywood J., The Penguin 

Historical Atlas of the Vikings, Penguin Books Ltd, London 1995, s. 102 

 

Rysunek 13. Wiatrowskaz z Heggen Norwegia XI wiek – pojedyncze spirale, tj. na kamieniu z Turoe.  

Źródło: Viking Weathervanes, https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/anglo-

saxon/maldon/vane.html, [dostęp 05.12.2020] 

https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/anglo-saxon/maldon/vane.html
https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/anglo-saxon/maldon/vane.html
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Rysunek 14. Celtycki kamień z Turrow – wzory spiralne i koncentryczne.  

Źródło: https://deirdremorgan1.files.wordpress.com/2014/04/turoe-stone.jpg, [dostęp 05.12.2020] 

 

Rysunek 15. Celtycki kamień Castelgrange Stone – wzory spiralne, esowate.  

Źródło: https://deirdremorgan1.files.wordpress.com/2014/04/castelgrange-stone-co-roacommon1.jpeg, 

[dostęp 05.12.2020] 

 

Rysunek 16. Kamień wikiński z Vang – spirale okręgi, tj. na kamieniu z Turoe.  

Źródło: http://www.kulturarv.no/kulturminne/vangsteinen, [dostęp 05.12.2020] 

https://deirdremorgan1.files.wordpress.com/2014/04/turoe-stone.jpg
https://deirdremorgan1.files.wordpress.com/2014/04/castelgrange-stone-co-roacommon1.jpeg
http://www.kulturarv.no/kulturminne/vangsteinen
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Rysunek 17. Celtyckie elementy „Book of Durrow” Irlandia z końca VII wieku. 

Schlette F., Celtowie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987, s. 164 

 

Rysunek 18. Book of Kells – inicjał – Irlandia VIII wiek.  

Gierek B., Celtowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 128 
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6. Wzornictwo tkanin wikińskich – haft 

Kolejny podrozdział dotyczy wzorów znajdujących się na artefaktach odkrytych 

w grobie łodziowym z Oseberg (Norwegia). Tkaniny są nietrwałym materiałem, 

dlatego niewiele z nich zachowało się do czasów obecnych. Znalezisko z Oseberg to 

bogaty zbiór tkanin. Niestety nie wszystkie są poddane rekonstrukcji. Badaczka Anne 

Stine Ingstad dużo uwagi poświęciła tematyce tkanin skandynawskich. Wyniki tychże 

badań były bardzo pomocne podczas wykonywania analizy wzorów występujących na 

tkaninach. Dzięki norweskiemu portalowi stanowiącemu bazę zdjęć zostały wybrane te 

najbardziej interesujące pod kątem analizy wzorów haftów na tkaninach skandyna-

wskich. Koncentryczne okręgi i spirale, które zachowały się na tkaninach z Oseberg, 

mogły zostać zaczerpnięte ze sztuki, w której motywy te były wówczas używane. 

Pochówek łodziowy z Oseberg jest datowany na około 840 rok, czyli są to czasy 

wypraw wikińskich na tereny wyspiarskie. Dlatego też Skandynawowie mogli asymi-

lować się z Celtami i czerpać wpływy z ich sztuki rozwijającej się na gruncie irlandz-

kim
18

. Motywy koncentryczne oraz spiralne mogły stać się popularne na terytorium 

obecnej Norwegii, o czym świadczą znaleziska pochodzące z pochówku łodziowego. 

Ludy skandynawskie mogły, zatem zaczerpnąć wspomniane wzory i używać ich do 

zdobienia tkanin. Hipotezę potwierdzają znaleziska archeologiczne, ale nadal temat 

należy uznać za otwarty, ponieważ z uwagi na małą ilość materiału badawczego, wciąż 

mogą pojawić się nowe artefakty, które będą powodem do kontynuowania dalszych 

badań. Profesor Gustafson był głównym archeologiem przy wykopaliskach statku 

Oseberg. Zdawał sobie sprawę z ogromnej wartości tekstyliów i informował, że należy 

je zbadać i zadbać o nie natychmiast po ich wydobyciu. Niestety tak się nie stało. Na to 

ważne dzieło w sierpniu 1905 r. przeznaczono tylko siedem dni. O ile wiadomo, nie 

odnotowano dalszych prac nad odkrytymi tkaninami przed 1912 rokiem. Jedynie 

znakomita rysowniczka Sofie Krafft rekonstruowała tekstylia odnalezione w Oseberg 

za pomocą rysunków
19

. W 1992 roku Anne Stine Ingstad napisała: „Niektóre tkaniny 

są w tak złym stanie i leżą w wielkich stosach, często w wielu warstwach”
20

. Możliwe, 

że to jest powodem tak niewielkiej wiedzy na temat przedchrześcijańskich tkanin. Ze 

względu na to temat pozostawiam otwarty dla dalszych badań. 

Podczas wykopalisk archeologicznych wykonywano rysunki wydobytych tkanin, 

co służyło ich rekonstrukcji. Autorką rysunku, przedstawiającego koncentryczny haft 

wikiński jest Tone Strenger (rys. 19). Przypomina on łańcuszki, pierścienie, spirale, 

które są często widoczne w sztuce celtyckiej i wikińskiej. Możliwe, że motyw koła był 

ceniony i popularny ze względu na jego znaczenie symboliczne – dla Celtów było ono 

znakiem nieskończoności.  

                                                                
18 Oseberg, [w:] Absolute Tapestry, https://www.absolutetapestry.com/oseberg/, Tu i dalej tłumaczenie autora 

artykułu – K.K-M. [dostęp 28.12.2020]. 
19 Tamże. 
20 Tamże.  

https://www.absolutetapestry.com/oseberg/
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Rysunek 19. Analiza koncentrycznego haftu – Rysunek Tone Strenger. Ingstad A.S., The textiles in the 

Oseberg ship, https://www.absolutetapestry.com/oseberg/, [dostęp 07.12.2020] 

Haft w formie pięciu pierścieni był wykonany z jedwabiu lub wełny. Prawdopo-

dobnie był kiedyś koloru czerwonego i został przyszyty na brzegach szwów
21

. Hafty 

z wielobarwnego jedwabiu ze wzorami wici, spirali, zwierząt i ornamentów geome-

trycznych są widoczne na odkrytych tkaninach z Oseberg. Haft przyszyty na szwie 

mógł również służyć jako lamówka w damskim ubiorze. Hafty mogły być wykonane 

na terenie obecnych Wysp Brytyjskich. Dekoracyjne, haftowane tkaniny stanowią 

cenne znalezisko obok wielu innych oseberskich tkanin. W następstwie badań Anne 

Stine Ingstad tkaniny zostały podzielone na dziewiętnaście różnych grup i posortowane 

według jakości. Prawdopodobnie różnorodne materiały były używane jako: przykrycia 

namiotów, ubrania i pościel. Wszystkie te tkaniny są wykonane z wełny
22

.  

Analogia do motywu pętelek-kółek (haft na rysunku 19) uwidacznia się w sztuce 

wikińskiej z VIII wieku. 

 

Rysunek 20. Wikiński Styl Oseberg – VIII wiek. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1733647&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

                                                                
21 Ingstad A.S., The textiles in the Oseberg ship, 

http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Oseberg/textiles/TEXTILE.HTM ,Tu i dalej tłumaczenie autora 

artykułu – K.K-M. [dostęp 07.12.2020]. 
22 The textiles among the Oseberg finds, [w:] Museum of Cultural History, 

https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/the-textiles-among-the-

oseberg-finds/index.html, Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp 05.12.2020]. 

https://www.absolutetapestry.com/oseberg/
https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1733647&type=small
http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Oseberg/textiles/TEXTILE.HTM
https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/the-textiles-among-the-oseberg-finds/index.html
https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/the-textiles-among-the-oseberg-finds/index.html
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Zatem na rysunkach 20 i 21 przedstawione są motywy koncentryczne w sztuce 

wikińskiej, które wykazują korelacje do zrekonstruowanego wzoru hafciarskiego.  

 

Rysunek 21. Zabytek z Oseberg – koncentryczny wzór. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1734347&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

Kolejny wikiński haft z Oseberg stanowił ozdobę paska z jedwabiu i prawdopodo-

bnie został wykonany ściegiem łańcuszkowym. Na rysunku 22 widać dwa pierścienie 

ze zwierzęciem w każdym z nich. Prawdopodobnie są to przedstawienia jeleni, lwów 

lub koni. Pierwotnie haft złożony był z wielu pierścieni w rzędzie, a tła wewnątrz nich 

były wypełnione szwami. Tego typu wzory pierścieniowe często występują na tkaninach 

jedwabnych. Możliwe, że wykonane je różnymi kolorami. Rysunek 23 jest rekon-

strukcją tego wzoru
23

. 

 

Rysunek 22. Wikiński jedwabny haft o pierścieniowym wzorze (Oseberg). Źródło: Universitetsmuseenes 

fotoportal, http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1731149&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

                                                                
23 Ingstad A.S., dz. cyt., http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Oseberg/textiles/TEXTILE.HTM. 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1734347&type=small
http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1731149&type=jpeg
http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Oseberg/textiles/TEXTILE.HTM
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Rysunek 23. Rekonstrukcja w kolorze – wikiński jedwabny haft (Oseberg). Źródło: Universitetsmuseenes 

fotoportal, http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1897619&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

Tezę o zapożyczeniu koncentrycznego motywu przez Wikingów z terenów 

wyspiarskich (gdzie kwitła sztuka pochodzenia celtyckiego), wydają się potwierdzać 

poniższe fragmenty tkanin z Oseberg (rys. 24-27): 

 

Rysunek 24. Fragment tkaniny z Oseberg z koncentrycznym motywem. Źródło: Universitetsmuseenes 

fotoportal, https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9478507&type=small,  

[dostęp 05.12.2020]. 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1897619&type=jpeg
https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9478507&type=small
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Rysunek 25. Fragment tkaniny z grobu Oseberg z kolistym wzorem. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9479343&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

 

Rysunek 26. Tkanina z Oseberg – motyw okrągły. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=9478332&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9479343&type=small
http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=9478332&type=jpeg
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Rysunek 27. Odtworzony wzór z tekstyliów z Oseberg. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9484785&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

 

Rysunek 28. Motyw spiralny – tkanina z Oseberg. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738081&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

Motyw spiralny na wikińskiej tkaninie na rysunku 28 jest typowo celtycki. Możliwe, 

że Wikingowie naśladowali to wzornictwo podczas ozdabiania tkanin. Z kolei na 

rysunku 29 na tkaninie z Mammen, przedstawione są okrągłe, ludzkie twarze przeplatane 

dłońmi oraz z typowo celtyckimi elementami winorośli. Ludzka twarz, z wyjątkiem 

braku wąsów, jest podobna do twarzy na trumnach Bamberg i Cammen
24

. 

                                                                
24 Cyt. za: Priest-Dorman C., Viking Embroidery Stitches and Motifs, https://www.cs.vassar.edu/ 

~capriest/vikembroid.html, Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp 07.12.2020]. 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9484785&type=small
http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738081&type=jpeg
https://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html
https://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html
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Rysunek 29. Tkanina z Mammen – pas wikińskiej tkaniny ze wzorami o okrągłych ludzkich twarzach. 

Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020]. 

Rysunki 29, 30 i 31 przedstawiające tkaninę z Mammen w rzeczywistości tworzą 

jedną całość, tj. jeden fragment tkaniny. Na potrzeby niniejszej pracy został ukazany 

każdy z trzech motywów z tkaniny na osobnych zdjęciach.  

 

Rysunek 30. Tkanina z Mammen – dwa motywy. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg
http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg
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Na rysunku 30 ukazana jest winorośl w kształcie litery „S”, która była charakte-

rystycznym motywem zdobniczym dla Celtów. Wijąca się winorośl o szerokości około 

trzech czwartych cala z ciągłymi krzywiznami w kształcie litery „S”, wykazuje 

podobieństwo zarówno do bizantyjskich, jak i anglosaskich motywów akantu
25

. 

 

Rysunek 31. Tkanina z Mammen – fragment zwierzęcia w stylu wikińskim. Źródło: Universitetsmuseenes 

fotoportal, http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

Na rysunku 31 widzimy część zwierzęcia, które jest przykładem stylu wikińskiego. 

Cętkowane zwierzę posiada nogi i łapy w ww. stylu. Nie byłoby niczym zadziwia-

jącym, gdyby nie fakt, że wspomniane już trzy powyższe rysunki pochodzą z tego 

samego skrawka materiału:  

 

Rysunek 32. Tkanina z Mammen. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg, [dostęp 05.12.2020] 

                                                                
25 Priest-Dorman C., dz. cyt., https://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html.   

http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg
http://www.musit.uio.no/foto/imageviewer.html#/?id=1738053&type=jpeg
https://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html
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Reasumując, tkanina z Mammen jest przykładem wzajemnej koegzystencji wzorów 

celtyckich oraz wikińskich, co jest niejako potwierdzeniem tezy o możliwości wpływu 

sztuki celtyckiej na skandynawską. W związku z tym nie tylko w kamieniu, lecz 

również w warsztacie tkackim widać zapożyczenia Wikingów od Celtów. Zamiłowanie 

tych pierwszych do osobistych ozdób spowodowało, że w podobnym celu zaczęto wyko-

rzystywać umiejętność haftu tekstylnego. Ze względu na to zaczęto wykorzystywać 

hafciarskie zdobienia na odzieży. 

Hafty Mammen są doskonałym przykładem adaptacji obcych motywów 

w kontekście Wikingów, który był kluczowy dla rozwoju sztuki epoki wikińskiej; 

sugerują, że haft anglosaski wywarł znaczący wpływ na pobliską kulturę 

Wikingów, niezależnie od często konfrontacyjnego charakteru pozostałych 

relacji między tymi dwoma kulturami26.  

Na podstawie analizy zdjęć muzealnych przedstawiających artefakty tkanin z Ose-

berg oraz Mammen, oraz analizy podobieństw i różnic pomiędzy sztuką celtycką 

a wikińską, można wywnioskować, że wzory koncentryczno-spiralne zostały zapo-

życzone przez Wikingów od Celtów.  

Przy czym należy nie zapominać, że sztuka celtycka w czasach najazdów Wikingów 

była kultywowana przez irlandzkich mnichów oraz ludy, które uważały się za celtyckich 

spadkobierców (Piktowie).  

7. Praktyki magiczne w życiu codziennym skandynawskich kobiet 

Przed pojawieniem się chrześcijaństwa kobiety skandynawskie były powszechnie 

gloryfikowane, ponieważ uznawano, że posiadają pradawną wiedzę i znają tajniki 

magii
27

. Informacje na ten temat potwierdzają sagi, dlatego też w niniejszym rozdziale 

znajdą się wybrane fragmenty sag, dotyczące nadnaturalnych mocy kobiet oraz uży-

wania przez nie magii kądzieli. Wspomniany już w jednym z poprzednich rozdziałów 

kult solarny miał wpływ na wykorzystanie wzorów koncentrycznych w wielu dzie-

dzinach życia Skandynawów: sztuka, życie codzienne, wierzenia, przędzenie i hafto-

wanie. Przedmioty z kolistymi motywami oraz czynności o charakterze wykonywania 

ruchu okrężnego były nośnikami głębszego znaczenia. W związku z tym związane 

były z ciągłym odradzaniem się, idealnym ruchem wszechświata, wędrówką słońca po 

nieboskłonie. Ponadto doskonałość ruchu okrężnego związana była z praktykami 

magicznymi stosowanymi w życiu codziennym przez skandynawskie kobiety. Stąd też 

przedmiotem analizy będą znaczenia symboli wrzeciona i przęślicy oraz sztuki 

przędzenia. Kobiety pochodzące z północnych plemion germańskich praktykowały 

magię wrzeciona i kądzieli, która miała polegać na wplataniu zaklęć w ubrania, w celu 

ochrony lub zemsty. Rytuały wikińskie skupiały się głównie wokół domu i rodziny, 

stąd tak wielka rola kobiet w tym społeczeństwie
28

. Praktyki magiczne w życiu 

codziennym skandynawskich kobiet dobrze obrazuje cytat autorstwa P.G. Foote’a 

i D.M. Wilson’a: 

                                                                
26 Priest-Dorman C., Anglo-Saxon and Viking Works of the Needle: Some Artistic Currents in Cross-Cultural 

Exchange, https://www.cs.vassar.edu/~capriest/asvembroid.html , Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 

[dostęp 07.12.2020]. 
27 Devine A., Magia Celtów i Wikingów, Wydawnictwo KIRKE, Wrocław 2003, s. 158. 
28 Tamże.  

https://www.cs.vassar.edu/~capriest/asvembroid.html
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Matka i fóstra (niańka, mamka), często bywały ważnymi nosicielkami tradycji – 

np. wiedzy medycznej i mniej lub więcej związanej z nią magii, a także 

zagadek, poezji, opowieści i genealogii, które stanowiły źródło nie tylko 

rozrywki rodzinnej, ale i dumy rodowej i być może nienawiści29. 

Z drugiej strony, powszechnie uznawaną rolą kobiety była opieka nad ogniskiem 

domowym, w tym wychowywanie dzieci, obróbka żywności, tkanie, szycie ubrań oraz 

wszelkie magiczne i religijne obowiązki. Jak wskazuje Adrian Devine „antytezą 

społecznej roli kobiety”
30

 było używanie magii w celu dokonania zemsty. Przykładem 

praktyki wplatania złych zaklęć w ubrania jest fragment z sagi „Orkneyinga”:  

Helga i jej siostra Frakkok haftowały jasną, lnianą koszulę złotymi nićmi wraz 

z dodatkiem trucizny i złego zaklęcia. Niestety syn Helgi zechciał ją na 

własność. Siostry ściągnęły czepce z głów, zaklinały go, płakały, aby nie 

zakładał koszuli, bo zaryzykuje życie. Niestety nie posłuchał i założył koszulę. 

Jego ciało zaczęło drżeć i wkrótce umarł w męczarniach31. 

Magia polegająca na wplataniu zaklęć w tkaniny mogła mieć dwojakie zastoso-

wanie, a więc mogła służyć nie tylko szkodzeniu, ale i pomaganiu. Magiczne, tkane 

koszule ochronne nazywano „gørningstakkr” lub „koszulami czarownicy”, a przykłady 

tkania tychże koszul można znaleźć w sadze „Eyrbyggja” i „Vatnsdoela”. W pierwszej 

sadze Katla tkała odporną na skaleczenia koszulę dla swojego syna Odda. W drugiej 

sadze Ljót również tkała koszulę o magicznych właściwościach dla swojego syna 

Hrolleifra. Na terenach fińskich motyw matki-tkaczki będącej twórczynią magicznej 

koszuli odpornej na śmiertelne żelazo również był powszechny
32

. Innym interesującym 

rodzajem magii kądzieli był tzw. sztandar kruka. Wzmianki o nim można odnaleźć 

w dwóch utworach: w sadze „Orkneyinga” oraz w sadze „Njáls”. Sztandary kruka były 

noszone podczas bitew, np. przez Duńczyków walczących na terenach obecnej Belgii 

i północnej Francji (IX, X wiek), jak również podczas najazdów wikińskich pod 

Sigifridem na Wyspach Brytyjskich (878 rok). O kolejnym użyciu kruczych sztandarów 

można dowiedzieć się z islandzkich manuskryptów, np. sztandar kruka związany 

z Sigurðr Hlöðvisson Dyri, hrabią Orkney lub królem Norwegii Haraldem. We wszy-

stkich wspomnianych źródłach, kruczy sztandar posiadał magiczną moc przerażania 

przeciwników. Gdy sztandar pozostawał w bezruchu, wtedy mienił się w kolorze białym, 

natomiast podczas bitwy, tkanina stawała się czarna. Na białej stronie sztandaru widniała 

postać wielkiego, czarnego kruka, który miał sprawiać wrażenie jakby magicznie 

trzepotał skrzydłami. Sztandar zawsze tkany był przez matkę lub siostrę wojownika. 

Magia wplatana w tkaninę miała za zadanie chronić syna lub brata oraz zapewnić mu 

zwycięstwo. Z kolei osoba, która jedynie go nosiła była skazana na porażkę w bitwie
33

. 

Powyższe przykłady podkreślają jak istotną rolę odgrywała magia w życiu codziennym 

kobiet. Czynność tkania nosiła za sobą głębsze znaczenie, ponieważ mogła wpływać 

na los ludzki. Zatem wiara w możliwość wpływania w los człowieka miał wpływ na 

                                                                
29 Foote P.G., Wilson D.M., Wikingowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 122. 
30 Devine A., dz. cyt., s. 156. 
31Cyt. za: Women and Magic in the Sagas: Seiðr and Spá, http://www.vikinganswerlady.com/seidhr.shtml , 

Tu i dalej tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. [dostęp 05.12.2020]. 
32 Tamże.  
33 Tamże.  

http://www.vikinganswerlady.com/seidhr.shtml
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wykształcenie się praktyk magicznych w życiu codziennym. Skandynawowie wierzyli 

w trzy Norny, które zajmowały się przędzeniem wyrdu, czyli losu człowieka. Sama 

czynność przędzenia posiadała magiczny i transcendentalny charakter. Wobec powyż-

szego można wywnioskować, że wplatanie zaklęć w ubrania i wpływanie na los ludzki, 

miało korzenie w wierzeniach w magiczną moc przędzenia wyrdu przez Norny. 

Potwierdza to fragment staronordyckiego utworu „Völuspà”, pochodzącego z „Eddy 

poetyckiej”: 

Stamtąd przybyły dziewy wszechwiedzące, 

Trzy, z owej sali, co pod drzewem stoi; 

Urd zwie się pierwsza, a druga Werdandi 

– rytowały w drzewie – Skuld na imię trzeciej, 

Postanawiały losy, zakreślały żywot, 

Ludzkim istotom, stwarzały przeznaczenie34. 

W kolejnym fragmencie pochodzącego z utworu „Helgakvidða Hundingsbana” 

zawarta jest wyraźna analogia do tkania nici, tj. losu ludzkiego:  

Według swej mocy snuły nici losu, 

Kiedy w Bralundzie twierdze się waliły; 

Przygotowywały szczerozłote nici, 

Umocowywały pod miesiąca salą (...)35. 

Widać tutaj paralelizm wobec wyżej cytowanego fragmentu sagi „Orkneyinga”, 

gdzie dwie siostry Helga i Frakkok haftowały koszulę złotymi nićmi. Trzy Norny 

również tkały los szczerozłotymi nićmi. Wobec powyższego istnieje związek wierzeń 

z ich praktycznym zastosowaniem w czynnościach z życia codziennego kobiet. 

Drugim aspektem, na który należy zwrócić uwagę, to charakter samej czynności 

przędzenia, a mianowicie jej koncentryczny ruch. Nawiązując do tego, o czym już 

wspomniano, czynności wykorzystujące idealny ruch kolisty związane były z ciągłym 

odradzaniem się oraz idealnym ruchem wszechświata. Dla dokładniejszego zrozu-

mienia kontekstu omawianego problemu należy omówić, na czym polegała magia 

nordycka seiðr. Neil Price określił praktykę seiðr jako część składową umysłowości 

ludów północy, związaną przede wszystkim z codzienną egzystencją Wikingów:  

Można uznać ją za »szamanistyczny« system wierzeń, który wpisuje się 

w okołopolarną strefę kulturową i posiada swój własny unikatowy charakter36.  

Norweski badacz, Eldar Heide uznał, że nazwa własna przypisana do magii 

nordyckiej „seiðr” oznacza „nić” lub „sznur”: 

W sensie etymologicznym oznacza »nić«, (staroangielskie »sāda« i staro-

wysokoniemieckie »seito«) , gdzie praktykowanie seiðr polegało na przędzeniu 

nici. W trakcie praktyki, w której coś za pomocą seiðr przyciągano (...) nici 

przybierały formę dusz lub duchów wysyłanych w formie nici, aby coś 

przyciągnąć37. 

                                                                
34 Cyt. za: Gardeła L., Magia, kobiety i śmierć w świecie Wikingów, Wydawnictwo Triglav, Szczecin 2019,  

s. 15. 
35 Tamże, s. 16.  
36 Tamże, s. 49.  
37 Tamże, s. 50. 
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Magia seiðr była zatem przejawem życia codziennego, związana z mentalnością 

mieszkańców Skandynawii i tkwiąca głęboko w wierzeniach. W związku z wierzeniami 

o prządkach powstał archetyp złotej nici występującej w ścisłej korelacji z życiem 

człowieka. Była to magia dostępna dla ludzi, a w szczególności dla kobiet, które zajmo-

wały się warsztatem tkackim. Na rysunkach 33 oraz 34 przedstawione są zdjęcia pozo-

stałości po warsztacie tkackim, oraz zbiór narzędzi tekstylnych pochodzących z wyko-

palisk archeologicznych z Oseberg. Narzędzia stosowane do przędzenia oprócz swoich 

utylitarnych funkcji odgrywały rolę łącznika z pierwiastkiem transcendentalnym,  

a w istocie miały magiczny charakter. Powszechnymi odkryciami archeologicznymi są 

wrzeciona z okółkami (rys. 35).  

 

Rysunek 33. Warsztat tkacki z Oseberg. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1955422&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

 

Rysunek 34. Narzędzia do przędzenia/tkania z Oseberg. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1734939&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1955422&type=small
https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=1734939&type=small
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Rysunek 35. Wrzeciono z okółkiem – Oseberg. Źródło: Universitetsmuseenes fotoportal, 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9264913&type=small, [dostęp 05.12.2020] 

Wrzecion używano jako amuletów o czym świadczył materiał, z którego były 

wykonane. Okółki z kryształu górskiego wystawione na działanie promieni słonecznych 

oraz wprawione w ruch podczas przędzenia zachowywały się jak pryzmat. Zatem czyn-

ności tkania towarzyszyły kolorowe błyski. Inne okółki były wykonane z tradycyjnego 

lub czarnego bursztynu, które były poświęcone łzom bogini magii i miłości – Frey’i
38

. 

Kolorowe, rozszczepione światło mogło być uważane za cechę magiczną amuletu. 

Badacz epoki Wikingów Leszek Gardeła wskazuje na symbolikę wrzeciona, porówny-

wanego do axis mundi (osi wszechświata):  

Ze względu na swój ruch rotacyjny, wrzeciono było jednym z symboli 

kosmologicznych. Bezustanny ruch symbolizował czas (…) Ruch cykliczny jest 

doskonały i stały (…) Ponieważ jest to ruch wszechświata zależało od niego 

ludzkie życie. W taki sam sposób jak poruszanie się kosmicznego wrzeciona 

symbolizuje bezkres czasu, tak „wrzeciono i przęślica” związane z losem 

każdego człowieka symbolizują czas jego żywota39. 

Określenie wrzeciona jako symbolu kosmologicznego wskazuje na zasadność tezy 

związanej z idealnym ruchem koncentrycznym, który był wykorzystywany w codziennej 

egzystencji. Kolejnym narzędziem służącym do przędzenia jest przęślica, do której 

przyczepiano kądziel. Natomiast za pomocą wrzeciona wyciągano nitki. Przykładowe 

przęślice ilustruje rysunek 36. 

                                                                
38 Cyt. za: Women and Magic in the Sagas: Seiðr and Spá, http://www.vikinganswerlady.com/seidhr.shtml, 

[dostęp 05.12.2020]. 
39 Cyt. za: Gardeła L., dz. cyt., s. 29. 

https://www.unimus.no/felles/bilder/web_hent_bilde.php?id=9264913&type=small
http://www.vikinganswerlady.com/seidhr.shtml
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Rysunek 36. Przęślice – Oseberg. Gardeła L., Magia, kobiety i śmierć w świecie Wikingów, Wydawnictwo 

Triglav, Szczecin 2019, s. 30 

Według Aleksandry Wąsowicz, przęślica mogła symbolizować posiadanie władzy 

oraz poważania. Kobiety podczas przędzenia trzymały przez bardzo długi czas przęślicę 

w dłoniach, przez co narzędzie to było w centrum prac przędzalniczych i skupiało 

uwagę wszystkich zebranych
40

. W związku z powyższym przęślica może być utożsa-

miana z symbolem władzy, ponieważ podczas przędzenia była trzymana w dłoniach 

niczym królewskie berło. Nie sposób nie zwrócić uwagi na magiczne właściwości 

tabliczek do tkania. Nadnaturalnego charakteru nadawał im materiał, z którego były 

wykonane, a mianowicie bursztyn. Jak opisuje Laima Vaitkunskiene, surowiec ten ma 

właściwości przyciągania do siebie nieciężkich rzeczy, może również wpływać na 

ludzi i „wyciągać dolegliwości z ich ciał”
41

. Zgodnie z tym przędzenie jako czynność 

magiczna mogło mieć związek z ciałem ludzkim, a mianowicie pełnić funkcje ochronne 

przed obrażeniami w bitwie, zabójcze, np. poprzez zatrucie ubrania zaklęciem, uzdro-

wicielskie oraz związane z ideą macierzyństwa i płodności. Według T. Wujewskiego 

narodziny są częścią wiecznego procesu odradzania się, który nieustannie zatacza koło 

życia od narodzin do śmierci. Kobieta stoi na straży ciągłego odradzania się gatunku 

ludzkiego.  

Prawdopodobnie wrzeciono i przęślica (...) symbolizowały nieuniknioną 

śmierć, a jednocześnie wyrażały wiarę w odrodzenie życia wszystko, co 

istnieje, uczestniczy w cyklicznym ruchu świata42.  

Ruch cykliczny osiąga wymiar boski, kosmiczny oraz wyraża wiarę w życie wieczne. 
Jest to kolejny dowód na ogromne znaczenie wzoru koncentrycznego jak również 
wskazuje na powody do jego szerokiego wykorzystywania w wielu dziedzinach życia 
wśród Celtów i Wikingów. Przede wszystkim ważność roli wzoru koncentrycznego 

                                                                
40 Tamże, s. 31. 
41 Tamże, s. 32. 
42 Tamże, s. 37. 
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wynika z jego boskiego charakteru i związków z wiarą w kosmologiczny porządek 
świata, odradzania się i życia wiecznego. Przede wszystkim wzór koła odnosi się do 
kultu solarnego i związanego z nim symbolizmu omówionego w podrozdziale 3.  

 Inne praktyki magiczne kobiet skandynawskich związane były z narodzinami 
dziecka oraz wykorzystaniem magicznych właściwości kolorów. Według badaczki 
kultury nordyckiej Anne Stine Ingstad karminowa czerwień pojawiała się często na 
tkaninach. Kolor ten przypisuje się bogini Frey’i co potwierdza tezę, że wszystkie 
tkaniny mają wielką wartość mitologiczną

43
. W ówczesnej medycynie używano czer-

wonej nitki, jako amuletu. Wspomnianą nitką obwiązywano woreczki z ziołami lub 
opakowywano nią inne przedmioty dla wzmocnienia ich magicznych właściwości

44
. 

Szczególnie interesujący jest szwedzki rytuał wykorzystujący kolorowe nici i wykony-
wany przed narodzinami dziecka. Rytuał ten opisuje Adrian Devine: 

Szwedzkie kobiety w siódmym miesiącu ciąży kłuły się igłą w palec i rysowały 
krwią ochronne znaki na kawałku wełnianej tkaniny. Materiał z nakreślonymi 
znakami paliły, a uzyskany popiół mieszały z miodem pitnym lub piwem. 
Następnie przędły trzy długości lnianej nici i jedną farbowały na czarno, 
drugą na czerwono, a trzecią pozostawiały białą. Gotowały je w wodzie 
morskiej i suszyły na drzewie w lesie przez trzy dni. Gałązką z ogniska 
podpalały po kawałku z każdej nitki, a to co z nich zostało zawijały w płótno 
i chowały do dnia narodzin dziecka. Białej nitki używano do podwiązania 
pępowiny, czerwoną obwiązywano dziecku wokół nadgarstka dla ochrony 
przed złem, czasami zawieszano na niej dodatkowy koralik. Czarna nitka, 
symbol pecha, była palona na popiół, który potem zakopywano45. 

W powyżej opisanym rytuale celem było osiągnięcie pomyślności i ochrony dla 
noworodka. Trzy nici wykorzystywane w działaniach rytualnych są analogią do 
postaci trzech Norn, które przędły wyrd (ludzki los). W podziękowaniu za pomyślny 
poród składano Nornom ofiarę w postaci owsianki tzw. norne-grautar

46
. Nasuwa się 

tutaj wniosek, że ówczesne skandynawskie kobiety były strażniczkami domowego 
ogniska, którego strzegły za pomocą działań magicznych – praktyk rytualno-religijnych. 
Składały ofiary w podzięce za pomyślność bóstw. Znały zaklęcia i używały ich podczas 
przędzenia, leczenia. Przykładem tych ostatnich jest powszechne używanie zaklęć 
runicznych. Kobiety rzeźbiły symbole runiczne na amuletach dla zdrowia, ale również 
dla wywoływania „szybkich zaklęć”. Runy umieszczano na materiałach łatwopalnych, 
np. na świecy lub drewnie, a następnie palono w celu realizacji czaru. Rzeźbione znaki 
należało odśpiewać i pomalować krwią lub czerwoną ochrą dla wzmocnienia efektu. 
Na zakończenie składano ofiarę bogom, np. alkohol

47
. 

8. Podsumowanie 

Koncentryczno-spiralny wzór przenikał wiele dziedzin życia w średniowiecznej 
Skandynawii i wiązał się z takimi obszarami jak: wierzenia, życie codzienne, haftowanie, 
przędzenie i sztuka. Symbol koła oznacza nieprzerwany ruch wszechświata i jego 
ciągłe regenerowanie się. Jest związany z praktykami magicznymi w życiu codziennym 

                                                                
43 Oseberg, [w:] Absolute Tapestry, https://www.absolutetapestry.com/oseberg/ , [dostęp 28.12.2020]. 
44 Devine A., dz. cyt., s. 164. 
45 Tamże, s.163. 
46 Zob. Gardeła L., dz. cyt., s. 19. 
47 Devine A., dz. cyt., s. 169-170. 

https://www.absolutetapestry.com/oseberg/
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Skandynawów oraz sięga najdawniejszych czasów związanych z kultem solarnym, 
wspólnym dla dwóch kultur: Celtów i Wikingów. Wskazałam na konotacje wystę-
pujące pomiędzy sztuką celtycką (którą rozpropagowali mnisi irlandzcy) a wikińską. 
Motyw koncentryczno-spiralny został, zatem zaczerpnięty przez Skandynawów od 
Celtów podczas najazdów Wikingów albo wykształcił się równolegle w epoce brązu. 
Do powyższego wniosku prowadziła analiza wyników badań Aiden’a Meehan’a, jak 
również artykuły naukowe Anne Stine Ingstad dotyczące tkanin oseberskich. Z uwagi 
na niewielką ilość znanych artefaktów pochodzących z grobowca łodziowego 
z Oseberg oraz z powodu nietrwałości badanych tkanin, temat uznałam za wciąż 
aktualny do dalszych interpretacji. Niewątpliwym jest tutaj fakt, że motyw kolisto-
spiralny zachował się na niektórych fragmentach tkanin z epoki Wikingów i stał się 
materiałem udowadniającym postawioną tezę. Nieodłącznie związana z tematem była 
społeczna rola kobiety we wczesnośredniowiecznej Skandynawii, czyli osoby, która 
zajmowała się magią domu i kądzieli. Analiza problemu wykazała ogromną rolę 
kobiet, których życie skupiało się nie tylko na typowych domowych obowiązkach, ale 
również na aspekcie religijno-rytualnym, dotyczącym praktyk związanych z tkaniem, 
przędzeniem, a także medycyną. Zostały one omówione jako artefakt społeczno-
kulturowy potwierdzający stosowanie praktyk magicznych w życiu codziennym kobiet 
skandynawskich w czasach przedchrześcijańskich. Symbolika kosmologiczna narzędzi 
z warsztatu tkackiego jak również sama rotacyjność czynności przędzenia wskazuje na 
ogromną rolę zarówno ruchu koncetrycznego jak i wzoru koncentryczno-spiralnego, 
nie tylko w omówionej przeze mnie sztuce, ale również w życiu codziennym. Wyniki 
badań Leszka Gardeły stały się, zatem pomocnym kompendium wiedzy dla wykazania 
zasadności tezy w niniejszej pracy. Zatem wielce prawdopodobne jest, że korzenie 
wzoru koncentryczno-spiralnego oraz ruchu rotacyjnego sięgają zamierzchłych czasów 
kultury celtyckiej i zostały zaszczepione na gruncie skandynawskim dzięki wyprawom 
Wikingów.  
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Przędzenie, haft i inne praktyki magiczne w życiu codziennym skandynawskich 

kobiet w średniowieczu, a analogie do symboliki wzoru kolistego – sztuka celtycka 

i skandynawska 

Streszczenie 
Codzienna egzystencja we wczesnośredniowiecznej Skandynawii naznaczona była pierwiastkami trans-
cendentalnymi. Przedmiotem moich badań było zrewidowanie, czy kultura celtycka miała wpływ na 
kulturę wikińską. A mianowicie, udowodnienie, że koncentryczno-spiralne motywy mogły zostać zaczerp-
nięte przez Wikingów od Celtów. Badania porównawcze A. Meehana pozwoliły mi pozytywnie odpowie-
dzieć na to pytanie. Jednocześnie dzięki badaczowi Rafałowi Małeckiemu, dotarłam do źródeł genezy 
symbolu koła, który był związany z kultem solarnym, tj. rydwanami słonecznymi, z którym zarówno 
Skandynawowie, jak i Celtowie zetknęli się w epoce brązu. Dzięki temu udowodniłam, że wspomniany 
kult solarny miał wpływ na wykorzystanie wzorów koncentrycznych w wielu dziedzinach życia Skandy-
nawów: sztuka, życie codzienne, wierzenia, przędzenie, haftowanie. Przedmioty codziennego użytku, takie 
jak wrzeciona, przęślice, czy czynności życia codziennego takie jak przędzenie wykorzystujące ruch 
kolisty, posiadały symboliczne znaczenia, a mianowicie dotyczyły idealnego ruchu wszechświata, wędrówki 
Słońca po tarczy niebieskiej i wreszcie ciągłego odradzania się (macierzyństwa). Przedmiotem moich badań 
była analiza nie tylko wyżej wymienionych znaczeń symbolów i akcesoriów, ale również analiza tkanin 
oseberskich dzięki pracom badawczym Anne Stine Ingstad. Omówiony przeze mnie motyw koncentryczny 
haftu mógł być związany z symbolami nieskończoności leżącej u źródeł okręgów i spirali celtyckich. 
Z uwagi na małą ilość znalezisk archeologicznych pochodzących z grobowca łodziowego z Oseberg oraz 
z powodu nietrwałości badanych eksponatów tekstylnych, temat uznałam za otwarty do dalszych badań 
w miarę pojawiania się nowych artefaktów. Ostatni rozdział poświęciłam aspektowi dotyczącemu społecznej 
funkcji kobiet w przedchrześcijańskiej Skandynawii, czyli osób, które zajmowały się m.in. „magią domu 
i kądzieli”. Temat ten jest nieodłącznie związany z ogólnym problemem badawczym poruszonym 
w niniejszej pracy. Według sag skandynawskich magia wrzeciona i kądzieli była związana z wierzeniami, 
dotyczącymi losu człowieka zależnego od prządek Norn, jak również determinowała go kosmogonia. 
Wykazałam ogromną rolę kobiet, których codzienność skupiała się nie tylko na pracach gospodarskich, ale 
również na aspekcie rytualno-magicznym, dotyczącym praktyk związanych z przędzeniem, leczeniem, 
a także możliwości wpływania na ludzki los za pomocą symbolicznej nici. Czynności te zostały omówione 
dzięki badaniom Leszka Gardeły, jako artefakt społeczno-kulturowy potwierdzający stosowanie praktyk 
magicznych w życiu codziennym kobiet.  
Słowa kluczowe: wierzenia skandynawskie, Wikingowie, sztuka celtycka, magia i sagi, koło, haft, 
przędzenie, wrzeciono, przęślica, kobieta wikingów, koło, węzeł celtycki, sztuka wikińska, kult solarny, 
grobowiec Oseberg 

 

https://www.cs.vassar.edu/~capriest/asvembroid.html
https://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html
https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/the-textiles-among-the-oseberg-finds/index.html
https://www.khm.uio.no/english/visit-us/viking-ship-museum/exhibitions/oseberg/the-textiles-among-the-oseberg-finds/index.html
https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/anglo-saxon/maldon/vane.html
https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/anglo-saxon/maldon/vane.html
http://www.vikinganswerlady.com/seidhr.shtml
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Motyw ośmiornicy na przestrzeni wybranych epok  

oraz na podstawie filmu Czego nauczyła mnie ośmiornica 

jako obraz relacji człowiek – natura 

1. Wstęp 

Człowiek był związany z naturą od zawsze. Ludzką egzystencję cechuje pozosta-

wanie w ciągłej relacji z przyrodą. Środowisko stanowi schronienie oraz dostarcza 

pożywienia. Z drugiej strony pełna niebezpieczeństw przyroda budziła grozę wśród 

ludzi niezależnie, w której epoce żyli. Motywy zwierzęce towarzyszyły człowiekowi 

od najdawniejszych czasów.  

Przedmiotem analizy będzie ukazanie, jak zmieniał się obraz ośmiornicy oraz jej 

relacja z człowiekiem w różnych okresach dziejowych. W celu umożliwienia czytel-

nikowi pełnego zrozumienia znaczenia motywu ośmiornicy sporą część tekstu poświę-

ciłam wprowadzeniu do zagadnienia. Zgodnie z tym zostanie ukazana symbolika 

zwierzęcia w poprzednich wiekach oraz w kulturze współczesnej. Na podstawie 

najstarszych wzmianek o ośmiornicy, zostanie omówiona jej wizja wśród antycznych 

filozofów. Następnie zostanie przedstawione jej średniowieczne wyobrażenie na 

podstawie fragmentów islandzkiej sagi o „Odd-Örvarim”. Z kolei renesansowa mapa 

Olausa Magnusa ukaże obraz graficzny tego zwierzęcia. Relacje na temat ośmiornicy 

giganta zostały zebrane przez Erik’a Pontoppidan’a w oświeceniowym dziele „Historia 

naturalna Norwegii”. Ponadto stworzenie pojawia się także w mitologiach, np. sło-

wiańskiej i chilijskiej. W dalszej części artykułu będzie określona współczesna wizja 

ośmiornicy oraz jej charakterystyka biologiczna. Ostatni podrozdział artykułu stanowić 

będzie interpretacja relacji między współczesnym człowiekiem a dzikim zwierzęciem. 

Analiza korelacji człowiek–zwierzę zostanie przeprowadzona na podstawie filmu 

dokumentalnego: „Czego nauczyła mnie ośmiornica”. Zostanie wykazany wpływ natury 

na człowieka jako „nauczycielki życia”. Film traktuje o przekraczaniu barier środo-

wiskowo-psychologicznych w celu odnalezienia sensu egzystencjalnego we współ-

czesnym świecie. Spróbuję wykazać, że zwierzę występuje tutaj w roli „nauczyciela 

życia” – jako łącznika człowieka z dzikim środowiskiem oceanu. 

2. Źródłosłów i symbolika 

Zwrócić należy uwagę na fakt, że ośmiornica była postrzegana w świadomości 

zbiorowej jako zwierzę groźne, związane ze światem transcendentalnym. Z drugiej 

strony zwierzę to ma znaczenie nienacechowane pejoratywnie, ponieważ uznawano je 

za symbol inteligencji. Definicja ze słownika etymologicznego: 

  

                                                                
1 k.m.korneluk@gmail.com, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, absolwentka Akademii 

„Ignatianum”, https://www.ignatianum.edu.pl/. 

mailto:k.m.korneluk@gmail.com
https://www.ignatianum.edu.pl/
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Nazwa rodzaju ośmioramiennych głowonogów pochodzi od zlatynizowanej 

formy greckiego „oktōpous”, co dosłownie oznacza „osiem stóp”, od oktō 

„osiem”, pous „stopa”. Używane w przenośni, od co najmniej 1882 r., zwykle 

uważane za działanie szkodliwe i niszczące2.  

Erazm z Rotterdamu zauważył niezwykłe zdolności tego zwierzęcia. Autor 

„Adagia” krytykował ludzkie przywary poprzez ukazanie postaw zwierzęcych. Jedynie 

ośmiornica nie otrzymała prześmiewczej semantyki.  

3. Wizja ośmiornicy w starożytności 

Najstarsze wzmianki o ośmiornicy pochodzą z czasów starożytnych. Arystoteles 

w dziele „Historia animalium” opisuje ośmiornicę. Na uwagę szczególnie zasługuje 

fragment opisujący jej wygląd podczas pływania:  

Pływa ukośnie, nachylona ku tak zwanej „głowie”, za pomocą swoich 

wyciągniętych nóg; płynąc w ten sposób, może patrzeć przed siebie, (bo jego 

oczy są w górze) i mieć usta w tyle. Jak długo żyje, ma głowę jakby nadętą. 

Chwyta swoją ofiarę i trzyma ją dolną częścią swoich macek przy 

równoczesnym rozpięciu całej błony między nogami. Gdy trafi na piasek, nie 

jest w stanie utrzymać swojej ofiary3.  

Opis stwarza wrażenie próbę odzwierciedlenia rzeczywistego zachowania pod-

wodnego zwierzęcia. Opis nie jest nacechowany emocjonalnie. Można uznać, że jest to 

próba racjonalnego opisania ośmiornicy. Wydaje się, że może to być związane 

z filozoficznymi poglądami Stagiryty: 

Racjonalność jest cechą, która przysługuje wyłącznie człowiekowi. Dzięki 

rozumowi ma on zdolność poznania naukowego, czyli rozważania i dążenia do 

prawdy dla niej samej oraz zdolność praktycznego wytwarzania mniemań, tj. 

kierowania się roztropnością w dążeniu do dobra, wiedzę praktyczną 

i zdolności wytwórcze4. 

Plutarch z Cheronei reprezentował pogląd przeciwny do arystotelesowskiego 

sceptycyzmu wobec rozumności zwierząt: 

Umiejętność myślenia przysługuje wszystkim istotom żyjącym (…) Jaka istnieje 

różnica między takim a innym wzrokiem, takim a innym rodzajem lotu – boć 

niejednakowo lata orzeł i kuropatwa – tak samo nie każda istota rozumna 

osiąga w jednakowym stopniu doskonałą giętkość i bystrość umysłu5.  

Filozof nadaje ośmiornicy cechy zwierzęcia rozumnego. Porównuje ośmiornicę do 

kameleona, ponieważ ma podobną zdolność do zmiany koloru swojego ciała. Zauważa, 

że kameleon zmienia barwę pod wpływem strachu, przez co jest uosobieniem tchó-

                                                                
2 [hasło:] Octopus, [w:] Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/, [dostęp: 14.11.2020]. 

Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
3 Siwek P., Zoologia, Historia animalium,  przekł. i wstęp Siwek P., PWN, Warszawa 1982, księga IV,  

s. 409-410. 
4 Cyt. za: Świderek J., Starożytne koncepcje racjonalizmu, a zagadnie nierozumności zwierząt, [w:] Wschodni 

Rocznik Humanistyczny tom III, Lublin 2006, s. 230. 
5  Tamże, s. 235. 

https://www.etymonline.com/
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rzostwa. W przeciwieństwie do kameleona działanie ośmiornicy jest celowe i służy do 

zdobywania pożywienia oraz ukrywania się przed wrogami
6
.  

 Rzymski pisarz i historyk, Pliniusz Starszy w „Historii naturalnej” wskazuje na 

naiwne zachowanie ośmiornicy. Uważa, że jest zbyt ufna wobec człowieka. Ośmiornice 

wchodziły w kontakt z ludźmi – przypływały do wyciągniętej ręki człowieka:  

Chociaż je za głupie stworzenia poczytują, ponieważ do ręki człowieka 

przypływają, to wszelako posiadają one pewną ekonomiczną przezorność. 

Znoszą wszystko do swojego domu; potem obnażone z mięsa skóry ryb 

wyrzucają, dla zwabienia przez to małych rybek do połowu7.  

Zgodnie z powyższym, ośmiornica została uznana za nierozumne stworzenie, które 

zbyt ufnie wchodziło w kontakt z człowiekiem. Mogłaby zostać przez człowieka 

pochwycona i skonsumowana. W dalszej części czytamy, że przeciwnie, zwierzę to 

jest sprytne, umiejące zastawić pułapkę na swoją ofiarę. Pliniusz Starszy zauważył, że 

ośmiornice zmieniają barwę, upodabniając się do kolorystyki otoczenia, a szczególnie 

zdarza się to gdy się czegoś boją
8
. Sztuka kamuflażu pozwalała uciec przed wrogiem 

i była zamierzonym działaniem zwierzęcia.  

4. Ośmiornica w epoce średniowiecza 

W Islandzkiej sadze o „Odd-Örvarim” znajduje się wzmianka o przerażającej wizji 

ośmiornicy. Sagi skandynawskie były opowieściami legendarno-historycznymi o rodach, 

bohaterach, które zostały spisane w języku staronordyjskim. Autorzy sag są w więk-

szości nieznani. Główny bohater Odd spotkał na morzu dwa potwory morskie zwane 

z języka staroislandzkiego „hafgufa” i „lyngbakr”. Potwór morski „hafgufa” może być 

utożsamiany z ogromną kałamarnicą. W sadze czytamy o naturze zwierzęcia: 

Przepłynęli między skałami i ujrzeli wielką wyspę. Ludzie Odda przybyli na 

wyspę i wszyscy zginęli, ponieważ byli tam na krótko przed zatonięciem wyspy. 

Kiedy spojrzeli, to skały też zniknęły. (…) to są dwa potwory morskie. Jeden 

nazywa się hafgufa, a inny lyngbakr. Ten drugi (lyngbakr) jest największym ze 

wszystkich wielorybów na świecie, ale hafgufa jest za to największym 

potworem stworzonym w oceanie. Naturą hafgufa jest połykanie zarówno 

ludzi, jak i statków, wielorybów i wszystkiego, co tylko może. Jest zanurzona, 

ale kiedy unosi w górę swoją głowę i nozdrza, to wywołuje przypływ (wielką 

falę). Przepływając obok, inaczej wygląda niż z daleka, ponieważ z odległości 

jej nozdrza i usta wydawały się skałami zanurzonymi w morzu 9. 

W norweskim piśmie pedagogiczno-filozoficznym „Kongespeilet” znajdujemy 

informacje o ośmiornicy zwanej „hafstrambalo”. Norweskie dzieło napisane jest 

w formie dialogu między ojcem (królem Norwegii Magnusem VI) a jego synem
10

. 

                                                                
6  Perrin B., Steward A., Whether Land or Sea Animals are Cleverer, [w:] Delphi Complete Works of 

Plutarch, Ancient Classic Series, Delphi Classics, United Kingdom 2013, s. 3044. Tłumaczenie autora 

artykułu – K.K-M. 
7 K. Pliniusza Starszego Historyi naturalnej ksiąg XXXVII = C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri 

XXXVII, T. 3, ks. 7-9, przeł. Łukaszewicz  J., Poznań 1845, s. 411. 
8 Tamże, s. 411. 
9 Boer R.C., Örvar-Öddr, E.J. Brill, Leiden 1888, s. 132. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
10 [hasło:] Kongespeilet, [w:] Store norske leksikon, https://snl.no/Kongespeilet, [Dostęp: 15.11.2020]. 

Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 

https://snl.no/Kongespeilet
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W języku polskim dzieło nosi tytuł „Lustro króla”. Laurence Marcellus Larson jest 

autorem staronordyjskiego przekładu tekstu, gdzie możemy znaleźć informacje nt. 

potwora morskiego. Opis stworzenia jest podobny do ośmiornicy z sagi o „Odd-

Örvarim”. Badacz określił ją mianem „kra-ken”, natomiast w oryginale w języku 

staronordyjskim nazywa się „hafstrambalo”:  

„Svá er sagt um þat skrimsl, er menn kalla hafstrambalo, at þat sé 

í Grænalands hafi”– co oznacza: „Mówi się o potworze, którego ludzie 

nazywają hafstrambalo, że znajduje się na morzu Grenlandii”11.  

Stworzenie przypomina bardziej wyspę niż zwierzę podwodne. Nikomu nie udało 

się schwytać go żywego ani martwego. Według średniowiecznych relacji dostrzeżono 

tylko dwa takie zwierzęta i uznano, że nie ma ich już więcej. Wielkość ich szczęk była 

porównywana do wielkości fiordu
12

.  

5. Renesansowe ujęcie ośmiornicy 

Źródła kartograficzne z epoki renesansu dostarczają informacje o ówczesnej wizji 

świata żeglarzy. Wyobrażenie ośmiornicy ukazuje mapa Olaus’a Magnus’a „Carta 

Marina et descriptio sepremtrionalium terrarum ac mirabilium” („Mapa żeglarska 

i opis północnych lądów i cudów”)
13

. Szwedzki duchowny zamieścił na mapie różne 

postaci potworów morskich. Chet van Duzer wskazał, że na mapie znajduje się 

ogromnych rozmiarów homar. Jednakże homar jest analogiczny wobec ośmiornicy, co 

potwierdza opis stworzenia w dziele Olaus’a Magnus’a „Historia de gentibus 

septentrionalibus” („Historia ludów Północy”):  

Istota ta ma osiem nóg, żyje w podwodnych jaskiniach i może zmienić swój 

kolor, aby dopasować się do koloru otoczenia. Jest to, zatem przypadek 

ośmiornicy olbrzymiej atakującej człowieka. W „Historii ludów Północy” 

widać na ilustracji, jak ogromna ośmiornica chwyta człowieka i próbuje go 

zabrać ze statku14.  

                                                                
11 Keyser R., Munch P.A., Unger C.R., Konge-speilet, Christiania: C.C. Werner & Comp 1848, s. 38. 

Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
12 Larson L.M., The king's mirror (Speculum regale – konungs skuggsjà), Twayne Publishers Inc, New York 

1917, Volume 15, s. 125-126. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
13 Duzer C.V., Sea Monsters on medieval and renaissance maps, British Library Publishing, London 2014, 

s. 81. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
14 Tamże, s. 86. 
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Rysunek 1. Mapa Olaus’a Magnus’a „Carta Marina”. Duzer C.V., Sea Monsters on medieval and renaissance 

maps, British Library Publishing 2014, London 2014, s. 82 

 
Rysunek 2. W lewym dolnym rogu zbliżenie na postać homara w „Carta Marina”. Duzer C.V., Sea Monsters 

on medieval and renaissance maps, British Library Publishing 2014, London 2014, s. 82 

 
Rysunek 3. Chet van Duzer: „Postaci ośmiornicy odpowiada homar gigant”. Magnus O., Historia de gentibus 

septentrionalibus, Apud Ioannem Bellerum 1562, s. 185. 
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W przeciwieństwie do pierwszej renesansowej wizji ośmiornicy druga ukazuje ją 

w pozytywny sposób. Erazm z Rotterdamu zwrócił uwagę na aktywność ośmiornicy, 

którą porównał do zachowania się w społeczeństwie: „Polypi mentem obtine” (naśladuj 

polipa). Zatem jest to porada dotycząca dostosowania swojego postępowania do zasta-

nych zasad panujących społeczeństwie. Według Erazma należy „stać się wszystkim dla 

wszystkich ludzi” („become all things to all men”). Przysłowie to powstało na 

podstawie obserwacji głowonogów dostosowujących swoją barwę do otoczenia. Ucieka-

jąca przed wrogami ośmiornica upodabnia się do skał, dzięki czemu uchodzi z życiem
15

. 

Filozof dokonał kreacji wielu postaw ludzkich za pomocą alegorii zwierzęcych. Każde 

zwierzę egzemplifikuje postawę ludzką, która jest pejoratywnie nacechowana. Jedynie 

ośmiornica została pozytywnie ukazana jako symbol sprytu i inteligencji.  

6. Oświeceniowy zbiór relacji Erika Pontoppidan’a 

Erik Pontoppidan to duński historyk, który stworzył w epoce oświecenia dzieło 

„Historia naturalna Norwegii”. Rozdział X zawiera raporty osób, które prawdo-

podobnie widziały ogromną ośmiornicę. Autor próbował odnaleźć tylko wiarygodne 

relacje na ten temat i zaznaczył, że dalsze dywagacje na ten temat zostawia do 

rozstrzygnięcia dla przyszłych badaczy. Warto przyjrzeć się przytoczonym przez 

Pontoppidan’a relacjom, ponieważ ukazują ówczesne wyobrażenia tego giganta:  

Jego tylna lub górna część wydaje się mieć około półtorej mili w obwodzie 

i wygląda na pierwszy rzut oka – jak kilka małych wysepek otoczonych czymś 

w rodzaju unoszących się wodorostów. Pojawia się kilka jasnych punktów lub 

rogów, które stają się coraz grubsze i grubsze, a czasami wznoszą się bardzo 

wysoko ponad wodę. Wydaje się, że są to ramiona stwora, i mówi się, że gdyby 

chwyciły największego wojownika, to ściągnęłyby go na dno. Potwór prze-

bywał na powierzchni wody przez krótki czas, potem zaczyna ponownie tonąć 

i wtedy niebezpieczeństwo jest równie wielkie, jak przedtem; ponieważ jego 

zatonięcie powoduje falę na morzu lub wir, że wszystko wciąga w dół16. 

Zapiski duńskiego profesora opierały się na relacjach rybaków. Stąd wiadomo, że 

pojawienie się stworzenia poprzedza pojawienie się ławic ryb. Podczas gdy gigan-

tyczna ośmiornica żerowała, rybacy dokonywali połowu. Jednakże należało pamiętać, 

aby w porę odpłynąć, zanim powstanie ogromna fala wywołana przez odpływającego 

krakena. Połowy w towarzystwie ośmiornicy były sporym zagrożeniem, co ukazuje 

poniższy cytat:  

Wspomniano o jednym przypadku, który wydarzył się kilka lat temu w pobliżu 

Fridrichfta, w diecezjach Aggerhuus. Mówią, że rybacy przypadkowo i ku ich 

wielkiemu zdziwieniu znaleźli się w takim miejscu na wodzie, jakie zostało 

wcześniej opisane, pełne gęstego szlamu, prawie jak bagno. Natychmiast 

starali się uciec, ale nie zdążyli zawrócić na tyle szybko, aby uratować się 

przed jednym z ciosów Krakena, który uderzył w przód ich łodzi; z wielkim 

                                                                
15 Bland R., Proverbs, Chiefly Taken from the Adagia of Erasmus, with Explanations; and Further Illustrated 

by Corresponding Examples from the Spanish, Italian, French & English Languages, T. Egerton 1814, s. 34-

35. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
16 Pontoppidan E., Natural history of Norway, przeł. Berthelson A., Linde, London 1755, s. 212. Tu i dalej 

tłumaczenia autora artykułu – K.K-M. 
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trudem uratowali życie, płynąc na wraku. Dla nich spokojna pogoda była 

wyznacznikiem, że potwory takie, jak wąż morski, czy Kraken, nigdy nie 

pojawiają się w tym czasie17.  

Kolejna relacja pochodzi od duchownego Friisa w Nordland, gdzie widziano 

nieżywą ośmiornicę nad brzegiem kanału:  

W roku 1680 Krake (być może młody) wszedł do wody biegnącej między 

skałami i klifami w parafii Alftahoug, chociaż w zwyczaju tego stworzenia jest 

to, że zawsze trzyma się kilka mil od lądu. Zdarzyło się, że jego wyciągnięte 

długie ramiona, których to stworzenie zdaje się używać jak ślimak (…) 

zaplątały się w rozpadlinach w skale (...) nie mógł sam się wydostać, aż 

w końcu zginął i zgnił w tym miejscu18
.  

Niewątpliwie były to opisy dotyczące głowonoga. Współcześnie gatunek ten jest 

nam znany i nie powoduje problemów z jego klasyfikacyjnych. Natomiast w ówcze-

snych czasach powodowało to ogromne trudności. Wszystko, co nieznane było nazna-

czone, jako coś groźnego, nadprzyrodzonego, czegoś, czego najlepiej unikać. Strach 

przed ogromnym stworzeniem przedstawia opis Luke Debes’a o wyspach Faroe’a:  

Niektóre wyspy, nagle pojawiają się i znikają. To była rzecz, której nikt nie 

mógł pojąć; (…) więc nie trzeba się dziwić zwykłym ludziom, którzy patrząc na 

poruszające się wyspy, uważali, że są zamieszkane przez złe duchy (…) 

pływające wyspy, można zobaczyć w Norwegii i w innych miejscach (…) nasi 

marynarze doszli do wniosku, że to złudzenie mogło pochodzić od diabła (…) 

Myślę raczej, że ten diabeł, który tak nagle ukazuje i ukrywa pływające wyspy, 

jest niczym innym jak Krakenem, którego niektórzy żeglarze nazywają Soe-

draulen, to znaczy Soe-trolden, Sea-mifchief19.  

Nic zatem nadzwyczajnego, że nt. ośmiornicy powstało wiele legend ukazujących 

ją jako potwora utożsamianego z siłami zła.  

7. Mitologiczny stwór 

W mitologii słowiańskiej postać ośmiornicy jest również obecna. Stworzenie 

przedstawione jest jako zwierzę nieprzewidywalne i nieprzyjazne człowiekowi. Lud 

kaszubski nadał mu nazwę – Szalińc. Historyk literatury Jerzy Samp opisuje tę postać 

w „Bałtyckich mitopejach” i nazywa ją: 

Demonem, który ukrywa się w niedostępnej krainie wiecznych mrozów, 

przebywając prawie zawsze w lodowych grotach, aż na samym biegunie 

północnym20.  

Potwór związany jest z terenami dalekiej północy, gdzie budził strach wśród 

marynarzy. Mikołaj Jarmakowski w opracowaniu dotyczącym wierzeń kaszubskich 

opisuje Szolińcia w następujący sposób:  

Mieszka Szolińc na dalekiej północy, w samej Skandynawii, kraju wikingów. 

Jego domem są lodowe jaskinie, groty i góry tej krainy. Ci, którzy kiedyś go 

                                                                
17 Tamże, s 213. 
18 Tamże. 
19 Pontoppidan E., dz. cyt., s. 214.  
20 Samp J., Z woli morza. Bałtyckie mitopeje, Gdańsk 1987, s. 25. 
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spotkali, mówią, że przypomina wielkiego i silnego mężczyznę. Zamiast 

włosów ma wodorosty, zamiast rąk i nóg – płetwy. I nie ma głowy! Jego 

drugim, obok gór Skandynawii domem, są głębiny Bałtyku gdzie mieszka 

z topielcami – mòrzkùlcami. Zwykle Szolińc śpi na dnie Bałtyku, są jednak 

takie dni, kiedy zrywa się pełen złości, czyniąc szalinga, czyli wielki sztorm21. 

Należy zwrócić uwagę, że żeglarze z dalekiej północy podobnie opisywali ośmior-

nicę. Szolińc również był przyczyną niebezpiecznych sztormów. Wobec powyższego 

„marynarze kaszubscy próbują przejednać morskich bogów szczyptą tabaki i kawał-

kiem chleba”
22

. W „Bestiariuszu słowiańskim” czytamy, że „tylko twardzi kaszubscy 

maszopi, którzy nie raz rabowali okręty wepchnięte przez wiatr na skały, zacierali ręce 

z radości i pili zdrowie morskiego diabła”
23

. Szalińc (ośmiornica) był porównywany do 

diabła w związku z tym, uosabiał złe moce. W celu przejednania złych mocy marynarze 

(maszopi) pili alkohol za zdrowie demona. Zwyczaj toastów miał służyć podzięko-

waniu przejednanym duchom, za łupy zdobyte po sztormie.  

Podobnie podania o ośmiornicy występują w mitologii z Ameryki Południowej. 

Amerykański orientalista Louis Herbert Gray w dziele „The Mythology of All Races” 

przytacza dawne wierzenia ludowe z obecnego obszaru Chile. Tamtejsza ludność 

zwana Araukańczykami wierzyła w istnienie niszczycielskiej ośmiornicy zwanej 

„Trelquehuecuve”:  

Jest on rodzajem ogromnej ośmiornicy, której ramiona zakończone są 

pazurami i którego uszy są zakryte oczami; ma wielką moc rozszerzania 

i kurczenia się, chwyta i zabija wszystko, co jest w jej zasięgu; kiedy schodzi na 

brzeg na słońce i następnie chce wrócić do swojego morskiego żywiołu, 

wywołuje wichurę, która wpycha go ponownie wody24.  

8. Biologiczna charakterystyka ośmiornicy 

Po przedstawieniu wyobrażeń nt. ośmiornicy na przestrzeni wieków należy ukazać 

jej współczesne ujęcie. Posłuży to lepszemu zrozumieniu biologicznej natury tego 

zwierzęcia, co również pomoże wyjaśnić, skąd wynikają przerażające wizje zwierzęcia 

pochodzące z poprzednich epok. Kałamarnice należą do największych okazów na 

świecie. Ekipę Discovery sfilmowała kałamarnicę olbrzymią w pobliżu wysp Oga-

sawara. O odkryciu można przeczytać na stronie amerykańskiego portalu informacyj-

nego ABC news
25

. Największe głowonogi to tzw. kałamarnice, o których pisał Andrzej 

Samek:  

Mają muskularne, cylindryczne, wydłużone ciało, płetwy romboidalne na całej 
długości lub na części tułowia (…) Największe bezkręgowce świata (do 22 m 
długości). Dziesięć ramion, dwa ramiona chwytne zakończone buławami, 

                                                                
21 Jarmakowski M., Mitologia kaszubska, http://www.akademiakolberga.pl/project/pomorze/, [Dostęp: 

18.11.2020].  
22 Tamże.  
23 Zych P., Vargas W., Bestiariusz słowiański Część pierwsza i druga, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2018, 

s. 364. 
24 Gray L.H., The Mythology of all Races, Volume XI Latin American, Marshall Jones Company 1920,  

s. 328. Tłumaczenie autora artykułu –  K.K-M. 
25 ABC news, Giant Squid Caught on Tape for First Time, https://abcnews.go.com/GMA/video/giant-squid-

caught-tape-time-discovery-channels-monster-18160481, [Dostęp: 20.11.2020]. 

http://www.akademiakolberga.pl/project/pomorze/
https://abcnews.go.com/GMA/video/giant-squid-caught-tape-time-discovery-channels-monster-18160481
https://abcnews.go.com/GMA/video/giant-squid-caught-tape-time-discovery-channels-monster-18160481
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z przyssawkami na trzonkach z ząbkami na obrzeżu lub hakami (…) 
Kałamarnice z rzędu teuthida występują we wszystkich oceanach i na 
wszystkich głębokościach26. 

Możliwe, że w epoce średniowiecza widziano wspomniany wyżej okaz kałamar-
nicy. Dlatego nie dziwi fakt, że ogromne ramiona ośmiornic z przyssawkami, haczykami 
musiały wzbudzać strach i obawy przed zatopieniem statków. Rybacy najczęściej 
wyprawiali się na połowy o świcie, więc z łatwością mogli zobaczyć głowonoga, dla 
którego jest to pora żerowania. Nic dziwnego, że wystraszeni rybacy widzieli w tych 
zwierzętach uosobienie demonicznych sił. W związku z powyższym nadawano stwo-
rzeniu magicznych właściwości. Zatem ośmiornica należała do świata transcenden-
talnego, tzn. była łącznikiem z zaświatami.  

Temat zmiany kolorów głowonogów został przedstawiony w artykule w „National 
Geographic”:  

Kamuflaż ośmiornic składa się z kilku elementów, które determinują możliwość 
tworzenia trójwymiarowych obrazów przedmiotów ze swojego otoczenia. 
Komórki barwnikowe, odbijając światło, dają możliwość tworzenia na skórze 
niemal nieograniczonej palety kolorów i wzorów: paski, wstęgi czy plamy (…) 
Kurcząc specjalne mięśnie, ośmiornice potrafią zmienić fakturę skóry 
z gładkiej na pokrytą kolcami czy brodawkami27.  

Tematyka zmiany ubarwienia ośmiornic stanowiła interesujący wątek dla filozofów 
żyjących w epoce antyku. Myśliciele uważali, że umiejętność zmiany koloru jest 
wyznacznikiem świadczącym o inteligencji tychże zwierząt. 

9. Film, Czego nauczyła mnie ośmiornica 

W filmie „Czego nauczyła mnie ośmiornica” w reżyserii Pippa Ehrlich’a i James’a 
Reed’a została ukazana przyjaźń między znanym dokumentalistą Craig’iem Foster’em, 
a ośmiornicą. Craig Foster jest współzałożycielem organizacji non profit w RPA 
zajmującą się ochroną przyrody – południowoafrykańskiego lasu wodorostów. Film 
jest „wciągającym portretem zrozumienia ludzi i zwierząt, pełnym niebezpieczeństw, 
dramatów i niszczycielskich emocji”

28
. Craig Foster przez okres jednego roku 

poznawał dzikie, podwodne środowisko oraz ośmiornicę je zamieszkującą. Po upływie 
wspomnianego okresu uznał, że:  

Wiele osób mówi, że ośmiornica jest jak kosmita, ale zadziwiające jest to, że 
gdy się do niej zbliżasz, to zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy do siebie podobni 
pod wieloma względami29. 

Podobnie jak w odległych czasach, ośmiornica potrafi wzbudzać mieszane uczucia 
i niekiedy napawać lękiem. Jednak współczesny człowiek dąży do zdobywania 
wiedzy. Dlatego zwierzę wzbudzające strach lub obrzydzenie ostatecznie rozbudza 

                                                                
26 Samek A., Głowonogi – mięczaki niezwykłe, Wydawnictwo AGH, Kraków 2020, s. 14 i 119. 
27 Judson O., Ośmiornice – sprytne, inteligentne, zaskakujące. Jak blisko im do nas?, National Geographic 

Polska, https://www.national-geographic.pl/artykul/osmiornice-sprytne-inteligentne-zaskakujace-jak-blisko-

im-do-nas , [Dostęp: 20.11.2020]. 
28 Oficjalna strona Sea Change Trust t/a Sea Change Project, https://seachangeproject.com/, [Dostęp: 

20.11.2020]. Tu i dalej tłumaczenia autora artykułu – K.K-M. 
29 Tamże. 

https://seachangeproject.com/
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w człowieku chęć do poznania go. Podczas nagrywania filmu C. Foster przyznał się do 
wypalenia zawodowego. Potrzebował w życiu innego bodźca, który pomógłby mu 
zapomnieć o problemach egzystencjalnych. Tym bodźcem stała się natura. Dokumen-
talista nurkował w oceanie lasu wodorostów, aż pewnego dnia zauważył ośmiornicę. 
Od razu wzbudziła jego ciekawość i zaczął ją obserwować. Swoją przyjaźń z podwodną 
istotą udokumentował wieloma podwodnymi sesjami zdjęciowymi. C. Foster wybrał 
do eksploracji nieprzyjazne i niebezpieczne dla człowieka podwodne środowisko. 
W nowym miejscu poszukiwał samego siebie, a natura choćby ta najbardziej niebez-
pieczna stała się dla niego ukojeniem. Obcowanie z przyrodą stało się remedium na 
nastroje depresyjne oraz ucieczką od świata. Odczucie braku życiowego celu oraz 
braku satysfakcji było dla dokumentalisty przejściowym etapem. Przebywanie 
w środowisku naturalnym pomogło mu ponownie odnaleźć sens egzystencji. Ośmiornica 
„nauczyła go” pokonywać fizyczne i psychologiczne bariery. Pływając obok nurka, 
stała się jego „podwodnym przewodnikiem”, aby pokazać mu swój świat i zasady nim 
rządzące. W tym wiele niebezpieczeństw, które czyhają z każdej strony podwodnego 
domu. Ośmiornica zmieniała kolory, pływała wokół Foster’a jak w „podwodnym teatrze 
życia”. Chowała się pod stertą muszli, które uprzednio starannie zebrała. Zwierzę 
darzyło zaufaniem człowieka, ponieważ pokazało mu swoje schronienie – podwodną 
jamę. Innym razem C. Foster niechcący spłoszył ośmiornicę. Myśl, że więcej jej już 
ujrzy, bardzo go zasmucała. Nigdy wcześniej nie przywiązywał się do zwierząt. 
Wreszcie przypomniał sobie, jak podczas pobytu w Sudanie rdzenna ludność pokazy-
wała mu zasady tropienia zwierzyny. Nurek uznał, że wykorzysta to, czego nauczyli go 
mieszkańcy Sudanu, a mianowicie obserwacji i dostrzegania zmian w środowisku. 
Dzięki temu Foster wytropił ośmiornicę i kontynuował obserwację stworzenia. 
W trakcie jednej z nich był świadkiem groźnej sytuacji – ataku rekina na ośmiornicę. 
Pozostał bierny w imię zasady, że nie należy ingerować w życie i w środowisko 
dzikich zwierząt. Za sprawą czego rekin odgryzł kawałek macki ośmiornicy. Foster, 
widząc, jak słaba jest jego przyjaciółka, w końcu złamał zasadę i pomógł jej, podając 
pożywienie. Macka ośmiornicy odrosła. W tym czasie Foster dowiedział się, że samice 
ośmiornic przez cały czas doglądają złożonych jaj, a po pojawieniu się młodych 
umierają (śmiercią głodową)

30
. Długość ich życia to niespełna jeden rok, jeśli uda jej 

się utrzymać przy życiu w tak nieprzewidywalnym środowisku. Wiedząc to, chciał 
cieszyć się każdą chwilą spędzaną ze swoją przyjaciółką. Ośmiornica oswoiła się 
z towarzystwem człowieka, przypływała do wyciągniętej dłoni i siedziała na jego 
klatce piersiowej. Był to dowód ich przyjaźni. W końcu ośmiornica osiągnęła dorosłość 
i złożyła jaja. Siedziała w swojej jamie i nie wychodziła z niej, dopóki jej młode nie 
wykluły się. Zgodnie z wiedzą biologów:  

W tym czasie samice zaprzestają żerowania i nie przyjmują żadnego pokarmu. 
Dzieje się tak poprzez działanie hormonu gruczołu wzrokowego, który 
następnie prowadzi do zaprzestania funkcjonowania gruczołów trawiennych31. 

                                                                
30 Samek A., dz. cyt., s. 138. 
31 Anderson R.C., Wood J.B., Byrne R.A., Octopus Senescence: The Beginning of the End, 

https://www.researchgate.net/publication/7545324_Octopus_Senescence_The_Beginning_of_the_End,  

[dostęp: 20.11.2020]. Tłumaczenie autora artykułu – K.K-M. 
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C. Foster pozostał z nią do końca i widział, jak ostatecznie umiera, a jej ciało stało 

się pokarmem dla innych wodnych zwierząt. Jak sam później wyjawił, miał poczucie 

straty po śmierci zwierzęcia. Z drugiej strony relacja ze zwierzęciem pomogła mu 

zrozumieć sobie. Foster zwrócił większą uwagę na dorastającego syna, któremu pokazał 

podwodny las wodorostów i potomstwo jego przyjaciółki. Natura i zwierzęta mają 

ogromny wpływ na człowieka i mogą go wiele nauczyć. Zatem stały się pomocne przy 

przekraczaniu barier psychologicznych, w celu odnalezienia sensu egzystencjalnego we 

współczesnym świecie. To, co pod wodą, miało wielki wpływ na to, co na powierzchni. 

10. Wnioski i zakończenie 

Wyniki analizy problemu nt. wizji ośmiornicy w różnych okresach dziejowych oraz 

jej relacji z człowiekiem dostarczają interesujących spostrzeżeń. Podsumowując, 

ośmiornica była podobnie opisywana i postrzegana w różnych częściach świata. Raz 

budziła podziw i ciekawość wśród ludzi, a innym razem była powodem do strachu 

i ucieczki. Relacja człowieka z nieznanym, morskim stworzeniem mogła rozwijać się 

dwutorowo. Mogło to być obcowanie ze zwierzęciem w celu poznania jego sposobu 

bytowania oraz opisania go w sposób pozbawiony znamion strachu i niesamowitości. 

Z drugiej strony mogło nie dojść do wykształcenia się relacji z ogromną ośmiornicą 

z powodu paraliżującego strachu, który uniemożliwił obiektywne poznanie. Wynikiem 

czego było powstanie legend na jej temat. Zatem źródła mitologiczne, średniowieczne 

relacje, mapy, ukazały ośmiornicę jako budzące lęk stworzenie nie z tego świata. 

Zapewne na taki odbiór zwierzęcia miał wpływ jego budzący niepokój wygląd. Jedynie 

w epokach antyku i renesansu zwierzę zostało opisane jako sprytne i inteligentne, 

przez co zbliża się do jego współczesnych wyobrażeń. Na przykładzie filmu „Czego 

nauczyła mnie ośmiornica” widać jak ważna jest rola zwierzęcia w relacji z czło-

wiekiem. Niedostępne środowisko, czy dzikie zwierzę wywołują ogromny wpływ na 

życie człowieka, co dowodzi, że mogą występować ze sobą w bliskich relacjach. 

Człowiek, przeżywając stratę po śmierci ośmiornicy, doświadcza jedności z naturą. 

W związku z powyższym można wywnioskować, że zarówno natura, jak i zwierzę 

pomagają człowiekowi pokonywać wewnętrzne bariery. Dzięki temu stają się 

„nauczycielami życia”.  
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Streszczenie 
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natury na człowieka jako „nauczycielki życia”. Obcowanie ze zwierzęciem pomogło w przekraczaniu 

barier psychologicznych, w celu odnalezienia sensu egzystencjalnego. Niedostępne środowisko, czy dzikie 

zwierzę miały ogromny wpływ na życie człowieka, co dowiodło, że mogą występować ze sobą w bliskich 

relacjach. 
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Jan Czerniawski
1
 

Sekta holistów, czyli o wyznawcach twierdzenia Bella 

1. Wstęp 

Truizmem jest stwierdzenie, że gatunek ludzki wyewoluował w warunkach, 

w których istotne dla jego przeżycia były zjawiska zawarte w ramach określonej skali 

przestrzenno-czasowej. Zjawiska w tej skali, obejmującej ciała makroskopowe o wy-

miarach ograniczonych rozdzielczością i zasięgiem ludzkich zmysłów, poruszające się 

z prędkościami znikomymi w porównaniu z prędkością światła, miały więc decydujący 

wpływ na ukształtowanie jego różnych sprawności, jak również jego aparatu poznaw-

czego. Tymczasem, rozwijając poznanie naukowe, weszliśmy na obszary znacznie 

wykraczające poza tę skalę, zarówno powyżej, jak i poniżej jej zakresu. To, jak daleko 

udało się tam sięgnąć, jest zaiste zdumiewające. Można było bowiem obawiać się, że 

w pewnym momencie dotrzemy do granic możliwości naszego aparatu poznawczego. 

Jako potwierdzenie takich obaw można było potraktować kryzys, jaki w fizyce 

pojawił się na początku XX wieku. Niektóre zjawiska uparcie opierały się wtłoczeniu 

ich w ramy zakreślone przez zdobytą dotychczas wiedzę. W końcu znaleziono dla nich 

nowe ramy w postaci teorii tzw. fizyki współczesnej, tj. teorii względności i teorii 

kwantów. Nie za darmo jednak: teorie te jawiły się jako sprzeczne z mocno zakorze-

nionymi intuicjami, w zgodzie z którymi rozwijała się dotychczasowa fizyka. 

Wrażenie to udało się znacznie osłabić, a w końcu wręcz wyeliminować, w odnie-

sieniu do teorii względności. Pierwotnie wychodziła ona od dwóch postulatów, miano-

wicie zasady względności i postulatu stałości prędkości światła, niezależnie od ruchu 

czy spoczynku źródła, które, jak zauważył sam Einstein, sprawiały wrażenie wzajemnie 

sprzecznych
2
. Na tym etapie autor teorii uskarżał się na brak „kompletnego obrazu 

świata odpowiadającego zasadzie względności”
3
. Taki obraz został w końcu wypra-

cowany, jednak kosztem rezygnacji z fundamentalnych intuicji na temat czasu, który 

został zdegradowany do roli jednego z wymiarów czterowymiarowego świata, w którym 

zmiana jest iluzją. Na szczęście okazało się, że możliwe jest zrozumienie teorii 

względności również w zgodzie z tymi intuicjami, w ramach alternatywnej w stosunku 

do jej geometrycznej interpretacji przedstawionej przez Minkowskiego
4
, interpretacji 

dynamicznej sformułowanej przez H.A. Lorentza
5
. 

Niestety, taka alternatywna interpretacja, jak dotąd, nie udała się w przypadku teorii 

kwantów. Pół biedy, że teoria ta wydawała się zrywać ze „sztywnym” determinizmem 

fizyki klasycznej, co można byłoby potraktować jako stan przejściowy, przed 

                                                                
1 Instytut Filozofii UJ. 
2 Einstein A., Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik, 17, 1905, s. 891-892. 
3 Tenże, Die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie, Annalen der Physik, 23, 1907,  

s. 371-372. 
4 Minkowski H., Raum und Zeit, Physikalische Zeitschrift, 20, 1909, s. 104-111. 
5 Lorentz H.A., Alte und neue Fragen der Physik, 11, 1910, s. 1236; por. Bell J.S., How to teach special 

relativity, [w:] tenże, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, Cambridge Univ. Press, 

Cambridge 1987, s. 68-72. 
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pojawieniem się jakiejś przyszłej teorii bardziej fundamentalnej. Gorzej, że nadzieja na 

znalezienie takiej teorii może wydawać się płonna w związku z twierdzeniem Bella. 

„Miękki”, probabilistyczny determinizm mechaniki kwantowej można byłoby 

próbować złożyć na karb jej niekompletności, której przyszła teoria miałaby zaradzić, 

wprowadzając jakieś zmienne ukryte. W świetle twierdzenia Bella
6
 jednak żadna taka 

teoria nie byłaby w stanie odtworzyć wszystkich przewidywań mechaniki kwantowej. 

W szczególności bowiem, nie byłaby ona w stanie odtworzyć przewidywań wyników 

eksperymentów stanowiących realizacje eksperymentu pomyślanego EPRB, tj. przed-

stawionej przez D. Bohma
7
 wersji eksperymentu Einsteina-Podolsky’ego-Rosena (EPR)

8
. 

Oczywiście mogło okazać się, że w tym zakresie mechanika kwantowa jest niea-

dekwatna. Pewne odmiany takich eksperymentów jednak zrealizowano praktycznie
9
 

i zadowalająco potwierdziły one jej przewidywania. Uznano w związku z tym, że 

teoria ze zmiennymi ukrytymi jest niemożliwa i należy się pogodzić z zasadniczą 

nieintuicyjnością rzeczywistości opisywanej przez mechanikę kwantową. 

Gdyby jednak udało się podważyć twierdzenie Bella, znajdując dla niego kontrmodel, 

to taki wniosek okazałby się przedwczesny. Być może zaś był on w zasięgu ręki, lecz 

dotąd nie znaleziono go w znacznej mierze dlatego, że z jakiegoś powodu pozameryto-

rycznego zabrakło do tego wystarczającej motywacji. Takim powodem mogłaby być 

atrakcyjność jakiejś światopoglądowej konsekwencji twierdzenia. Nie byłby to jedyny 

taki przypadek w historii nauki. Spróbujmy zbadać przypuszczenie, że taką rolę odegrało 

tu sprzyjanie specyficznie rozumianej holistycznej wizji rzeczywistości. 

2. Mechanika kwantowa a realizm i lokalność 

Nie ma powszechnej zgody co do tego, w czym wspomniana nieintuicyjność rzeczy-

wistości kwantowej się wyraża. Można jednak wymienić dwie dominujące opinie. 

Według jednej z nich zakwestionowany musi zostać realizm
10

 w odniesieniu do mie-

rzalnych wielkości, tj. założenie, że wynik pomiaru jest zawsze określony przez jakąś 

preegzystującą w stosunku do niego cechę obiektu, na którym zostaje przeprowadzony. 

Według drugiej zaś odrzucić należy lokalność
11

, tj. niemożliwość natychmiastowego 

wpływu wyniku pomiaru w jednym miejscu na wynik pomiaru w innym, oddalonym 

miejscu. 

Warto zauważyć, że pytanie o rozumiany jak wyżej realizm pozostaje w związku 

z pytaniem o determinizm. W świecie, w którym obowiązuje „sztywny” determinizm, 

nie do pomyślenia jest, by ta sama przyczyna mogła powodować wzajemnie wyklucza-

jące się skutki. Różnicy w skutkach musi odpowiadać jakaś różnica w przyczynie. Jeśli 

więc możliwa jest różnica w skutkach przy tej samej przyczynie, to nie może obowią-

zywać determinizm „sztywny”, lecz jakiś determinizm „miękki”. 

                                                                
6 Bell J.S., On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox, Physics 1, 1964, 195. 
7 Bohm D., Quantum Theory, New York, Prentice-Hall, New York 1951, s. 614-615. 
8 Einstein A., Podolsky B., Rosen N., Can quantum-mechanical description of physical reality be considered 

complete?, Physical Review 47, 1935, s. 777-778. 
9 Np.: Aspect A., Grangier P., Roger G., Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm 

Gedankenexperiment: a new violation of Bell’s inequalities, Physical Review Letters 49, 1979, s. 91-94. 
10 Np.: van Fraassen B.C., The Charybdis of realism: Epistemological implications of Bell’s inequality, 

Synthese 52, 1982, s. 25-28. 
11 Np.: Maudlin T., Quantum Non-Locality & Relativity, wyd. 3, Wiley-Blackwell 2011, s. 90. 
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Taki „miękki” determinizm mechaniki kwantowej nazywany bywa jej indetermini-

zmem. Chociaż to określenie jest nieco mylące, bo przecież nie chodzi tu o zupełne 

niezdeterminowanie, warto się na nie zdecydować, determinizm „sztywny” nazywając 

po prostu determinizmem. Specyfika tak rozumianego determinizmu wyraża się w tym, 

że zajście przyczyny jest warunkiem wystarczającym zajścia skutku. Indeterminizm 

można zaś wtedy rozumieć jako po prostu brak determinizmu w tym sensie. Po tym 

sprecyzowaniu okazuje się, że przypisywane mechanice kwantowej naruszenie realizmu 

sprowadza się do specyficznego dla niej indeterminizmu. 

Z kolei lokalność można rozumieć bądź w słabym sensie, polegającym na braku 

związków przyczynowych między zdarzeniami przedzielonymi interwałem przestrzen-

nopodobnym, bądź w silnym, polegającym na niemożliwości jakiejkolwiek zależności 

któregokolwiek z nich od drugiego, niekoniecznie mającej charakter związku przyczy-

nowego. Odpowiednio, nielokalnością w silnym sensie byłoby naruszenie lokalności 

w sensie słabym, a nielokalnością w sensie słabym – naruszenie lokalności w sensie 

silnym. Jeśli zgodzić się, że w realnym świecie obowiązuje zarówno teoria kwantów, 

jak i teoria względności, to przypisywanie tej pierwszej nielokalności w silnym sensie 

nie wchodzi w grę. Przekonamy się jednak, że jeśli obowiązują wszystkie założenia 

twierdzenia Bella, to musi ona być nielokalna – wobec tego zaś, co powiedziano 

powyżej, oczywiście w sensie słabym. 

3. Twierdzenie Bella a lokalność 

W eksperymencie EPRB bada się korelacje wyników pomiarów przedzielonych 

interwałem przestrzennopodobnym, wykonanych na cząstkach z pary wygenerowanej 

lokalnie, które następnie oddaliły się od siebie. Jeśli założyć, że obowiązuje lokalność 

w słabym sensie, to między tymi pomiarami nie może zachodzić związek przyczynowy. 

W świetle sformułowanej przez H. Reichenbacha
12

 zasady wspólnej przyczyny 

zdarzenia, między którymi nie zachodzi związek przyczynowy, muszą być wzajemnie 

statystycznie niezależne, chyba, że mają wspólną przyczynę. Tak sformułowana, 

zasada ta jest niewątpliwie jak najbardziej intuicyjna. Reichenbach jednak przyjął też 

założenie na temat skutków wspólnej przyczyny, które już nie tylko nie jest intuicyjne, 

lecz jest wręcz paradoksalne. Założył mianowicie, że również one są wzajemnie 

statystycznie niezależne pod warunkiem, iż zaszła wspólna przyczyna. 

Skąd wzięło się takie założenie? Łatwo zauważyć, że w modelu deterministycznym 

zajście przyczyny jest warunkiem wystarczającym skutku, co oznacza, że prawdopo-

dobieństwo skutku pod warunkiem zajścia przyczyny jest równe jedności. Dotyczy to 

każdego z osobna spośród jej skutków, ale też ich wszystkich łącznie. Jeśli więc dwa 

zdarzenia A i B mają wspólną przyczynę C, to ich łączne prawdopodobieństwo pod 

warunkiem zajścia tej przyczyny jest równe iloczynowi prawdopodobieństw ich obu 

pod warunkiem jej zajścia – a to właśnie oznacza ich wzajemną statystyczną 

niezależność pod tym warunkiem: 

(SO) P(A,B|C) = P(A|C) P(B|C) . 

Ta warunkowa statystyczna niezależność nazywana bywa ekranowaniem 

(screening off)13
: wspólna przyczyna „ekranuje” swoje skutki od siebie. Jak zauważono 

                                                                
12 Reichenbach, H., The Direction of Time, University of California Press, Berkeley 1956, s. 158-159. 
13 Wroński L., Reichenbach’s Paradise, De Gruyter, Warsaw/Berlin 2014, s. 4. 
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wyżej, jest tak w modelu deterministycznym. Czy jednak efekt ekranowania występuje 

również w modelu indeterministycznym? W modelu takim powyższa równość nie 

byłaby bynajmniej trywialna i wymagałaby jakiegoś uzasadnienia, gdyż występujące 

w niej prawdopodobieństwa warunkowe w ogólności mogą różnić się od jedności. 

Pojęcie ekranowania okaże się doniosłe w kontekście uzasadnienia twierdzenia 

Bella. Sprowadza się ono w przeważającej części do wyprowadzenia nierówności 

zwanych nierównościami Bella
14

, jakie spełniać muszą funkcje korelacji dotyczące 

wyników pomiarów w eksperymentach typu EPRB wyliczone w jakimkolwiek modelu 

spełniającym warunek lokalności, a następnie wskazania warunków pomiarów, 

w których mechanika kwantowa pozwala przewidzieć ich łamanie. Przyjrzyjmy się 

kluczowym założeniom takiego wyprowadzenia w przypadku nierówności CHSH
15

, 

którą udało się poddać testowi empirycznemu. 

W oryginalnym sformułowaniu eksperyment EPRB polega na wygenerowaniu pary 

cząstek o spinach połówkowych i całkowitym spinie zerowym, które następnie oddalają 

się do odległych od siebie przyrządów i na każdej z nich zostaje dokonany pomiar 

rzutu spinu na wybrany kierunek. W praktyce zamiast pary takich cząstek stosuje się 

parę fotonów, a pomiar dotyczy ich polaryzacji, jednak wyprowadzenie przewidywań 

jest w znacznej mierze analogiczne do wyprowadzenia przewidywań w przypadku 

pomiaru rzutów spinów cząstek o spinach połówkowych, który jest bardziej poglądowy, 

więc w zastępstwie zwykle mówi się o nim. 

Dla wyprowadzenia nierówności CHSH kluczowe jest założenie zwane lokalnością 

Bella (Bell’s locality condition)
16

, gdyż J. Bell uważał je za bezpośrednią konse-

kwencję lokalności. Można je sformułować w postaci równania: 

(BL) P(A,B|a,b,) = P(A|a,) P(B|b,) , 

gdzie A, B to wyniki pomiarów, odpowiednio, na pierwszej i drugiej cząstce, przy 

czym a, b to parametry określające ustawienie odpowiednich przyrządów, zaś  

oznacza zbiór wielkości w sposób kompletny określający stan pary cząstek EPRB 

w momencie jej wygenerowania, ewentualnie zawierający jakieś zmienne ukryte. Łatwo 

zauważyć, że założenie to wyraża statystyczną niezależność wyniku pomiaru na każdej 

z cząstek od ustawienia przyrządu do pomiaru na drugiej i od wyniku tego pomiaru. 

Założenie BL jest nietrywialnie, gdyż z samej definicji prawdopodobieństwa 

warunkowego wynika jedynie
17

: 

P(A,B|a,b,) = P(A|B,a,b,) P(B|a,b,)  

i  

P(A,B|a,b,) = P(B|A,a,b,) P(A|a,b,) . 

Aby z któregoś z tych równań odzyskać BL, trzeba założyć: 

                                                                
14 Faktycznie autorstwa samego Bella jest tylko jedna z nich: Bell J.S., On the Einstein-Podolsky-Rosen…,  

s. 198. 
15 Clauser J.F., Horne M.A., Shimony A., Holt R.A., Proposed experiment to test local 

hidden-variable theories, Physical Review Letters 23, 1969, s. 881. 
16 Shimony A., Search for a Naturalistic World View, t. 2, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1993, s. 92. 
17 Por. Bell J.S., La nouvelle cuisine, w: tenże, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, wyd. 2, 

Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004, s. 243. 
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(OI)  P(A,B|a,b,) = P(A|a,b,) P(B|a,b,) 

oraz: 

(PI)  P(A|a,b,) = P(A|a,) i P(B|a,b,) = P(B|b,) . 

Pierwsze z tych założeń oznacza statystyczną niezależność wyniku pomiaru na 
każdej cząstce od wyniku pomiaru na drugiej (outcome independence), natomiast 
drugie – statystyczną niezależność tego wyniku od parametru określającego ustawienie 
przyrządu do pomiaru na drugiej (parameter independence)

18
. Można wykazać, że 

lokalność Bella jest równoważna koniunkcji tych dwóch założeń
19

. 
Założenie lokalności w słabym sensie oznacza, że między wynikiem pomiaru na 

jednej cząstce a ustawieniem przyrządu do pomiaru na drugiej nie może być związku 
przyczynowego. Ewentualne odstępstwo od PI musiałoby więc wynikać z jakiejś ich 
wspólnej przyczyny. Z określenia warunków eksperymentu jednak nie wynika, by ją 
miały. Warunek PI więc jest bezpośrednią konsekwencją lokalności w sensie słabym. 

Inaczej jednak rzecz się ma z niezależnością wyniku pomiaru na jednej z cząstek od 
wyniku pomiaru na drugiej. Oba wyniki zależą przecież od stanu pary w momencie jej 
wygenerowania. Ten stan jest więc, przy danym ustawieniu przyrządów, wspólną 
przyczyną dla ich obu. Oznacza to, że założenie lokalności, nawet w silnym sensie, nie 
wystarcza do uzasadnienia OI. 

W sukurs przychodzi wspomniane wyżej założenie SO teorii wspólnej przyczyny 

Reichenbacha. Łatwo zauważyć, że jeśli za C podstawić do niego {a,b,}, to otrzy-
mamy właśnie OI. Wprawdzie intuicyjnie za wspólną przyczynę obu wyników należa-
łoby uznać stan pary w momencie jej wygenerowania, ale on sam nie wystarcza do ich 
zdeterminowania, lecz konieczne jest ustalenie warunków pomiaru, co usprawiedliwia 
dołączenie do określenia wspólnej przyczyny parametrów określających ustawienie 
przyrządów, bez czego byłaby ona określona w sposób niekompletny. 

Spełnienie PI i OI, a tym samym BL, oznaczałoby, że przewidywania modelu 
muszą spełniać nierówność CHSH. Wiadomo zaś, że w określonych, szczególnych 
warunkach przewidywania teorii kwantów łamią je. Model odtwarzający jej przewi-
dywania musiałby więc nie spełniać co najmniej jednego z warunków PI, OI. Jeśli 
miałby być zgodny z nakładanym przez teorię względności warunkiem lokalności 
w sensie słabym, to niespełnianie PI nie wchodzi w grę. Gdyby zaś ponadto wspólna 
przyczyna musiała spełniać SO, to jedynym sposobem niespełniania OI mogłoby być 
jedynie naruszenie lokalności, przy czym, wobec założenia lokalności w sensie słabym, 
naruszona musiałaby być lokalność w sensie silnym. Innymi słowy, zgodny z teorią 
względności model odtwarzający wszystkie przewidywania teorii kwantów musiałby 
być nielokalny w sensie słabym. 

4. Doskonała korelacja 

Pamiętamy jednak, że obowiązywanie warunku SO jest niekontrowersyjne jedynie 
w modelu deterministycznym. To samo więc dotyczy warunku OI. Mogłoby wobec 
tego nasuwać się poszukiwanie jako kontrmodelu dla twierdzenia Bella jakiegoś 
modelu indeterministycznego. 

                                                                
18 Shimony A., dz. cyt., s. 92. 
19 Jarrett J.P., On the physical significance of the locality conditions in the Bell arguments, Noûs 18, 1984,  

s. 569. 
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Niestety, do wystąpienia w takiej roli nie wystarczy, by model łamał nierówność 

Bella, nawet gdyby to robił w taki sam sposób jak model kwantowy. Musiałby on 

ponadto odtworzyć inne przewidywanie mechaniki kwantowej, jakim jest doskonała 

korelacja (perfect correlation)
20

. W przypadku pomiarów rzutu spinu polega ona na 

tym, że jeśli na obu cząstkach jest mierzony rzut spinu na ten sam kierunek, to 

niemożliwe jest, by wyniki pomiaru były zgodne, tj.: 

(PC)  P(A,A|a,a,) = 0 . 

Innymi słowy, przeciwne wyniki pomiarów są ściśle, czy też doskonale, skorelowane. 

Problem w tym, że przy założeniu lokalności taki wynik jest nieosiągalny dla modelu 

indeterministycznego. W modelu takim, jeśli cząstki pary są w stanach wyróżniających 

inny kierunek, niż ten, na który rzut spinu jest mierzony, to przy danym wyniku pomiaru 

rzutu spinu jednej z cząstek na jakiś kierunek, oba wyniki pomiaru rzutu spinu drugiej 

na ten sam kierunek są możliwe. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wyników 

zgodnych jest zawsze niezerowe. Aby więc model był w stanie odtworzyć doskonałą 

korelację, musi być deterministyczny. Wtedy jednak spełnienie przezeń warunku OI, 

a tym samym nierówności Bella, wydaje się nieuniknione. Nie widać wobec tego 

sposobu uniknięcia zarówno Scylli niespełnienia PC, jak i Charybdy spełnienia nierów-

ności Bella
21

. Bez tego zaś wymknięcie się z pułapki twierdzenia Bella nie jest możliwe. 

5. Indeterminizm bez indeterminizmu 

Przyjrzyjmy się istocie problemu. Kontrmodelem dla twierdzenia Bella musiałby 

być taki lokalny model eksperymentu EPRB, który z jednej strony odtwarzałby dosko-

nałą korelację, z drugiej zaś łamałby nierówność CHSH. Aby spełniał ten pierwszy 

warunek, nie może on być indeterministyczny. Aby zaś spełniał drugi, indetermini-

styczny być musi. Czy da się pogodzić te sprzeczne wymagania? 

Oczywiście trudno spodziewać się znalezienia modelu, który zarazem byłby i nie 

byłby indeterministyczny w tym samym sensie. Być może jednak dałoby się znaleźć 

model, który byłby w jakimś sensie deterministyczny, a w innym nie? Doskonałą 

korelację może zapewnić tylko taki lokalny model, który na podstawowym poziomie 

opisu jest deterministyczny. Indeterminizm powinien więc pojawić się na jakimś 

wtórnym poziomie opisu. 

Źródłem indeterminizmu musiałby być jakiś niekontrolowany czynnik losowy. Nie 

mógłby to jednak być żaden lokalny czynnik zakłócający pomiar dla każdej cząstki 

z osobna, bo musiałby prowadzić do naruszenia doskonałej korelacji. Aby mogła ona 

być zachowana, powinien on na wyniki pomiarów na obu cząstkach wpływać jedna-

kowo. Przy założeniu lokalności co najmniej w słabym sensie, taki czynnik musiałby 

działać już na etapie generacji pary, bo gdyby miał działać później, to faktycznie 

byłyby to dwa niezależne czynniki wpływające na wyniki poszczególnych pomiarów, 

więc mogłyby na nie wpłynąć w sposób naruszający doskonałą korelację. 
Jeśli pomiarowi podlegałby rzut spinu cząstek o spinie połówkowym, przy całko-

witym spinie zerowym pary, to owym czynnikiem losowym mógłby być kierunek, dla 
którego cząstki są pierwotnie w stanach własnych rzutu spinu, odpowiadających prze-
ciwnym wartościom własnym. Określałby on stany, w których są cząstki przed pomia-
                                                                
20 Van Fraassen B.C., dz. cyt., s. 30. 
21 Por. tamże, s. 25. 
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rem. Przy danym ustawieniu przyrządu, określającym kierunek, na który rzut spinu 
miałby być za jego pomocą mierzony, stan ten powinien jednoznacznie determinować 
wynik pomiaru, gdyż każda niejednoznaczność, która z uwagi na lokalność musiałaby 
być niezależna dla każdej z cząstek, mogłaby skutkować zniszczeniem doskonałej 
korelacji. Wynik powinien więc być funkcją relacji między kierunkiem, dla którego 
cząstka jest w stanie własnym rzutu spinu przed pomiarem, a kierunkiem, na który rzut 
spinu jest mierzony. 

Jak widać, jedynym czynnikiem losowym byłby wybór w procesie generacji każdej 
kolejnej pary kierunku, dla którego obie cząstki są pierwotnie w stanie własnym rzutu 
spinu. Faktycznie więc rozważany model byłby zespołem statystycznym modeli różnią-
cych się co do tego kierunku, z których każdy jest jak najbardziej deterministyczny. 
Niewątpliwie byłby on w stanie odtworzyć doskonałe korelacje, bo przy tym samym 
kierunku pomiaru rzutu spinu, bez względu na pierwotny kierunek określający stan 
cząstek przed pomiarem, wynik pomiaru na jednej cząstce byłby zawsze przeciwny do 
wyniku pomiaru na drugiej. Czy jednak jego deterministyczny charakter nie oznaczałby, 
że musiałby on spełniać warunek ekranowania, a tym samym jego przewidywania 
musiałyby spełniać nierówności Bella? 

Niewątpliwie byłoby tak, gdyby nie mógł być on zarazem w jakimś innym sensie 
indeterministyczny. Taką możliwość otwiera wprowadzone przez K.R. Poppera rozróż-
nienie determinizmu „prima facie”, który można też określić jako metafizyczny, od 
determinizmu „naukowego”

22
, czy też fizycznego. Rzecz w tym, że warunki pomiaru, 

określone tu przez kierunek, na jaki mierzony jest rzut spinu, same w sobie są wprawdzie 
określone z nieskończoną dokładnością, ale w realnym eksperymencie można je 
określić tylko na podstawie pomiarów obarczonych błędem, a zatem z dokładnością 
skończoną. Gdyby więc wynik pomiaru w istotny sposób zależał od dostatecznie małej 
różnicy warunków, to w realnym eksperymencie wynik nie byłby określony jedno-
znacznie, lecz określone byłyby jedynie efektywne prawdopodobieństwa uzyskania 
alternatywnych wyników. Innymi słowy, taki deterministyczny model byłby praktycznie 
indeterministyczny. 

6. Chaos a pomiar kwantowy 

Model w powyższym sensie praktycznie indeterministyczny byłby deterministyczny 
w sensie determinizmu metafizycznego, natomiast nie byłby w sensie determinizmu 
fizycznego. Realizacji takiej możliwości można doszukiwać się w zjawiskach determi-
nistycznego chaosu

23
. Ich specyfika wyraża się w rodzaju zależności ewolucji układu 

od warunków początkowych. Podczas gdy ewolucja układu w stanie stabilnym tylko 
nieznacznie zależy od małej zmiany warunków początkowych, w układzie zachowu-
jącym się chaotycznie ich dowolnie mała zmiana może powodować drastyczną zmianę 
przebiegu jego ewolucji. 

Gdzie jednak chaos mógłby odgrywać rolę w deterministycznym modelu ekspery-
mentu kwantowego, obejmującego pomiary o dyskretnym spektrum wyników? Natu-
ralne wydaje się usytuowanie go tam, gdzie zaznacza się indeterminizm kwantowy, tj. 
w procesie pomiaru. Pomiar taki można konceptualnie rozłożyć na dwa etapy: redukcję 
stanu układu kwantowego i pomiar właściwy. Na pierwszym z nich układ przechodzi 
                                                                
22 Popper K.R., Indeterminism in quantum physics and in classical physics, Part I. The British Journal for the 

Philosophy of Science 1, 1950, s. 120-123. 
23 Heller M., Filozofia przyrody, Znak, Kraków 2004, s. 176-177. 
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ze swojego stanu wyjściowego do jednego ze stanów własnych mierzonej wielkości, 
na drugim zaś w pomiarze dochodzi do odczytu wyniku, którym jest odpowiadająca 
temu stanowi wartość własna. Specyfika pomiaru kwantowego wyraża się w obecności 
tego pierwszego etapu, którego nie przewiduje się w pomiarze klasycznym. Nie pojawia 
się on zresztą, a ściślej: trywializuje się, również w pomiarze kwantowym, jeśli układ 
od początku jest w stanie własnym. 

Oczywiście ten drugi etap jest jak najbardziej deterministyczny, więc indeterminizm 
zaznacza się wyłącznie na etapie redukcji stanu. W istocie to określenie jest nieco 
mylące, gdyż sugeruje otrzymanie z kompletnego stanu jakiejś jego części, podczas 
gdy faktycznie otrzymuje się stan równie dobry jak stan wyjściowy, tylko inny. Bardziej 
trafne byłoby więc określić go jako reorientację

24
. W przypadku pomiaru rzutu spinu 

połówkowego taką reorientację można rozumieć dosłownie, bo chodzi o przejście 
cząstki z pierwotnego stanu własnego rzutu spinu na pewien kierunek do stanu własnego 
rzutu spinu na kierunek, na który dokonywany jest pomiar, co można zinterpretować 
jako obrót. W ogólnym przypadku zaś chodziłoby o reorientację w przestrzeni Hilberta

25
, 

tj. przejście od stanu reprezentowanego w niej przez jeden wektor do stanu reprezento-
wanego przez inny, inaczej zorientowany. 

Uważa się, że redukcja stanu dokonuje się w wyniku oddziaływania obiektu kwanto-
wego, na którym pomiar jest dokonywany, z makroskopowym przyrządem pomia-
rowym. Zazwyczaj zakłada się też, że wyjściowy stan obiektu nie określa wyniku 
redukcji jednoznacznie, lecz zostaje on dookreślony przez niekontrolowany wpływ ze 
strony przyrządu, w związku z czym nie sposób go jednoznacznie przewidzieć. Tego 
samego jednak można byłoby się spodziewać, jeśli redukcja byłaby procesem chao-
tycznym, zaś wyjściowy stan nie byłby określony nieskończenie dokładnie. W przy-
padku pomiaru rzutu spinu cząstki, ten brak nieskończonej dokładności dotyczyłby 
określenia relacji między kierunkiem wyróżnianym przez jej stan wyjściowy, a kierun-
kiem, na który dokonywany byłby pomiar. 

W przypadku pomiaru na pojedynczej cząstce różnica między tymi dwiema 
możliwościami nie jest istotna. Sytuacja jednak zmienia się diametralnie w przypadku 
pomiarów na cząstkach z pary EPRB. Można wtedy założyć, że stan każdej z cząstek, 
jednoznacznie wyznaczający wynik pomiaru rzutu jej spinu na dowolny kierunek, jest 
niejako „odbiciem względem punktu” stanu drugiej, co oznacza, że bez względu na 
kierunek wyróżniony przez wyjściowy stan obu cząstek, wynik pomiaru na dany kieru-
nek na jednej z nich musi być przeciwny do wyniku pomiaru na drugiej na ten sam 
kierunek. 

Oznacza to, że gdyby założyć, iż kwantowemu opisowi stanu pary EPRB odpowiada 
zespół statystyczny jej stanów wyróżniających różne kierunki, to model taki odtwa-
rzałby doskonałe korelacje przewidywane przez teorię kwantów. Z drugiej strony zaś, 
z uwagi na swój indeterminizm w sensie braku determinizmu fizycznego, nie musiałby 
spełniać warunku pozwalającego wyprowadzić nierówność CHSH, a tym samym jego 
przewidywania nie musiałyby jej spełniać. W konsekwencji zaś, mógłby stanowić 
kontrmodel dla twierdzenia Bella. 

                                                                
24 Czerniawski J., Fizyka a magia: W sprawie oddziaływań na odległość, Studia Metodologiczne, 33, 2014,  

s. 117. 
25 Czerniawski J., O pewnym założeniu twierdzenia Bella, Studia Philosophiae Christianae, 52, 2016, nr 4,  

s. 49. 
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7. Twierdzenie Bella a holizm 

Oczywiście powyżej nie przedstawiono kontrmodelu dla twierdzenia Bella, lecz 

tylko jego ogólną ideę, której miałby być konkretyzacją. Skonstruowanie go wyma-

gałoby poważnej pracy konceptualnej. Sama idea jednak jest tak prosta, że sama się 

nasuwa, a przy odpowiednim przygotowaniu z zakresu chaosu deterministycznego, do 

którego autor niniejszego artykułu nie pretenduje, powinno nie przedstawiać większej 

trudności bądź jej zrealizowanie w postaci konkretnego modelu, bądź wykazanie, że 

jest to niemożliwe. Tymczasem nic nie wskazuje na to, by jakieś badania w tym 

kierunku podejmowano, gdyż w całej znanej autorowi literaturze dotyczącej twierdzenia 

Bella wątek ewentualnego udziału chaosu w modelu pomiaru kwantowego w ogóle się 

nie pojawia. 

Oczywiście mogło po prostu, mimo wszystko, być tak, że nikt wcześniej na tę ideę 

nie wpadł. Od czasu jednak, gdy parę lat temu w zarysie pojawiła się ona w publi-

kacjach naukowych
26

, nie tylko nie wzbudziła zainteresowania specjalistów, ale próby 

zainteresowania nią ich spotkały się z oporem. Nie doczekała się z ich strony nawet 

żadnej przekonywającej krytyki, a ta, z którą się spotkała, zazwyczaj była powierz-

chowna i przebijała przez nią intencja zbycia natręta. Można więc odnieść wrażenie, że 

brak im silnej motywacji do poszukiwania sposobu podważenia twierdzenia Bella, 

gdyż z jakiegoś powodu bardzo im ono odpowiada. 

O jaki powód może chodzić? Gdyby obowiązywać miały wszystkie założenia 

twierdzenia Bella, każdy model odtwarzający wszystkie przewidywania teorii kwantów 

musiałby być nielokalny, przy czym, jeśli uwzględnić ograniczenie nakładane na 

związki przyczynowe przez teorię względności, musiałby on być nielokalny w sensie 

słabym. Oznaczałoby to, że nielokalność w tym sensie przypisuje opisywanej przez 

siebie rzeczywistości sama teoria kwantów. 

Oczywiście nie chodziłoby o związki przyczynowe między wynikami pomiarów 

przedzielonych interwałem przestrzennopodobnym. Mogłoby jednak chodzić o jakiś 

nielokalny związek między częściami układu kwantowego, wyrażający się w bezpo-

średnim powiązaniu ich stanów niezależnym od dzielącej je odległości. Taki charakter 

zaś ma rozumiane dosłownie splątanie kwantowe. 

Zgodnie z określeniem pochodzącym od E. Schrödingera, splątanie kwantowe polega 

na tym, że układ kwantowy w stanie splątanym jest jako całość lepiej określony niż 

jego części. W szczególności np. całkowity rzut spinu na dowolny kierunek pary 

cząstek EPRB, które są właśnie w stanie splątanym, jest określony jednoznacznie, 

podczas gdy rzut spinu każdej z nich z osobna może z równym prawdopodobieństwem 

przyjmować jedną z dwóch alternatywnych wartości. Co więcej, wynik jego pomiaru 

na jednej z nich na dany kierunek natychmiastowo wpływa na rozkład prawdopodo-

bieństwa alternatywnych wyników pomiaru rzutu spinu drugiej na dowolny kierunek, 

jak gdyby każda z cząstek „czuła na odległość”, co się przydarzyło drugiej. 

Łatwo zauważyć, że dosłownie rozumiane sformułowanie Schrödingera wyraża 

swoiście rozumiany holizm. Oczywiście przypadek cząstek EPRB jest specyficzny, bo 

splątany stan wynika z faktu, iż para z założenia została wygenerowana razem lokalnie, 

gdy ich powiązanie nie naruszało lokalności nawet w słabym sensie. Zjawisko splątania 

kwantowego bynajmniej nie ogranicza się jednak do tego szczególnego przypadku, 

                                                                
26 Czerniawski J., Fizyka a magia…, dz. cyt.; tenże, O pewnym założeniu…, dz. cyt. 
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lecz jest o wiele szersze. Co więcej, jeśli Wszechświat powstał w wyniku Wielkiego 

Wybuchu, to można założyć, że na początku jego ewolucji wszystkie jego części były 

dostatecznie blisko, by splątanie objęło je wszystkie. Oznaczałoby to, że podstawową 

rzeczywistość stanowi Wszechświat jako całość, której części są w stosunku do niej 

wtórne i jedynie względnie wyróżnione. 

Taki holistyczny obraz rzeczywistości, w którym wszystko ze wszystkim jest 

w nierozerwalnym związku, a odseparowanie przestrzenne jest w znacznej mierze 

iluzoryczne, może być dla kogoś bardzo atrakcyjne światopoglądowo i budzić meta-

fizyczny dreszcz. Psychologicznie zrozumiałe jest zaś sprzyjanie koncepcjom wspiera-

jącym wyobrażenia światopoglądowo atrakcyjne i niechęć do pomysłów je podważa-

jących. Można zastanawiać się, czy tego rodzaju skłonności nie stanowią ważnego 

czynnika hamującego poszukiwanie kontrmodelu dla twierdzenia Bella. 

Oczywiście może być też tak, że jego konstrukcja jest z jakiegoś zasadniczego 

względu niemożliwa. Nic jednak nie wskazuje na to, by próbowano go szukać 

w kierunku wskazanym wyżej. Jeśli ta droga jest zamknięta, powinno być możliwe 

konkluzywne wykazanie, że tak jest. Dopóki zaś tego nie wykazano, wolno uważać, że 

uzasadnienie twierdzenia Bella zawiera lukę. Sama niechęć specjalistów do spraw-

dzenia tego nie wystarcza, by można było uznać, że jej nie ma. 
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Sekta holistów, czyli o wyznawcach twierdzenia Bella 

Streszczenie 

Analiza uzasadnienia twierdzenia Bella prowadzi do wniosku, że wynika z niego zasadniczo nielokalny 

charakter zjawisk kwantowych. Jakikolwiek kompletny model eksperymentów typu EPRB musiałby 

wyjaśnić zarazem fakt doskonałej korelacji wyników takich samych pomiarów na obu cząstkach, jak też 

łamanie w pewnych innych wypadkach nierówności Bella. Ten pierwszy fakt jest w stanie wyjaśnić jedynie 

model deterministyczny. Gdyby jednak spełniał on warunek lokalności relatywistycznej, zabraniający 

rozprzestrzeniania się oddziaływań przyczynowych szybciej od światła, to korelacja wyników pomiarów 

na obu cząstkach odpowiedzialna za łamanie nierówności Bella musiałaby być konsekwencją wspólnej 

przyczyny. Tymczasem, w świetle teorii wspólnej przyczyny Reichenbacha, skutki wspólnej przyczyny 

muszą spełniać warunek „ekranowania” (screening off), którego szczególny przypadek nieuchronnie 

prowadzi do spełnienia nierówności Bella. 

Jedynym wyjaśnieniem obu wspomnianych faktów może się więc wydawać założenie, że stany obu cząstek 

pozostają w nielokalnym związku, którym jest dosłownie rozumiane splątanie kwantowe. Alternatywą jest 

jednak założenie, że wspólne przyczyny w modelu eksperymentów EPRB są niereichenbachowskie, tj. nie 

spełniają warunku „ekranowania”. To zaś jest możliwe dzięki uwikłaniu w pomiary kwantowe procesów 

chaosu deterministycznego. Tymczasem w literaturze przedmiotu ten kierunek poszukiwania sposobu 

podważenia twierdzenia Bella jest systematycznie omijany. Nie tylko temat chaosu nie pojawia się w tym 

kontekście, ale nawet nie próbuje się kwestionować powszechności „ekranowania” dla modeli determini-

stycznych. Być może ten stan rzeczy w jakimś stopniu wynika z motywacji pozamerytorycznych. Świato-

poglądowo atrakcyjny może wydawać się holistyczny obraz rzeczywistości, w którym wszystko jest ze 

wszystkim nierozerwalnie powiązane. Dosłowna interpretacja splątania kwantowego sprawia wrażenie 

realizacji takiego obrazu, co jego entuzjastów może zniechęcać do poszukiwania sposobu jej uniknięcia. 

Słowa kluczowe: twierdzenie Bella, wspólna przyczyna, doskonałe korelacje, splątanie kwantowe, holizm 
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Sceptycyzm jako sposób życia, czyli o tym,  

jak myśleć filozoficznie i w konsekwencji  

nie żywić żadnych filozoficznych poglądów 

1. Wstęp 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sceptycyzmu jako współczesnej, 

aktualnej propozycji egzystencjalnej czy życiowej po prostu (jako tytułowego 

„sposobu życia”). Jakkolwiek będę odwoływał się tu przede wszystkim do historycznej 

postaci Pyrrona z Elidy, czyli żyjącego na przełomie IV i III w. p.n.e. twórcy scepty-

cyzmu, oraz do fragmentów tekstów powszechnie uznawanych za reprezentatywne dla 

starożytnego sceptycyzmu, to jednak nie chodzi mi tutaj o historycznofilozoficzne 

opracowanie dotyczące tej postaci czy tych tekstów. Wszelkie historyczne odwołania 

mają służyć przedstawieniu sceptycyzmu jako – jeszcze raz – jak najbardziej współ-

czesnej, aktualnej propozycji życiowej. Nie jest to więc opracowanie z zakresu historii 

filozofii, ale przede wszystkim z zakresu filozofii praktycznej (można by też powiedzieć: 

„z zakresu etyki”, ale przy specyficznym, praktycystycznym rozumieniu terminu 

„etyka”). Wątki epistemologiczne, które zwykle dominują w opracowaniach doty-

czących sceptycyzmu, ze względu na przyjęte tutaj praktyczne czy egzystencjalne 

rozumienie sceptycyzmu, też będą tu obecne jedynie marginalnie czy drugoplanowo.  

Porządek artykułu będzie następujący. Składa się on z dwóch zasadniczych części. 

W pierwszej z nich spróbuję odpowiedzieć na pytanie: „Czym jest sceptycyzm?”. 

Wprowadzam tu kluczowe rozróżnienie dwóch sposobów rozumienia sceptycyzmu: 

teoretycznego (2.1. Sceptycyzm jako stanowisko filozoficzne) i praktyczno-egzysten-

cjalnego (2.2. Sceptycyzm jako sposób życia); to właśnie na tym drugim, praktyczno-

egzystencjalnym rozumieniu sceptycyzmu się koncentruję i jemu będzie poświęcona 

najważniejsza i najobszerniejsza część niniejszego artykułu. W drugiej zasadniczej 

części artykułu próbuję poddać tak rozumiany sceptycyzm krytyce, w źródłowym 

sensie słowa „krytyka”, które oznacza nie tylko wskazanie negatywnych (3.1. Zarzuty 

wobec sceptycyzmu), ale i pozytywnych aspektów (3.2. Atrakcyjność sceptycyzmu) 

krytykowanego przedmiotu czy zjawiska.  

2. Czym jest sceptycyzm? 

2.1. Sceptycyzm jako stanowisko filozoficzne 

Chciałbym rozpocząć od przywołania jednej ze współczesnych, słownikowych 

definicji sceptycyzmu, według której sceptycyzm (od gr. σκέψις [skepsis] – dociekanie, 

badanie, powątpiewanie; od: σκέπτεσθαι [sképtesthai] – uważnie patrzeć, rozważnie 

badać, rozpatrywać), jest to „stanowisko głoszące, że problem prawdziwości naszych 

wypowiedzi (sądów) o świecie jest problemem nierozstrzygalnym (przeciwieństwem  

                                                                
1 l.maskos-nysler@ewst.pl, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, www.ewst.pl. 
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s. jest dogmatyzm; gr. δόγμα [dogma] – doktryna, przekonanie)”
2
. Nie będę tu poddawał 

powyższej definicji jakiejś szczegółowej analizie. Jest ona o tyle pomocna, że dobrze 

zdaje sprawę ze współcześnie rozpowszechnionego (dominującego?) na gruncie filozofii 

sposobu rozumienia sceptycyzmu. Charakterystycznymi elementami tego rozpow-

szechnionego sposobu rozumienia sceptycyzmu są: 

 uznanie sceptycyzmu za jedno z filozoficznych stanowisk (jeden z filozoficznych 

poglądów); 

 uznanie, iż sceptycyzm jest stanowiskiem, czy poglądem przede wszystkim 

epistemologicznym; 

 uznanie, iż sceptycyzm coś w sposób negatywny i ostateczny przesądza. 

Ten sposób rozumienia sceptycyzmu odpowiada też rozpowszechnionemu (domi-

nującemu?) dzisiaj sposobowi rozumienia filozofii w ogóle. Zgodnie z tym rozpow-

szechnionym współcześnie sposobem rozumienia, filozofia to pewien abstrakcyjny 

dyskurs, na który składają się pojęcia, twierdzenia czy sądy, rozumowania czy 

argumenty. Różne stanowiska filozoficzne to różne pozycje w tym dyskursie – różne 

pojęcia, twierdzenia i wspierające je argumenty. Sceptycyzm, w tym ujęciu, jest tylko 

jednym – być może skrajnym – ze stanowisk w tym dyskursie. Jest tylko jednym 

z wielu abstrakcyjnych, intelektualnych konstruktów. 

2.2. Sceptycyzm jako sposób życia 

Istnieje wszakże inna, współcześnie może mniej popularna, ale mająca za to staro-

żytną tradycję, interpretacja sceptycyzmu. Jest to interpretacja etyczna albo wręcz 

praktyczno-egzystencjalna. Określenie „etyczna” jest tu może wciąż nieadekwatne, 

gdyż wciąż dopuszcza możliwość, że sceptycyzm jest jakimś stanowiskiem czy poglą-

dem filozoficznym, tyle tylko, że przede wszystkim etycznym, a nie epistemolo-

gicznym. Tymczasem według przywoływanej obecnie interpretacji sceptycyzm w ogóle 

nie jest jakimkolwiek poglądem czy stanowiskiem filozoficznym, ale raczej pewną 

postawą egzystencjalną czy sposobem życia, w którym myślenie filozoficzne odgrywa 

szczególną rolę – jest środkiem mającym wyprowadzić sceptyka poza abstrakcyjny, 

filozoficzny dyskurs. 

Ta praktyczno-egzystencjalna interpretacja sceptycyzmu jako sposobu życia 

osadzona jest w rozumieniu filozofii charakterystycznym dla czasów starożytnych 

i przypomnianym współcześnie przez Pierre’a Hadota w jego książce „Czym jest 

filozofia starożytna?”. Filozofia, w tym ujęciu, to nie sam intelektualny, abstrakcyjny 

dyskurs. Wręcz przeciwnie: „[…] dyskurs filozoficzny rodzi się z wyboru życiowego, 

z nastawienia egzystencjalnego […] szkoła filozoficzna łączy się przede wszystkim 

z wyborem pewnego sposobu życia, z pewną opcją życiową, egzystencjalną […] 

Dyskurs filozoficzny należy więc pojmować z punktu widzenia sposobu życia. Jest on 

tego sposobu życia wyrazem i jednocześnie środkiem do niego”
3
. 

W tej perspektywie różne szkoły filozoficzne to przede wszystkim różne podstawowe 

wybory egzystencjalne, różne sposoby życia, a dopiero wtórnie – różne poglądy czy 

różne systemy twierdzeń. Również sceptycyzm, w tej perspektywie, to przede 

wszystkim pewien sposób życia, w którym dyskurs filozoficzny (filozoficzne pojęcia, 
                                                                
2 Maryniarczyk A. (red.), Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby – problemy – terminy, Polskie 

Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 489-490. 
3 Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, przeł. Domański P., Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 25. 
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twierdzenia, argumenty) stanowi jego wyraz, a zarazem środek prowadzący do tej 

zasadniczej postawy życiowej. 

Na czym więc polega sceptycyzm? Pierre Hadot ujmuje to krótko: „filozofia 

sceptyczna, czyli sposób życia i wybór życiowy sceptyków, to wybór i dążenie do 

spokoju duszy”
4
. 

Spokój duszy (fr. la paix, la tranquillité de l’âme, łac. tranquillitas animae) okazuje 

się więc tu być wiodącym motywem sceptycyzmu, a nie abstrakcyjne rozważania 

z zakresu epistemologii, dotyczące prawdy czy wiedzy. Teksty starożytnych autorów 

ujmują to następująco. Diogenes Laertios (III w.), w poświęconym Pyrronowi z Elidy 

rozdziale IX. księgi swych „Żywotów i poglądów słynnych filozofów” pisze: „celem 

najwyższym (gr. τέλος [télos]) jest, zdaniem sceptyków, zawieszenie sądu (gr. ἐποχή 

[epoché]), któremu towarzyszy jak cień niewzruszony spokój (gr. ἀταραξία, 

[ataraksja])”
5
. Zaś Sekstus Empiryk (II poł. II-III w.), w jednym z początkowych 

rozdziałów I. księgi swych „Zarysów pirrońskich” tak tłumaczy znaczenie dwóch 

najbardziej charakterystycznych dla sceptycyzmu terminów: „»Powściągliwością« (gr. 

ἐποχή [epoché]) jest niewzruszony stan świadomości (gr. στάσις διανοίας [stásis 

dianoías]), dzięki któremu nie uchylamy i nie zakładamy niczego. »Niezakłócony 

spokój« (gr. ἀταραξία [ataraksja]) oznacza […] wolność od utrapień (gr. ἀοχλησία 

[aochlezja]) i pogodę duszy (gr. γαληνότης [galenótes])”
6
. 

Warto zwrócić tu uwagę, że ten sceptyczny sposób życia ma jakby dwa, ściśle 

powiązane ze sobą momenty: powściągliwość albo zawieszenie sądu (epoché), czyli 

niewyrokowanie w żadnej z filozoficznych kontrowersji, oraz towarzyszący jej „jak 

cień ciału” niewzruszony spokój (ataraksja). Współcześnie sceptycyzm kojarzony jest 

głównie z pierwszym z tych dwóch momentów, przy czym owa sceptyczna epoché 

interpretowana jest zazwyczaj jako wyraz skrajnego, negatywnego stanowiska 

w dziedzinie epistemologii (np. „problem prawdziwości naszych wypowiedzi (sądów) 

o świecie jest problemem nierozstrzygalnym” albo „wiedza nie istnieje”
7
). Stanowiska 

epistemologicznego, które – zgodnie z regułami filozoficznego dyskursu – sceptyk 

następnie musi uargumentować, uzasadnić, popadając tym samym w paradoks samo-

odniesienia. Tymczasem epoché trzeba rozumieć raczej jako wstępny moment czy 

wstępną fazę postawy egzystencjalnej określanej jako „niewzruszony spokój” (ata-

raksja). Tu nie o epistemologię czy szerzej – nie o dyskurs filozoficzny chodzi, tylko 

o pewien stan umysłu – stásis dianoías. 

Wyraz „γαληνότης (galenótes)”, który też się tu pojawia, równoznaczny ze słowem 

„γαλήνη (galéne)”, znaczy tyle, co „cisza, spokój, pogoda na morzu, cisza morska”
8
. 

Na zasadzie kontrastu przywołuje to na myśl najbardziej chyba znany obraz 

przedstawiający Pyrrona z Elidy (rys. 1).  

                                                                
4 Tamże, s. 189. 
5 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 107, przeł. Krońska I., Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 577. 
6 Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, I, 10, przeł. Krokiewicz A., Wydawnictwo Akme, Warszawa 1998,  

s. 15-16. 
7 Por. Ziemińska R., Historia sceptycyzmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń 2013, s. 31: „Najbardziej filozoficznie doniosły i najczęściej dyskutowany współczesny sceptycyzm to 

sceptycyzm globalny co do wiedzy, czyli teza, że WIEDZA NIE ISTNIEJE”. 
8 Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Truskaw 2018, s. 159-160.  
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Domniemany autor tego obrazu identyfikowany jest jako Petrarcameister, a powstał 

on najprawdopodobniej w pierwszej ćwierci XVI w. Obraz zainspirowany jest 

następującą historią przywołaną przez Diogenesa Laertiosa: „Gdy towarzysze podróży, 

z którymi płynął podczas burzy wpadli w przygnębienie, Pyrron zachował spokój 

i wszystkich pokrzepiał na duchu; wskazując na świnkę, która się spokojnie pożywiała, 

powiedział: »Patrzcie, przyjaciele, tak niewzruszony musi być mędrzec w podobnych 

wypadkach«”
9
. Napisy widniejące na obrazie to, oprócz personaliów głównej postaci 

(„Pyrron z Elidy syn Pleistarcha”), fragment z łacińskiego przekładu dzieła Diogenesa 

Laertiosa, który w przekładzie polskim brzmi: „tak niewzruszony musi być mędrzec”, 

oraz dwuwiersz w języku niemieckim, który w swobodnym tłumaczeniu można by 

oddać następująco: „Kto prawdziwej mądrości zażywać chce, ten lękowi i grozie nigdy 

nie podda się”. Ten obraz właśnie najlepiej chyba pokazuje, na czym polega 

sceptycyzm: wśród najbardziej nawet niepewnych i zagrażających, wydawałoby się, 

okoliczności, zachować spokój, nie żywiąc żadnych obaw, ale i żadnej nadziei. 

 
Rysunek 1. Petrarcameister, „Pyrron podczas burzy morskiej”, pocz. XVI w.10 

Jaką jednak rolę w tym sceptycznym sposobie życia odgrywa filozoficzny dyskurs – 

filozoficzne pojęcia, twierdzenia i argumenty? Rolę paradoksalną: służą one tylko do 

tego, żeby filozoficzny dyskurs uśmierzyć i wyeliminować. Jedną z głównych przyczyn 

niepokoju duszy, z jakim zmaga się sceptyk, zanim na dobre stanie się sceptykiem, jest 

bowiem wielość i niezgodność filozoficznych (metafizycznych, epistemologicznych, 

aksjologicznych) poglądów. Niezgodność filozoficznych poglądów między sobą, jak 

                                                                
9 Diogenes Laertios, dz. cyt., IX, 68, s. 557.  
10 10.000 Meisterwerke der Malerei: von der Antike bis zum Beginn der Moderne (DVD-ROM), Directmedia 

Publishing GmbH, Berlin 2002. 
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i przynajmniej częściowa niezgodność każdego z tych poglądów z codziennym 

doświadczeniem. Wielość i niezgodność, które nijak nie dają się zniwelować. 

Upragniony spokój umysłu staje się udziałem sceptyka dopiero wówczas, gdy zamiast 

próbować dokonać totalizacji filozoficznego dyskursu (tzn. uniesprzecznienia go, 

ugruntowania w jakichś niepodważalnych racjach i objęcia nim całości doświad-

czenia), sceptyk przestaje go podtrzymywać. Dyskurs filozoficzny załamuje się, 

sceptyk nie próbuje go już rekonstruować i dopiero wtedy osiąga spokój… 

Ten moment uwolnienia od filozoficznego dyskursu (epoché) i osiągnięcia nie-

wzruszonego spokoju (ataraksja) Sekstus Empiryk przedstawia, posługując się suge-

stywną analogią: „Sceptykowi przytrafiło się to, co się opowiada o malarzu Apellesie: 

malował on ponoć konia i kiedy chciał namalować końską pianę, tak mu się nie 

powodziło, że w końcu stracił nadzieję i rzucił na obraz gąbkę, o którą wycierał farby 

z pędzla; ta gąbka musnęła konia i doskonale odtworzyła jego pianę. Otóż i sceptycy 

myśleli, że zdobędą niezakłócony spokój, jeżeli rozsądzą sprzeczności rzeczy jawnych 

i rzeczy umysłowych (gr. τἠν ἀνωμαλίαν τῶν φαινομένων τε καὶ νοουμἐνων [ten 

anomaljan ton phainoménon te kai nooumenon]), nie mogąc zaś tego dokazać, wstrzy-

mali się od wyrokowania, kiedy zaś się wstrzymali, wydarzył się im niejako niezakłó-

cony spokój, towarzyszący powściągliwości niby cień ciału”
11

.  

Znane z historii filozofii różne sceptyczne „tropy” albo „hamulce”, czyli filozoficzne 

argumenty mające uśmierzać filozoficzny dyskurs, są tylko świadectwem, że to, co dla 

pierwszych sceptyków „wydarzyło się” niejako przez przypadek (gr. οΐον τυχικώς 

[oíon tychikós]), dla ich późniejszych naśladowców stało się kultywowaną sztuką – 

sztuką, jak uwolnić umysł od filozoficznego, dyskursywnego myślenia. W opisie 

Sekstusa Empiryka ważne jest jednak to, że epoché i związana z nią ataraksja nie są 

przedstawiane jako logiczna, konieczna konkluzja jakiegoś rozumowania – to nie są 

wnioski wyprowadzone na mocy logicznego wynikania z jakichś przesłanek, tylko 

stany umysłu (psychiki) pojawiające się, gdy logiczne, filozoficzne, dyskursywne 

myślenie okazuje się niewydolne i ulega zahamowaniu… 

Czy to jednak wszystko? Czy sceptycyzm jako sposób życia sprowadza się jedynie 

do tego, aby przestać filozofować i aby bez względu na okoliczności zachować nie-

wzruszony spokój? Tak, to najważniejsze! Jednak sceptycy – nie na poziomie abstrak-

cyjnego, teoretycznego, filozoficznego dyskursu, ale na poziomie praktycznych, 

życiowych porad – dodają coś jeszcze… 

Pierre Hadot ujmuje to tak: „[…] filozoficzny dyskurs sceptyków osiąga stopień 

samolikwidacji, ustępując całkowicie sposobowi życia, który zresztą bynajmniej nie 

pragnie być filozoficzny. […] Bo cóż pozostaje po usunięciu dyskursu filozoficznego 

przez dyskurs filozoficzny? Otóż sposób życia, i to sposób życia niefilozoficzny. Jest 

to życie, życie jako takie, czyli życie dnia codziennego, życie, jakie prowadzą wszyscy 

ludzie – ono stanie się regułą życiową sceptyków: po prostu korzystać, jak profani, 

z naturalnych darów, z własnych zmysłów i inteligencji, dostosowywać się do zwycza-

jów, praw i instytucji swojego kraju, iść za własnymi naturalnymi skłonnościami […]”
12

. 

Sekstus Empiryk zaś ten sceptyczny sposób życia pozostały po sceptycznej 

samolikwidacji filozoficznego dyskursu w jednym z kluczowych fragmentów swych 

                                                                
11 Sextus Empiryk, dz. cyt., I, 28-29, s. 19-20. 
12 Hadot P., dz. cyt., s. 191. 
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„Zarysów pirrońskich” charakteryzuje następująco: „Żyjemy tedy bez żadnych przesą-

dów stanowieńczych, ale zważając na fenomeny, wedle życiowego doświadczenia, 

ponieważ nie możemy być zgoła nieczynni. Ma zaś owo doświadczenie życiowe 

cztery, jak się zdaje, dziedziny: polega na wskazówkach natury, na przymusie doznań, 

na przekazanych prawach i obyczajach i wreszcie na nauczaniu kunsztów”
13

.  

Poszczególne elementy tego syntetycznego, a jednocześnie ważnego fragmentu 

zasługują na krótkie rozwinięcie.  

„Żyjemy tedy bez żadnych przesądów stanowieńczych” (gr. ἀδοξάστως βιοῦμεν 

[adoksástos bioumen]) – sceptyk nie żywi żadnych dogmatycznych poglądów, nie 

uznaje w sposób ostateczny i niepodważalny żadnych twierdzeń.  

„[…] ale zważając na fenomeny” – sceptyk otwarty jest na to, co mu się jawi, co 

mu się wydaje. Nie będzie jednak twierdził, że to, co mu się jawi czy wydaje stanowi 

zarazem jakąś obiektywną, zupełnie niezależną od niego rzeczywistość. Uczeń 

Pyrrona, Tymon z Fliuntu, napisał: „τὸ φαινóμενον πάντη σθένει (to phainómenon 

pánte sthénei)” – „to, co się wydaje, panuje wszędzie”
14

. 

„[…] żyjemy […] wedle życiowego doświadczenia, ponieważ nie możemy być 

zgoła nieczynni” – w sceptyku w sposób spontaniczny, niewymuszony pojawia się 

pewna życiowa energia, która domaga się rozładowania i ukierunkowania. Ukierunko-

wanie to nie dokonuje się, w przypadku sceptyka, poprzez odwołanie się do jakichś 

abstrakcyjnych, niezmiennych, filozoficznych poglądów, lecz w oparciu o jego dotych-

czasowe życiowe doświadczenie, doświadczenie, które ciągle się staje, jest ciągle 

otwarte i może podlegać modyfikacjom. 

„Ma zaś owo doświadczenie życiowe cztery, jak się zdaje, dziedziny: polega na 

wskazówkach natury” – tym, co ukierunkowuje naszą aktywność są m.in. spontaniczne, 

niewymuszone impulsy, które pojawiają się w naszym doświadczeniu. 

„[…] na przymusie doznań” – innym czynnikiem ukierunkowującym naszą 

aktywność są doznania (wrażenia, spostrzeżenia, odczucia), którym podlegamy bez 

udziału naszej woli. 

„[…] na przekazanych prawach i obyczajach” – utarte, przyjęte w naszym 

społecznym i kulturowym otoczeniu wzory interakcji są kolejnym czynnikiem określa-

jącym naszą aktywność. Sceptyk ma przy tym świadomość, że te tradycyjne wzory 

interakcji (prawa i obyczaje) są zawsze przygodne (niekonieczne), lokalne, a jedno-

cześnie ulotne i kruche
15

. 

                                                                
13 Sextus Empiryk, dz. cyt., I, 23, s. 19.  
14 Cyt. za: Krokiewicz A., Sceptycyzm grecki (od Pirrona do Karneadesa), Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1964, s. 98. I. Krońska ten fragment dzieła Tymona przekazany przez Diogenesa Laertiosa 

tłumaczy: „Zjawisko jest potężne, gdziekolwiek występuje”; Diogenes Laertios, dz. cyt., IX, 105, s. 576. 
15 Podobną myśl, choć w innym kontekście – współczesnej dyskusji dotyczącej możliwości absolutnego 

uprawomocnienia (legitymizacji) norm, wydaje się artykułować jeden ze współczesnych zadeklarowanych 

sceptyków – Odo Marquard (1928-2015). Por. Marquard O., O nieodzowności utartych praktyk, s. 57-72, [w:] 

tenże, Szczęście w nieszczęściu, przeł. Krzemieniowa K., Oficyna Naukowa, Warszawa 2001. Według 

Marquarda, ze względu na naszą skończoność (śmiertelność, nieusuwalne, poznawcze ograniczenia) nie 

jesteśmy w stanie w sposób absolutny, przekraczający naszą przygodność, uprawomocnić obowiązujących 

nas norm. Jako istoty skończone skazani jesteśmy więc na „utarte praktyki” rozumiane jako „normy bez 

transfaktycznej legitymizacji, czyli normy, które obowiązują na podstawie ich faktycznego obowiązywania, 

a dokładniej, które obowiązują, bo już obowiązywały”; tamże, s. 59. 
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„[…] i wreszcie na nauczaniu kunsztów” – to najbardziej może intelektualna spośród 

czterech dziedzin życiowego doświadczenia. Coś, co można rozumieć jako „uznane 

reguły techniczne”
16

. Kierowanie się nimi pozwala do pewnego stopnia przynajmniej 

kontrolować i modyfikować nasze doświadczenie, w stopniu odpowiadającym aktual-

nemu stanowi techniki.  

Nasza aktywność życiowa podlega tego rodzaju uwarunkowaniom, ale nie ma 

jakiejś jednej, ogólnej, obowiązującej wszystkich, zawsze i wszędzie, abstrakcyjnej 

formuły, jak żyć.  

3. Krytyka sceptycyzmu 

W drugiej zasadniczej części artykułu ten wyżej ogólnie przedstawiony sceptyczny 

sposób życia zostanie poddany krytyce. Nie będzie to jednak krytyka ani jednostronna, 

ani wyczerpująca. Polegać ona będzie na wskazaniu i krótkim omówieniu dwóch 

najczęściej chyba formułowanych pod adresem sceptycyzmu zarzutów oraz dwóch 

najbardziej atrakcyjnych walorów sceptycyzmu jako sposobu życia.  

3.1. Zarzuty wobec sceptycyzmu 

3.1.1. Zarzut wewnętrznej sprzeczności 

Ten najczęściej chyba formułowany pod adresem sceptycyzmu zarzut można 

wysłowić następująco: sceptyk przedstawiając i propagując swój sceptycyzm przeczy 

sam sobie. Twierdzi coś bowiem i swoje twierdzenia próbuje narzucać innym.  

Sceptycy bronią się przed tym zarzutem, utrzymując, że ich wypowiedzi nie należy 

rozumieć jako apodyktycznych twierdzeń, wypowiadanych z roszczeniem do absolutnej 

ważności, a jedynie jako osobiste wyznania, mówiące o tym, co im się wydaje. 

Wyznania te wypowiadane są w dobrej wierze, że być może wysłuchanie ich pomoże 

innym. Wszystkie zaś techniczne, filozoficzne wyrażenia, których sceptyk używa, 

używane są jak „przeczyszczające środki lecznicze”, które „wyrzucając masę choro-

bową, same zostają z kolei wyrzucone i giną”
17

. Ostatecznie chodzi wszak o to, aby 

oczyścić nasz umysł z wszelkich filozoficznych poglądów. 

3.1.2. Zarzut nihilizmu 

Inny zarzut, który można postawić sceptykowi to zarzut praktycznego nihilizmu. 

Zarzut ten można wysłowić następująco: sceptyk w nic nie wierzy i do niczego nie dąży. 

Zarzut ten kwestionuje sceptycyzm nie w wymiarze teoretycznym, jako abstrakcyjne 

stanowisko filozoficzne, ale w wymiarze praktycznym, jako postawę egzystencjalną 

i życiową. Zgodnie z tym zarzutem, sceptyk nigdy tak naprawdę nie może być scepty-

kiem, gdyż przyjęcie sceptycznej postawy życiowej jest praktycznie niemożliwe, 

a jeśliby nawet ktoś próbował – jest szkodliwe i to szkodliwe do tego stopnia, że 

naraża tego kogoś na utratę zdrowia i życia
18

. Praktycznie niemożliwe, ponieważ nikt, 
                                                                
16 Por. Musiał E., Powszechnie uznane reguły techniczne, s. 1-2, http://www.edwardmusial.info/ 

pliki/uzn_reg_tech.pdf. 
17 Diogenes Laertios, dz. cyt., IX, 76, s. 562. 
18 Tamże, IX, 104, s. 575: „Dogmatycy […] twierdzą, że sceptycy negują nawet życie, bo odrzucają 
wszystko, z czego życie się składa”. Co ciekawe, zarzut ten do pewnego stopnia przynajmniej wydaje się 
podzielać jeden z najważniejszych przedstawicieli tradycji sceptycyzmu w czasach nowożytnych – Dawid 
Hume (1711-1776). W swych Badaniach dotyczących rozumu ludzkiego, w Rozdziale XII O filozofii 
akademickiej, czyli sceptycznej Hume pisze: „Pyrrończyk […] nie może liczyć na to, że jego filozofia wywrze 
 

http://www.edwardmusial.info/pliki/uzn_reg_tech.pdf
http://www.edwardmusial.info/pliki/uzn_reg_tech.pdf
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żaden dorosły i względnie zdrowy człowiek, nie jest w stanie wyzbyć się wszelkich 

świadomych wierzeń (przekonań), które ukierunkowują jego aktywność, ani nie jest 

w stanie wyrzec się wszelkiej opartej na tych wierzeniach (przekonaniach) aktywności. 

Szkodliwe, gdyż próba konsekwentnej realizacji sceptycyzmu prowadzić musi do 

intelektualnego i behawioralnego stuporu. 

W odpowiedzi na ten zarzut sceptyk mógłby odpowiedzieć, że uznaje (wierzy w) 

to, co mu się jawi czy też to, co mu się wydaje. Może też komunikować innym, którzy 

pojawiają się w horyzoncie jego doświadczenia, co mu się jawi czy wydaje. Sceptyk 

jedynie nie twierdzi, że to, co mu się jawi albo wydaje jest tożsame z jakąś 

obiektywną, zupełnie niezależną od niego rzeczywistością, która powinna być uznana 

przez wszystkich innych. Podobnie, sceptyk czasami w sposób spontaniczny podejmuje 

jakąś aktywność. Aktywność ta jest uwarunkowana i ukierunkowana przez różne 

czynniki, o których była mowa wcześniej. Sceptyk nie twierdzi jednak, że ta jego 

aktywność wynika z rozpoznania jakiegoś obiektywnego i uniwersalnego porządku 

rzeczywistości, który obowiązuje też wszystkich innych
19

.  

Ujmując to jeszcze inaczej: radykalny fenomenalizm (w wymiarze poznawczym 

funkcjonowanie w ramach fenomenów, czyli tego, co się jawi czy wydaje), a jedno-

cześnie umiarkowany aintelektualizm (oparcie się przede wszystkim na pozaintelektu-

alnych – zmysłowych, popędowych, emocjonalnych, ale i społecznych czy kulturo-

wych – czynnikach) wystarczą, aby w praktyce można było realizować sceptyczny 

sposób życia
20

. 

                                                                
jakiś trwały wpływ na umysł, a gdyby go wywarła – że wpływ ten byłby dla społeczeństwa korzystny. 
Przeciwnie, musi przyznać, jeżeli w ogóle coś przyzna, że wszelkie życie ludzkie musiałoby zginąć, gdyby 
teorie jego zapanowały trwale i powszechnie. Wszelka logiczna myśl, wszelkie działanie natychmiast by 
ustały, a człowiek trwałby w stanie kompletnego letargu, póki nie zaspokojone potrzeby organizmu nie 
położyłyby kresu nędzy jego żywota”, Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. Łukasiewicz J., 
Twardowski K., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 194.  
19 Por. Diogenes Laertios, dz. cyt.,  IX, 108, s. 577: „można być konsekwentnym sceptykiem, to znaczy 
zawieszać sąd tam, gdzie w grę wchodzą dogmatyczne uroszczenia filozofów, ale nie w sprawach życia 
codziennego i jego niebezpieczeństw. Toteż możemy jako sceptycy wybierać pewne rzeczy a innych unikać 
zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem i respektować prawa”. 
20 Hume, w kontekście omawianego tutaj zarzutu, rozróżnia pyrroński albo przesadny (ang. excessive) 
sceptycyzm oraz akademicki albo umiarkowany (ang. mitigated) sceptycyzm. W odniesieniu do tego 
pierwszego pisze: „Wielkimi burzycielami pyrronizmu, czyli przesadnych zasad sceptycznych, są czyn, 
działanie, zajęcia codziennego życia. Owe zasady mogą kwitnąć i triumfować w filozofii szkół, gdzie istotnie 
trudno albo nawet niepodobna ich zbić. Z chwilą jednak, gdy występują z ukrycia i gdy obecność 
rzeczywistych zdarzeń poruszających nasze uczucia i namiętności przeciwstawi je potężniejszym zasadom 
naszej natury – znikają jak dym, a stanowisko najzagorzalszego sceptyka okazuje się takie samo, jak 
stanowisko wszystkich innych śmiertelników”, dz. cyt., s. 193. I dalej: „Przyroda jest zbyt potężna, aby mogła 
ją zmóc teoria. A chociaż pyrrończyk dociekliwością swoich rozumowań może wprawić siebie lub innych 
w chwilową konsternację i zmieszanie, to przecież pierwsze najzwyklejsze zdarzenie życiowe rozwieje 
wszystkie jego wątpliwości i skrupuły i we wszystkich sprawach działania i myślenia postawi go na równi 
z filozofami dowolnego innego kierunku, albo i z ludźmi, którzy nigdy filozofią się nie zajmowali. Zbudzony 
ze swoich snów, pierwszy będzie się wraz z innymi z siebie śmiał i wyzna, że wszystkie jego obiekcje są 
tylko zabawą i mają na celu jedynie wykazanie dziwacznego położenia rodzaju ludzkiego, który musi 
i działać, i myśleć, i wierzyć, chociaż nie potrafi, mimo najusilniejszych starań, znaleźć dla tych czynności 
zadowalającej podstawy, ani też oddalić zarzutów, jakie mogą być przeciw nim podniesione”, dz. cyt., s. 194-
195. Niektórzy z komentatorów twierdzą, że Hume nie podzielał będącego przedmiotem niniejszego artykułu 
praktycznego sceptycyzmu (sceptycyzmu jako sposobu życia, z jego charakterystyczną postawą niewzru-
szonego spokoju – ataraksji); por. Ziemińska R., dz. cyt., s. 243: „Hume, choć zaznajomiony ze starożytną 
tradycją sceptyczną, posługuje się jednak nowożytnym pojęciem sceptycyzmu czysto teoretycznego. Odrzuca 
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3.2. Atrakcyjność sceptycyzmu 

Jako dwa największe walory sceptycyzmu, czyniące go atrakcyjną propozycją 
życiową dla współczesnego człowieka, zostaną wskazane tutaj i krótko omówione: 
redukcja „metabolizmu informacyjnego” oraz deagonizacja życia.  

3.2.1. Redukcja „metabolizmu informacyjnego” 

Pojęcie czy koncepcję „metabolizmu informacyjnego” wziąłem od A. Kępińskiego, 
który zawarł ją w swojej książce „Melancholia”

21
. Nie wchodząc tu w szczegółowe 

referowanie tej koncepcji, można powiedzieć, że człowiek funkcjonuje nie tylko na 
poziomie metabolizmu energetycznego, ale także na poziomie metabolizmu informa-
cyjnego, w ramach którego wymianie i przetworzeniu podlegają różne informacje 
z wewnętrznego i zewnętrznego środowiska człowieka. Metabolizm informacyjny ma 
dwie fazy – pierwszą i drugą (zarówno w sensie filogenetycznym, jak i ontogene-
tycznym czy aktualnym). Faza pierwsza dokonuje się przede wszystkim na poziomie 
zmysłowo-popędowo-emocjonalnym, faza druga – na poziomie abstrakcyjnego myśle-
nia, w szczególności – na poziomie budowania abstrakcyjnych modeli rzeczywistości. 

Działanie sceptycyzmu można w tej perspektywie opisać jako usprawnienie czy 
udrożnienie metabolizmu informacyjnego poprzez zredukowanie go do pierwszej fazy, 
w sytuacji gdy druga faza ze względu na nadmiar nie dających się przetworzyć i zinte-
grować informacji zostaje zahamowana. Innymi słowy, sceptycyzm pozwala człowie-
kowi na w miarę zrównoważone funkcjonowanie na poziomie zmysłowym, popędowym 
i emocjonalnym, w sytuacji gdy funkcjonowanie na poziomie intelektualnym (na 
poziomie abstrakcyjnego myślenia i abstrakcyjnych modeli rzeczywistości) okazuje się 
być niezwykle trudne bądź wręcz niemożliwe. Sceptycyzm wydaje się być odpo-
wiedzią na nadmiar sprzecznych informacji, a jednocześnie na hipertrofię (przerost) 
i niewydolność intelektu, spowodowane tym nadmiarem. 

Wydaje się też przy tym, że to, co opisuję tutaj w dosyć abstrakcyjnym i technicznie 
brzmiącym języku jako nadmiar informacji, hipertrofię (przerost) i niewydolność inte-
lektu, jest udziałem wielu osób żyjących w pierwszej ćwierci XXI wieku. Sceptycyzm 
pozwala powrócić do funkcjonowania na bardziej pierwotnym poziomie, nawiązując 
kontakt z naszymi zmysłami, popędami i emocjami. 

                                                                
dwa podstawowe założenia sceptycyzmu starożytnego, a mianowicie, że sceptycyzm jest postawą życiową, 
czyli praktyką, a nie teorią, oraz że polega na zawieszeniu wszystkich sądów, czyli na braku jakichkolwiek 
przekonań. Hume ściśle oddziela sceptycyzm teoretyczny od praktycznej postawy, epistemologię od 
psychologii. Totalne zawieszenie sądów, epoché, uznaje za psychologicznie niemożliwe i szkodliwe, bo 
prowadzące do zaniku działania, a nawet śmierci”. Wbrew temu poglądowi wydaje się, że sceptycyzm 
Hume’a ma wymiar nie tylko teoretyczny (zakwestionowanie wszelkich poglądów metafizycznych, 
dotyczących rzekomo jakiejś obiektywnej, zupełnie niezależnej od poznającego i działającego podmiotu 
rzeczywistości), ale też wymiar praktyczny (rozpoznanie, że choć nasza praktyczna aktywność nie ma jakichś 
niepodważalnych racjonalnych czy intelektualnych podstaw, to jednak warunkujące ją pozaracjonalne 
czynniki – w szczególności uczucia, namiętności, przyzwyczajenia – wystarczą, aby żyć). Sceptycyzm 
Hume’a wydaje się więc realizować moment epoché (zawieszenia sądu) w odniesieniu do filozoficznego,  
a w szczególności do metafizycznego (wykraczającego poza fenomeny, poza to, co się jawi czy wydaje) 
dyskursu oraz moment oparcia się w życiu codziennym przede wszystkim na pozaintelektualnych 
czynnikach, natomiast nie podziela ani nie zaleca sceptycznej postawy ataraksji. Por. Fogelin R.J., Hume’s 
Skepticism, s. 233-236, [w:] Norton D.F., Taylor J. (red.), The Cambridge Companion to Hume, Cambridge 
University Press, New York 2009. 
21 Zob. Kępiński A., Melancholia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985, s. 170-268.  
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3.2.2. Deagonizacja życia 

Opisując drugi najważniejszy, moim zdaniem, walor sceptycyzmu jako sposobu 
życia chciałbym przywołać pole znaczeniowe związane z takimi greckimi słowami, 
jak: ἀγών (agón), ἀγωνία (agonía) czy ἀγωνιάω (agoniáo). Zgodnie ze słownikowymi 
definicjami, słowa te znaczą tyle, co: 

 ἀγών (agón) – zgromadzenie; miejsce, plac zgromadzenia, miejsce igrzysk, 
zawodów sportowych; zawody, zapasy; walka, spór, bitwa, sprawa sądowa; 
wysiłek, znój, trud; 

 ἀγωνία (agonía) – zawody, walka; ćwiczenia gimnastyczne; niepokój, wzbu-
rzenie, trwoga; 

 ἀγωνιάω (agoniáo) – pożądać gwałtownie; usilnie walczyć; być wzburzonym, 
zaniepokojonym, męczyć się o coś

22
. 

Współcześnie życie ludzkie często ulega agonizacji, w różnych znaczeniach tutaj 
przywołanych. I tak, jest to często życie upublicznione, uspołecznione. Jest to często 
życie przybierające formę igrzysk, gdy ludzie na widoku i na pokaz rywalizują czy 
wręcz walczą ze sobą. Walczą przy tym o sławę, poklask, uznanie. Jest to życie, 
w którym walka (zwłaszcza w sferze politycznej) przybiera coraz ostrzejsze formy, 
coraz bardziej upodabniając się do bitwy czy nawet wojny, wywołując przy tym coraz 
gwałtowniejsze emocje. Jest to w końcu życie, w którym często ludzie czegoś gwałto-
wnie pożądają, życie naznaczone wysiłkiem, znojem i trudem, życie pełne niepokoju, 
wzburzenia i trwogi. 

Sceptycyzm jako sposób życia proponuje deagonizację życia niemal we wszystkich 
tych znaczeniach (może poza ćwiczeniami fizycznymi). Przykładowe (w sensie stano-
wienia godnego naśladowania exemplum) realizacje takiego zdeagonizowaego życia 
znajdziemy w zachowanych świadectwach dotyczących życia Pyrrona

23
 czy – już 

w czasach nowożytnych – w życiu Michela de Montaigne (1533-1592)
24

.  

4. Podsumowanie 

W wyżej przedłożonym artykule przedstawiony został sceptycyzm rozumiany jako 
tytułowy sposób życia. Jakkolwiek ta propozycja życiowa ma starożytny rodowód, to 
wydaje się stanowić jak najbardziej aktualną i atrakcyjną opcję egzystencjalną dla 

                                                                
22 Por. Jurewicz O., dz. cyt., s. 8. 
23 Diogenes Laertios, dz. cyt., IX, 63-68, s. 554-557: „[Pyrron] był zrazu nieznanym i ubogim malarzem. […] 
Usunął się potem od świata i żył samotnie, rzadko tylko dając się widzieć nawet domownikom. […] Nic go 
nie mogło wyprowadzić z równowagi; […] sam chodził na targ, jeśli trzeba było sprzedać drób lub prosięta, 
i z zupełną obojętnością zamiatał dom, a nawet sam mył prosięta”. 
24 Por. Hen J., Ja, Michał z Montaigne…, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999; zob. zwłaszcza rozdz. 11. 
Wieża, s. 136-162. Ta sceptyczna deagonizacja życia znalazła też przynajmniej deklaratywny wyraz 
w słowach skierowanych przez Montaigne’a do czytelnika na samym początku jego słynnych Prób; Montaigne 
pisze tam o swojej książce: „nie zamierzyłem w niej sobie żadnego celu prócz domowego i prywatnego. Nie 
miałem w niej żadnej troski o twoje służby ani o moją chwałę. […] Gdybym pisał po to, aby się zabiegać 
o łaskę świata, byłbym lepiej się przystroił i przedstawiłbym się w wystudiowanym chodzie. Chcę, aby mnie 
widziano w mym prostym, przyrodzonym i pospolitym obyczaju, bez wymuszenia i sztuki; siebie bowiem 
maluję tutaj”, Montaigne M. de, Próby. Księga pierwsza, przeł. Żeleński (Boy) T., Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 139. Pyrron, który nie pozostawił po sobie żadnych pism, wydaje się być 
jednak bardziej konsekwentny w deagonizacji swojego życia niż Montaigne, który mimochodem wyznaje: 
„Chcę, aby mnie widziano…”. Swoistą „dialektykę” w stosunku Montaigne’a do tradycji sceptycyzmu 
opisuje Clarke A., Montaigne and skepticism, s. 185-206, [w:] Langer U. (red.), The Cambridge Companion 
to Montaigne, Cambridge University Press, New York 2005. 
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współczesnego człowieka. Tak rozumiany i praktykowany sceptycyzm może wydawać 
się opcją minimalistyczną, która razi swym antyintelektualizmem i społecznym nieza-
angażowaniem. Pozwala i pomaga jednak ona funkcjonować na poziomie codziennego 
życia, zachowując spokój, względną integrację psychiczną oraz umiarkowaną aktywność 
w charakterystycznej dla naszych czasów sytuacji nadmiaru sprzecznych informacji 
i podsycanych różnymi ideologiami konfliktów.  
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Sceptycyzm jako sposób życia, czyli o tym, jak myśleć filozoficzne  
i w konsekwencji nie żywić żadnych filozoficznych poglądów 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono sceptycyzm rozumiany w sensie praktycznym i egzystencjalnym jako sposób 
życia polegający na zachowywaniu spokoju umysłu poprzez powstrzymywanie się od dyskursywnego,  
a w szczególności filozoficznego myślenia. Punktem wyjścia jest rozróżnienie dwóch sposobów rozumienia 
sceptycyzmu: teoretycznego (lokującego sceptycyzm głównie w dziedzinie filozoficznej teorii poznania) 
i praktyczno-egzystencjalnego. W nawiązaniu do starożytnej tradycji sceptycyzmu oraz do wypracowanej 
przez P. Hadota interpretacji filozofii starożytnej, rozwijane jest rozumienie praktyczno-egzystencjalne. 
Ukazane są walory sceptycyzmu jako opcji egzystencjalnej atrakcyjnej dla współczesnego człowieka. 
Słowa kluczowe: sceptycyzm, ataraksja, sposób życia 
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Bartosz Kośny
1
 

Słupeckiego interpretacja  

logiki trójwartościowej Łukasiewicza
2
 

1. Wstęp 

Kiedy matematyk przedstawia nowy system logiczny, jego zadaniem jest udowodnić 
podstawowe strukturalne własności tego systemu, jak na przykład zupełność, nie-
sprzeczność itd. Powinnością filozofa jest nadanie takiemu systemowi wiarygodnej  
i w miarę możliwości intuicyjnej interpretacji. Oczywiście może być ona metaforyczna 
i ogólnikowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by miała postać ścisłą i sformalizowaną. 
Przykładem takiej właśnie sformalizowanej interpretacji jest propozycja Słupeckiego, 
który rozwijał pomysły Łukasiewicza. 

 Jan Łukasiewicz był logikiem i filozofem, który jako jeden z pierwszych badaczy 
przypuszczał, że można wykroczyć poza zasadę dwuwartościowości w logice. Inspiro-
wany dociekaniami dotyczącymi indeterminizmu, zastanawiał się nad wartością logiczną 
zdań propozycjonalnych dotyczących zdarzeń przyszłych. Uznając, że zdanie Jutro 
Jan będzie w domu nie jest zdeterminowane w chwili wypowiadania go, nie chciał 
przypisywać mu ani wartości prawdy ani fałszu3

. Przyjmował bowiem korespondencyjną 
koncepcję prawdy, a ponieważ rozpatrywane zdanie dotyczy rzeczywistości, której 
jeszcze nie ma i która nie jest określona (brak zdeterminowania), należy uznać je za 
wykraczające poza zasadę biwalencji. Tym samym Łukasiewicz przyjął istnienie 
trzeciej wartości logicznej, określanej jako możliwość, niezdeterminowanie itd

4
. 

Następnie przedstawił trójwartościowy rachunek zdań L3. 
 Trójwartościowy system Łukasiewicza wraz ze swym filozoficznym uzasadnie-

niem stanowił obfite pole badań nie tylko dla matematyków, ale też dla myślicieli 
przejawiających zainteresowania ontologiczne. Pojawił się problem systematycznej 
interpretacji L3. Wstępnego, szkicowego rozwiązania zagadnienia podjął się polski 
logik Jerzy Słupecki w rozprawie Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwarto-
ściowej Łukasiewicza. Jak sam zaznaczał, jego propozycja miała ograniczone możli-
wości eksplanacyjne, a podstawowym jej celem było przede wszystkim pogłębienie 
uwag Łukasiewicza

5
. 

Słupecki użył do opisania L3 notacji beznawiasowej Łukasiewicza, natomiast swoją 
sformalizowaną interpretację przedstawił za pomocą zapisu klasycznego (stosowane 
symbole to ¬, →, ˅, ˄, ≡). Przypomnijmy, że w zapisie beznawiasowym implikację 
przedstawia się jako Cpq (z p wynika q), alternatywę jako Apq (p lub q), koniunkcję 

                                                                
1 bartosz.kosny@gmail.com, Szkoła doktorska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 

www.filozofia.uni.wroc.pl. 
2 Niniejszy tekst powstał na podstawie dwóch rozdziałów z pracy magisterskiej ONTOLOGICZNE 

INTERPRETACJE TRZECIEJ WARTOŚCI LOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH LOGIK  

3-WARTOŚCIOWYCH napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Łagosza. 
3 Łukaszewicz J., O determinizmie, [w:] Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 1961, s 123. 
4 Ibidem. s.125. 
5 Słupecki J., Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza, [w:] Rozprawy logiczne.  

Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza, Warszawa 1964, s. 185. 
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w formie Kpq (p oraz q), negację w formie Np (nie jest tak, że p), ekwiwalencję zaś 
jako Epq (p wtedy i tylko wtedy, gdy q). Symbolem Σ oznaczamy kwantyfikator 
egzystencjalny. 

 Słupecki skonstruował opartą o L3 swego rodzaju ontologię kauzalną, w której 
tkanką rzeczywistości jest zbiór zdarzeń, te zaś podzielone są na przeszłe, teraźniejsze 
i przyszłe. Przyznał otwarcie, iż nie jest w stanie zdefiniować zdarzenia oraz związku 
przyczynowego, czyli podstawowych pojęć swej ontologii. Ograniczył się do podania 
ich własności

6
. 

 Andrzej Kmiecik zauważył, że człony relacji kauzalnej mogą należeć do różnych 
klas ontologicznych, zaś pierwszym wymienionym przez niego przykładem jest właśnie 
zdarzenie7

. W tym kontekście przywołał system ontologiczny Alfreda Whiteheada, 
który odrzucał klasyczne pojęcia substancji i rzeczy. Dla Whiteheada to zdarzenia są 
kategoriami podstawowymi. Pojmował je jako swoiste konkrety o określonej strukturze. 
Takie byty mogą być relacyjnie powiązane między sobą, zaś relacje8 na równi z nimi 
stanowią budulec rzeczywistości9

. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że 
zdarzenia mogą być traktowane i opisywane jak rzeczy (przedmioty), choć nimi nie są. 
Wspominamy o tym, ponieważ uważamy, że Słupecki posługiwał się analogiczną 
koncepcją zdarzenia, nie na poziomie deklaratywnym, lecz intuicyjnie. W toku dalszych 
rozważań przekonamy się, że ta ogólna uwaga wystarczy, by jego interpretacja była 
wystarczająco zrozumiała. Uprzednio przypomnimy podstawowe własności trójwarto-
ściowego rachunku Łukasiewicza. 

2. System L3 

 Łukasiewicz posługiwał się dwiema metodami definiowania funktorów. Jedną była 
charakterystyka przy pomocy funkcji (za zmienne zdaniowe p i q w poniższym zapisie 
podstawiamy wartości liczbowe): 

Np = 1 – p 

Cpq = min (1, 1 – p + q)10 

Apq = max (x, y)11 

Kpq = min (p, q)12. 

 Ujmując rzecz chronologicznie, należy zwrócić uwagę, że Łukasiewicz zaczął 
dociekania na temat L3 od innego sposobu definiowania funktorów, a mianowicie od 
podania tabelek prawdziwościowych, czyli matryc

13
. Poniżej, za Grzegorzem Malino-

wskim, przedstawiamy tabelki równoważności, alternatywy i koniunkcji, implikacji 
oraz negacji

14
: 

                                                                
6 Ibidem. 
7 Kmiecik A., Zagadnienie konstrukcji ontologii formalnej, Bydgoszcz 2009, s. 238-239. 
8 Używamy kursywy, aby odróżnić opis przedmiotowy pojęcia relacji od opisu na poziomie metajęzyka. 
9 Kmiecik A., Zagadnienie konstrukcji..., op. cit., s. 238-239. 
10 Wybieramy minimalną spośród wartości po podstawieniu za zmienne zdaniowe liczb 1, 0 lub ½. 
11 Analogicznie wybieramy maksymalną spośród wartości. 
12 Zinowiew A., Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej, Warszawa 1963, s. 27. 
13 Por. L. Borkowski, Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych, [w:]  Studia 

logiczne, Lublin 1990, s. 470-471. 
14 Malinowski G., Logiki wielowartościowe, Warszawa 2006, s. 12. 
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E 0 ½ 1 

0 1 ½ 0 

½  ½ 1 ½  

1 0 ½ 1 

 

A 0 ½ 1 K 0 ½ 1 

0 0 ½ 1 0 0 0 0 

½  ½ ½ 1 ½  0 ½ ½  

1 1 1 1 1 0 ½ 1 

 

C  0 ½ 1   N 

0  1 1 1 1 

½   ½ 1 1 ½  

1  0 ½ 1 0 

Jak można zauważyć, ujęte w matrycach wartościowania są zgodne z podanymi 
wyżej wzorami funkcji. 

 L3 jest systemem aksjomatycznym. Został zaksjomatyzowany przez Tarskiego 
i Wajsberga w następującej postaci: 
1. CpCqp 
2. CCpqCCqrCpr 
3. CCCpNppp 
4. CCNqNpCpq15. 

 Cztery powyższe formuły są oczywiście tautologiami w L3. Warto zauważyć, że są 
nimi również w klasycznym, dwuwartościowym rachunku zdań

16
. Istnieją też formuły, 

które są tautologiami w logice dwuwartościowej, natomiast w L3 tracą ten status. Jako 
przykład podajmy wyrażenie CCNppp. Dla p = ½ otrzymujemy 

CCN½½½ = C1½ = ½, 

co dowodzi, że istnieje wartościowanie, dla którego formuła nie przyjmuje 
wyróżnionej wartości 1 (prawdy) w L3

17
. 

 Poważnym problemem była zaproponowana przez Łukasiewicza interpretacja L3. 
Uczeni zgłaszali do niej rozmaite zastrzeżenia, jednak najpoważniejsze dotyczy 
własności implikacji zdań orzekających o niezdeterminowanych zdarzeniach przyszłych, 
czyli tych, którym przypisana jest wartość ½. Szybko zauważono bowiem, że 
przypisanie formule C½½ wartości 1 prowadzi czasem do niepożądanej zmiany 
wartości logicznej zdania, gdy opisywane przez nie zdarzenie zajdzie lub nie. 

 Dzieje się tak, ponieważ predykcje możliwych zdarzeń przyszłych mogą, ale nie 
muszą być poprawne. Zobrazujmy to przykładem. Zdanie W najbliższy wtorek będę 
biegał w parku we Wrocławiu ma w chwili wypowiadania w poniedziałek wartość ½, 

                                                                
15 Zinowiew A., Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej, Warszawa 1963, s. 30. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, s. 28. 
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lecz jeśli następnego dnia osoba, która to zdanie wygłosiła, rzeczywiście pójdzie 
biegać w owym parku, rozpatrywane zdanie staje się prawdziwe i zmienia wartość na 1 
(w przeciwnym wypadku analogicznie stanie się fałszywe). Proces ten nazywamy 
aktualizacją zdania. 

 Przypomnijmy rozumowanie Łukasiewicza. Uważał on, że jedną z podstawowych 
tez determinizmu jest okres warunkowy Jeśli K zachodzi w chwili t, to prawdą jest 
w każdej chwili wcześniejszej od t, że zachodzi K. W jego ontologii istnieje jednak 
możliwość, wedle której poprzednik tego wyrażenia ma wartość 1, zaś następnik 0, 
gdyż zdarzenie K nie jest przesądzone w każdym momencie wcześniejszym od t18

. 
Wynika z tego, że nie u początku czasu, a dopiero w jakiejś konkretnej chwili, następuje 
start łańcucha przyczynowego prowadzącego do K. Aktualizacja następuje zatem wraz 
z owym startem (zatem najpóźniej w teraźniejszości), czyli dopiero wówczas, gdy 
zdarzenie K przestaje być niezdeterminowanym. 

 Problem uwidacznia się przy implikacji, której poprzednik i następnik dotyczą 
niezdeterminowanych zdarzeń przyszłych. Rozpatrzmy zdanie złożone Jeśli w najbliższy 
wtorek będzie padać, to Jaś założy nową kurtkę. Wedle tabelki dla implikacji w L3 jest 
to zdanie prawdziwe, bo jego składowe mają wartość ½. Jednak może się zdarzyć, 
gdyż mowa o zdarzeniach niezdeterminowanych, że we wtorek będzie padać,  
a z jakiegoś nieznanego jeszcze powodu Jaś nie założy wspomnianej kurtki. Wówczas 
poprzednik zaktualizuje się jako prawda, zaś następnik jako fałsz, czyniąc całą impli-
kację fałszywą. Aktualizacja zdania powinna dotyczyć jedynie zmiany z ½ na 1, gdyż 
jest to zgodne z ontologicznym założeniem, że wraz z nadejściem przyszłości nadchodzi 
aktualna rzeczywistość. Zmiana z prawdy na fałsz natomiast sugeruje, że zmienia się 
sama przeszłość, co w oczywisty sposób przeczy obiektywistycznej afiliacji i zaloże-
niom Łukasiewicza. Zwrócił na to uwagę w latach 90. Tomasz Bigaj

19
. Jak się 

przekonamy, formalizm Słupeckiego nie zawiera narzędzi pozwalających rozwiązać 
problem aktualizacji. 

3. Podstawowe własności formalizmu Słupeckiego 

 Słupecki określił zmienne przebiegające zbiór zdarzeń używając symboli f1, f2, 
f3…, zaś przez g1, g2, g3 … zmienne przebiegające czas przeszły i teraźniejszy. Na 
zbiorze zdarzeń zdefiniował operacje sumy, iloczynu i uzupełnienia (symbolami 
odpowiednio +, · ,‘) według zasad algebry Boole’a

20
. 

 Słupecki sformalizował w swojej ontologii dwie kluczowe relacje: wynikanie i opis 
zdarzenia przez zdanie. Pierwszą zapisujemy w postaci: 

f |→ f1, 

co czytamy: przyczyną zdarzenia f1 jest zdarzenie f
21

. Druga przybiera postać: 

p * f, 

co czytamy: zdanie p opisuje zdarzenie f. Zakłada się, że w systemie zmienne 
zdaniowe reprezentują wyłącznie zdania traktujące o zdarzeniach22

. 

                                                                
18 Łukasiewicz J., O determinizmie, op. cit., s. 123. 
19 Bigaj T., Uwagi o logice trójwartościowej, [w:] Filozofia nauki, 5/3, 1997, s. 117. 
20 Słupecki J., Próba intuicyjnej…, op. cit., s. 186. 
21 Należy odróżniać znak wynikania zdarzeń |→ od znaku logicznej implikacji →. 
22 Słupecki J., Próba intuicyjnej…, op. cit., s. 186. 
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 Kluczowe dla ontologii Słupeckiego są wzory ujmujące pewne aspekty związku 
przyczynowego. Jednak sam logik wyraźnie zaznaczył, że mają stanowić jedynie krok 
ku prowadzeniu dalszych badań, a nie aksjomatykę wyznaczającą istotę tego 
związku

23
. 

 Wzory: 

a) (f |→ f1 + f2) ≡ (f |→ f1) ˅ (f |→ f2), 

b) (f |→ f1 · f2) ≡ (f |→ f1) ˄ (f |→ f2), 

ujmują zależność, wedle której f jest przyczyną sumy zdarzeń f1, f2 wtedy i tylko 
wtedy, gdy f jest przyczyną co najmniej jednego z nich. Natomiast f jest przyczyną 
iloczynu dwóch zdarzeń, gdy jest też przyczyną każdego z osobna

24
. 

 Wzór: 
c) Σf (f |→ f1) |→ ¬Σf (f |→ f1’) 

oznacza, że jeśli pewne zdarzenie posiada przyczynę, to nie istnieje przyczyna dla 
zdarzenia mu przeciwnego25

.  

4. Uzupełnienie analogii matematycznej obrazującej ciąg przyczyn 
oraz skutków 

 Trzy wspomniane powyżej wzory uzupełniają uproszczony model przyczynowości 
Łukasiewicza. Ów logik w artykule O determinizmie przedstawił ciągi przyczynowe 
jako osobne łańcuchy następujących po sobie zdarzeń, które się nie rozgałęziają. 
Używał analogii do funkcji asymptotycznej, która zbliża się nieskończenie do danej 
asymptoty nigdy jej nie osiągając

26
. Argumentował bowiem przeciw twardemu 

(skrajnemu) determinizmowi, który rozumiał jako pogląd o całkowitym splątaniu 
w sieć przyczynowo-skutkową wszystkich zdarzeń we wszechświecie od początku 
czasu aż po jego kres. Intuicyjnie można zobrazować ten stan rzeczy jako funkcję, która 
rozpoczyna się na początku osi liczbowej reprezentującej czas (punkt zero) i biegnącej 
aż do końca tej osi lub w nieskończoność, jeśli wszechświat ma trwać wiecznie. 
Wartościami tej funkcji byłyby bliżej nieokreślone zdarzenia.  

 Łukasiewicz przyjmował niejawnie, że istnieją takie zdarzenia, które mają 
nieskończenie wiele następstw. W istocie, jeśli przewrócę

27
 pierwszą kostkę domina, to 

rozpoczęty łańcuch zdarzeń nie kończy się wraz z upadkiem ostatniej kostki, gdyż ta 
wprawia w ruch fale powietrza, które to z kolei poruszają niewidoczne drobinki kurzu 
itd. Jak zatem wybrnąć z konkluzji, że rozpoczęty łańcuch zdarzeń trwa aż po 
wszystkie czasy? 

Logik argumentował za pomocą matematycznej analogii. Wyobrażał sobie przedział 
obustronnie domknięty [0,1] na osi liczb rzeczywistych, gdzie 0 reprezentuje teraźniej-
szość, a 1 pewną chwilę przyszłą. Wydarzenie z momentu 0 może mieć nieskończony 
ciąg następstw, które dzieją się w chwilach wcześniejszych niż 1. Ponieważ zbiór liczb 
rzeczywistych jest ciągły, żadne dwie liczby nie występują bezpośrednio po sobie. Idąc 

                                                                
23 Ibidem, s. 187. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Łukasiewicz J., O determinizmie, op. cit.., s. 120. 
27 Pomijamy tutaj wielowiekowy problem istnienia wolnej, a więc niezdeterminowanej ludzkiej siły 
sprawczej. Zaznaczamy jednak, że Łukasiewicz jako katolik mógł przyjmować, że ludzka wolność pozwala 
rozpoczynać zupełnie nowe ciągi przyczynowo-skutkowe osadzone w czasie. 
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wzdłuż odpowiednio zdefiniowanego ciągu przyczynowo-skutkowego (reprezento-
wanego przez jakąś funkcję asymptotyczną) nigdy nie osiągnie się chwili 1, bo istnieje 
nieograniczona ilość kroków do pokonania. Jest zatem do pomyślenia nieskończony 
ciąg przyczynowo-skutkowy, który nie obejmuje całej osi czasu

28
. 

 Powyższe rozumowanie nie stanowi oczywiście dowodu obalającego determinizm, 
a miało jedynie uzmysłowić samą możliwość obejścia jego głównej tezy o pow-
szechnym splocie wszystkich zdarzeń.  

 Matematyczna analogia Łukasiewicza uwzględniała jednak wyłącznie porządek 
chronologiczny i zupełnie pomijała kwestię ewentualnego rozczłonkowania ciągu 
przyczynowo-skutkowego, czyli sytuację, w której jedno zdarzenie wywołuje równo-
legle dwa i więcej skutków. Fakt ten mógłby stanowić punkt wyjściowy do ewen-
tualnej krytyki, któremu Jerzy Słupecki zapobiegł. Wymienione wyżej wzory a i b 
formalizują opis możliwych rozgałęzień dla danego ciągu, zaś wzór c gwarantuje, że 
nie zajdzie sytuacja, w której takie rozgałęzianie doprowadzi do ujęcia w ramach 
jednego ciągu zdarzeń przeciwnych.  

 Ujmując rzecz bardziej obrazowo, wertykalny model ciągów Łukasiewicza został 
uzupełniony opisem horyzontalnym. Zauważmy, że powyższy opis jest ontologicznie 
wiarygodny głównie z uwagi na traktowanie zdarzeń jako punktowych, nierozmytych 
konkretów, które można połączyć relacją wynikania, wywoływania jednych przez 
drugie. Wyobrażenie związku przyczynowego jako połączonych punktów jest podobne 
do diagramów Hassego obrazujących relacje porządku. Ten sposób przedstawiania 
zależności zaimplementowany w rozumowaniu filozoficznym jest oryginalną ideą 
Łukasiewicza

29.
 

5. Uwaga Ludwika Borkowskiego 

 Słupecki sformułował również prawo ekstensjonalności dla relacji przyczynowości 
w postaci: 

d) (f1 = f2) ˄ (f1 |→ f) → (f2 |→ f), 

a także formułę określającą niezawodne zachodzenie skutku: 

e) (f1 |→ f) → (f1 · f2 |→ f)30. 

 Ludwik Borkowski wskazał na poważną komplikację wynikającą z implikacji e. 
Stwierdził, że gdyby zamiast f2 przyjąć f’, otrzymamy w następniku formuły wyra-
żenie (f1 · f’ |→ f), które oznacza, że ze zdarzenia niemożliwego wynika dowolne 
zdarzenie31

.  
 Borkowski zaproponował, by wyrugować e z grupy założeń systemu, a na jego 

miejsce wprowadzić wzór: 

f) Σg(g |→ f · f1) ≡ Σg(g |→ f) ˄ Σg (g |→ f1), 

który był zresztą dowodzony przez Słupeckiego na podstawie e w dalszych 
rozumowaniach. Następnie Borkowski dowiódł, że wzór f nie jest równoważny 
formule e, wobec czego jego przyjęcie nie wprowadzi podobnych problemów

32
. 

                                                                
28 Dla uproszczenia wywodu jedynie parafrazujemy rozumowanie Łukasiewicza. Por. Ibidem, s. 121. 
29 Por. Ibidem, s. 120-121. 
30 Słupecki J., Próba intuicyjnej…,  op. cit., s. 187. 
31 Borkowski L., W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza, [w:]  Studia 
logiczne, Lublin 1990, s. 426. 
32 Ibidem, s. 427. 
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 Podstawowe pojęcia w omawianej ontologi to bycie zdeterminowanym oraz bycie 
niezdeterminowanym. Pierwsze definiujemy za pomocą formuły: 

D(f) ≡ Σg (g |→ f), 

co oznacza, że zdarzenie f jest zdeterminowane wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 
obecnie lub w przeszłości fakt g, który stanowi jego przyczynę. Pojęcie drugie 
zapisujemy w formie: 

nonD(f) ≡ ¬D(f) ˄ ¬D(f’), 

co znaczy, że zdarzenie f jest niezdeterminowane wyłącznie wtedy, gdy nie 
zachodzi zdeterminowanie samego f jak i zdarzenia f’, które jest mu przeciwne33

.  

6. Operator opisu 

 Słupecki wprowadził wzory: 

g) (p * f) ˄ (p1 * f1) → (App1 * f + f1), 

h) (p * f) ˄ (p1 * f1) → (Kpp1 * f · f1), 

i) (p * f) → (Np * f’), 

j) (p * f) → [p jest prawdziwe ≡ D(f)], 

k) (p * f) → [p jest fałszywe ≡ D(f’)], 

l) (p * f) → [p ma wartość ½ ≡ nonD(f)], 

które określają zależności między wyrażeniami zawierającymi relację opisu
34

. 
Reprezentuje ją specjalny operator, którego rolą jest sformalizowanie zależności 
między L3 i sformalizowaną interpretacją ontologiczną. Słupecki jasno zaznaczył, że 
używane operatory logiczne *, →, ˄, ˅ oraz ≡ są dwuwartościowe, co sprawia, że 
używany metajęzyk podlega prawom logiki klasycznej

35
. W tym miejscu warto 

zwrócić uwagę, że rosyjski logik Aleksander Zinowiew analogicznie dowodził, iż 
metajęzyki systemów logiki trójwartościowej są dwuwartościowe. Niejawnie posłu-
giwał się podobnym operatorem opisywania w formule zapisanej jako pi, co oznacza p 
przyjmuje wartość i. Ponieważ to zdanie jest albo prawdziwe, albo fałszywe, przypo-
rządkowanie mu wartości musi być orzekane w ramach dwuwartościowości

36
. Rozwa-

żania Zinowiewa wspierają twierdzenie, że pomimo cennych zastosowań rachunków 
wielowartościowych, ostatecznie wszystkie muszą się opierać na logice klasycznej. 
Również formalizm Słupeckiego jest jednym z przykładów świadczących na korzyść 
tej tezy. 

7. Zakończenie 

 Jak już wspomniano, omawiana ontologia miała przede wszystkim pogłębić 
intuicje Łukasiewicza. Z pewnością stanowi wartościowy głos w dyskusji o związkach 
między ontologią a logiką. Jest jednak systemem próbnym ze wszelkimi tego konse-
kwencjami. Nie definiuje kluczowych terminów, a zestaw założeń wymagał poprawy 

                                                                
33 Słupecki J., Próba intuicyjnej…, op. cit., s. 186. 
34 Ibidem, s. 187. 
35 Ibidem, s. 186. 
36 Zinowiew A., Filozoficzne problemy ..., op. cit., s. 54. 
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Borkowskiego. Grzegorz Malinowski zauważył, że funktor implikacji jest w systemie 
definiowalny, lecz dopiero po uprzednim rozszerzeniu o funktory modalne. Ponadto 
interpretacja implikacji jest wysoce nieintuicyjna

37
. Wykazano też, że wbrew wstępnej 

deklaracji system nie opiera się na algebrze Boole’a, lecz na kracie De Morgana
38

. 
 Zwróćmy uwagę, że ontologiczna interpretacja Słupeckiego pozbawiona jest 

funktorów temporalnych i przez to niezdolna jest do opisu i wyjaśnienia problematycz-
nej aktualizacji zdania w L3. Słupecki skupił się bowiem na samej idei zdeterminowania 
zdarzeń, nie uważamy tego za wadę, a wręcz zaznaczamy, że stanowi to wartościowe 
uzupełnienie oryginalnej perspektywy Łukasiewicza. Problem aktualizacji zdania 
postaci C½½ pozostaje jednak otwarty. 

 Cennym pomysłem Słupeckiego jest również wprowadzenie operatora opisu, który 
ułatwia formalizację dociekań ontologicznych. Zaletą systemu jest również definicja 
zdarzenia niezdeterminowanego, która opiera się na rozróżnieniu faktu i jego dopeł-
nienia – faktu przeciwnego, co jest zgodne z intuicjami Łukasiewicza. 
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Słupeckiego interpretacja logiki trójwartościowej Łukasiewicza 

Streszczenie 
Niniejszy tekst zdaje sprawę z opracowania sformalizowanej interpretacji logiki zdaniowej Jana Łukasie-
wicza. Badania logik wielowartościowych stanowią pole interdyscyplinarne, angażują zarówno matema-
tyków, informatyków, kognitywistów oraz filozofów.  
Pierwszy rachunek wielowartościowy, czyli trójwartościowy rachunek zdań Łukasiewicza, powstał 
z pobudek filozoficznych. Polski logik próbował sformalizować intuicje związane z indeterminizmem 
i zagadnieniem zdarzeń możliwych. Sam rachunek stanowi niewątpliwe osiągnięcie w rozwoju logiki 
matematycznej, jednak jego ontologiczne interpretacje nie przyjęły się w środowisku akademickim. 
 Próbę nieco odmiennej argumentacji na rzecz stojących za tym rachunkiem intuicji podjął intelektualny 
spadkobierca Łukasiewicza – Jerzy Słupecki. Ów logik dokonał próby zaprojektowania formalizmu, który 
uściśliłby i ewentualnie poprawił ontologiczne założenia stojące za omawianym rachunkiem zdań. Słupecki 
podzielił czasoprzestrzeń na uniwersum zdarzeń, aby pozostać blisko tematyki indeterminizmu. Zapropo-
nował też funktor opisu zdarzeń, który miał unaocznić semantyczną relację między opisem zdarzenia 
a samym zdarzeniem. 
 Propozycja Słupeckiego również została uznana za nieprzekonującą, zaś Ludwik Borkowski wskazał na 
istotny błąd w niej zawarty. Pomimo tych kontrowersji, formalizm Słupeckiego, zwłaszcza w wersji 
poprawionej przez Borkowskiego, stanowi ciekawą próbę rewaloryzacji intuicji Łukasiewicza oraz jest 
wartościowym przyczynkiem do rozważań natury semantycznej. 
Słowa kluczowe: logika klasyczna, logika nieklasyczna, wielowartościowe rachunki zdań, indeterminizm, 
determinizm, filozofia logiki, algebra, trójwartościowość 

                                                                
37 Malinowski G., Logiki ..., op. cit., s. 16. 
38 Bigaj T., Uwagi o logice ..., op. cit., s. 115-116. 
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Ludzka podświadomość –  

problem badania percepcji przyszłych czynności 

1. Wprowadzenie 

Celem pracy jest opis cech podświadomości, które sprawiają, że badacze zasta-

nawiają się nad wiedzą na temat przyszłych, przeczuwanych zdarzeń i zachowań ludzi. 

Podświadomość jest stanem, w którym zachodzą procesy umysłu bez świadomej 

percepcji jednostki
3
. Oznacza to, że człowiek jest świadomy tylko niewielkiej części 

swojego życia. Ponieważ mózg nieustannie otrzymuje duże ilości informacji, dlatego 

nie możemy stale myśleć o rzeczach, które wykonujemy. Według neuronauki zdecy-

dowana większość czynności to zachowania automatyczne zachodzące bez przytomnej 

świadomości lub podświadome (ang. conscious awareness, subconsciously)
4
, jednak 

fizjologiczne podstawy podświadomości pozostają słabo poznane. Koncepcja ta różni 

się od znanego rozumienia podświadomości czy raczej nieświadomości Z. Freuda, 

które miało charakter terapeutyczny i skłaniało się ku uświadomieniu treści nieświa-

domych. Celem neuronauki i psychologii kognitywistycznej jest prowadzenie badań 

o nieuświadamianych przyszłych zdarzeniach płynących z mózgu, przy czym zasadniczo 

nie zakłada się, że podświadomość ma swoją lokalizację w którejś z jego części. 

Wiadomo już, że informacje takie odbiegając od świadomości, mimo że znajdują się 

w umyśle, są mimowolne i rozpraszają się, po czym wkraczają w przedmiot uwagi. 

Najnowsza technologia i badania psychologii ukazują coraz więcej informacji rzucają-

cych światło na to, jak ludzka podświadomość pracuje i czym jest. Ludzka podświa-

domość ma wiele aspektów, które wpływają na codzienne życie, a jeżeli nie jesteśmy 

tego świadomi, to w dużo większym stopniu narażamy na regresję nasze umysły. 

Dodatkowo, można zastanowić się nad tym, co naprawdę znajduje się w naszym umyśle. 

Są to myśli oraz emocje znajdujące się na progu naszej świadomości, których nie 

jesteśmy w stanie przywołać w danym momencie, lecz są one przechowywane i przy-

woływane w określonych sytuacjach i zdarzeniach. 

2. Analiza badań 

W celu dokładnego przedstawienia tematu podświadomości przeprowadzono analizę 

literatury cytowanej poniżej. Na początku warto wspomnieć o projekcie zdalnego 

widzenia (ang. remote viewing), które można zdefiniować jako próby poszukiwania 

niewidzialnego, odległego celu, który rzekomo jest wyczuwalny za pomocą umysłu. 

Takie eksperymenty przeprowadzili H. Puthoff, R. Targ i I. Swann w ramach utajnio-

                                                                
1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny www.wum.edu.pl. 
2 Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny www.wum.edu.pl. 
3 Subconciousness, Dictionary.com https://www.dictionary.com/browse/subconsciousness, (dostęp 

16.04.2021). 
4 Radin D., Borges A., Intuition through time: what does the seer see? Explore (NY), nr 5, 2009, s. 200-211. 

doi: 10.1016/j.explore.2009.04.002.    

http://www.wum.edu.pl/
http://www.wum.edu.pl/
https://www.dictionary.com/browse/subconsciousness
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nych badań CIA w latach 70. ubiegłego wieku
5
. Po ujawnieniu przez rząd amerykański 

niektórych wyników projektu w 1995 r. okazało się, że badania mają status parapsy-

chologiczny, a liczni krytycy odnieśli się do braku odpowiednio kontrolowanych 

warunków pomiaru
6
. Mimo to różne koncepcje tego rodzaju rozwijają się nadal, jak 

teoria prekognicji, czyli przewidywania przyszłości na podstawie przeczuć, wizji lub 

snów. 

Jednakże w rozwijającym się nurcie badań naukowych już niezależnie od zjawisk 

paranormalnych i w celu obserwacji podświadomości zaproponowano nowe pojęcia. 

Julia A. Mossbridge i wsp. opisują zjawisko predykcyjnej aktywności antycypacyjnej 

(PAA)
7
, co oznacza nieświadome zachowanie, które jest niejako odwróconym w czasie 

odzwierciedleniem zwykłej fizjologicznej reakcji na bodziec. Zjawisko to ma charakter 

„predykcyjny”, ponieważ umożliwia rozróżnienie nadchodzących bodźców; jest 

„antycypacyjne”, ponieważ fizjologiczne zmiany następują przed przyszłym wyda-

rzeniem; i jest to „aktywność”, gdyż obejmuje zmiany w układzie sercowo-płucnym, 

skórnym i/lub nerwowym. Wydaje się, że przypomina prekognicję (świadoma wiedza, 

że coś się wydarzy, zanim to nastąpi), ale PAA szczególnie odnosi się do nieświadomych 

reakcji fizjologicznych w przeciwieństwie do świadomych przeczuć. Chociaż jest 

możliwe, że PAA leży u podstaw świadomego doświadczenia prekognicji, eksperymenty 

testujące tę ideę nie przyniosły jasnych rezultatów. Przewidywalne działanie antycy-

pacyjne (PAA) definiuje się jako statystycznie wiarygodne różnice między pomiarami 

fizjologicznymi zarejestrowanymi na sekundę przed wystąpieniem nieprzewidywal-

nego zdarzenia emocjonalnego w porównaniu z sekundami przed wystąpieniem 

nieprzewidywalnego zdarzenia neutralnego. Zdarzenie emocjonalne lub pobudzające 

definiuje się jako aktywujące współczulny układ nerwowy, podczas gdy zdarzenie 

neutralne aktywuje współczulny układ nerwowy w mniejszym stopniu lub wcale. 

Potoczna definicja PAA to wyczuwanie przyszłości lub przeczucie
8
. Używany jest 

w tych badaniach bardziej opisowy termin PAA, aby wskazać, że to zjawisko jest 

predykcją losowo wybranych przyszłych wydarzeń, przewiduje je częściej niż przypadek 

i jest oparte na fizjologicznej aktywności w autonomicznym i ośrodkowym układzie 

nerwowym.  

Mossbridge i wsp. przeanalizowali szereg eksperymentów dotyczących predykcyjnej 

aktywności antycypacyjnej (PAA)
9
. Eksperymenty te przeprowadziły niezależnie różne 

laboratoria, a wskazują one, że organizm ludzki jest w stanie wykryć losowo dostar-

czane bodźce pojawiające się w przedziale od 1 do 10 sekund wcześniej przed danym 

                                                                
5 Puthoff H.E., CIA - Initiated Remote Viewing Program at Stanford Research Institute, Journal of Scientific 

Exploration, nr 1, 1996, s. 63-76. https://waves.lima-city.de/cms/pdf/jse_10_1_puthoff.pdf (dostęp 16.11.2020). 
6 Remote viewing, Wikipedia, the free encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_viewing (dostęp 

16.04.2021). 
7 Mossbridge J., Grabowecky M., Suzuki S., Physiological markers of future outcomes: three experiments on 

subconscious psi perception during concurrent performance of a guessing task. Paper Presented at the 54th 

Conference of the Parapsychology Association, Paris 2011. 
8 Radin D., Unconscious perception of future emotions: an experiment in presentiment, Journal of Scientific 

Exploration, nr 11, 1997, s. 163-180. 
9 Radin D., Electrodermal presentiments of future emotions, Journal of Scientific Exploration, nr 18, 2004, 

s. 253-273. 

https://waves.lima-city.de/cms/pdf/jse_10_1_puthoff.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_viewing
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zdarzeniem
10

. Innymi słowy, ludzkie ciało wydaje się wiedzieć o zdarzeniu i reaguje 

nań, zanim ono nastąpi. To, co zachodzi w ludzkim ciele przed tymi zdarzeniami, to 

zmiany fizjologiczne mierzone w zakresie krążenia i płuc, skóry i układu nerwowego. 

Dla porządku trzeba wspomnieć, że będzie tu mowa o zdarzeniu lub zdarzeniach 

(events), a nie o zachowaniach, gdyż taka terminologia dominuje w literaturze. Chodzi 

tu o reakcje fizjologiczne na przyszłe w czasie zdarzenia a niekoniecznie o reakcje 

w znaczeniu danego zachowania. 

Kluczową obserwacją z tych badań jest, że fizjologia człowieka wydaje się być 

w stanie rozróżnić nieprzewidywalne, dychotomiczne, przyszłe bodźce, takie jak 

neutralnie emocjonalne fotografie lub dźwięk i ciszę. Zjawisko to nazwano przeczu-

ciem (presentiment, wyczuwanie przyszłości). Radin pisze, że przewidująca aktywność 

antycypacyjna jest nieświadomym zjawiskiem fizjologicznym, które można traktować 

jako zapowiedź przytomnej świadomości wystąpienia przyszłych wydarzeń emocjo-

nalnych lub pobudzających
11

. Jak wspomniano, przytomna świadomość oznacza 

podświadomość, która dzięki badaniom może stać się niejako bardziej świadoma, tak 

by człowiek był bardziej świadomy procesów zachodzących w jego podświadomości. 

W intuicyjnym odczuciu opisywanego efektu może pomóc metafora – obserwowanie 

rzeki przepływającej przez patyk wystający z wody. Metafora działa w następujący 

sposób: wyobraź sobie, że kierunek przepływu wody jest świadomym doświadczeniem 

upływu czasu (przepływ czasowy); i wyobraź sobie, że wtargnięcie w przepływ na 

patyk, który umieścimy w rzece jest emocjonalnym, pobudzającym, lub innym ważnym 

wydarzeniem. Największe zakłócenie w wodzie spowodowane wtargnięciem następuje 

w dół rzeki (w kierunku „do przodu” czasu), co jest analogiczne do naszej świadomej 

reakcji na przeżycie ważnego wydarzenia. Ale jeśli przyjrzeć się przepływowi wody 

w pobliżu drążka, zobaczymy również niewielkie zakłócenie w górę rzeki, przewidujące 

wtargnięcie do wody w dół z powodu przeciwciśnienia. Podobnie jak w przypadku 

PAA, ta perturbacja w górnym biegu rzeki jest zapowiedzią rzeczy, które nadejdą. 

Zwykle nie jest częścią naszej przytomnej świadomości i, podobnie jak w przypadku 

zakłóceń w przepływie wody, większość skutków danego wydarzenia następuje po 

wydarzeniu, które się już dokonało
12

. 

W przeciwieństwie do PAA, prekognicję można zdefiniować jako percepcję lub 

zachowanie (a nie miarę fizjologiczną), na które wpływają przyszłe wydarzenia. Wnioski 

z serii eksperymentów z tego zakresu sugerują, że percepcja przyszłego wydarzenia 

może wpływać na decyzje i pamięć w teraźniejszości
13

.  

                                                                
10 Radin D., Borges A., Intuition through time: what does the seer see? Explore (NY), nr 5, 2009, s. 200-211, 

doi: 10.1016/j.explore.2009.04.002.    
11 Radin D., Borges A., Intuition through time: what does the seer see? Explore (NY), nr 5, 2009, s. 200-211, 

doi: 10.1016/j.explore.2009.04.002.    
12 Bierman D., Anomalous baseline effects in mainstream emotion research using psychophysiological 

variables, Journal of Parapsychology, nr 64, 2000, s. 239-240. 
13 Bem D., Feeling the future: experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and 

affect, Journal of Personality and Social Psychology, nr 100, 2011, s. 407-425. doi: 10.1037/a0021524; 

Maier M. A., Büchner V. L., Kuhbandner C., Pflitsch M., Fernández-Capo M., Gámiz-Sanfeliu, M., Feeling 

the future again: retroactive avoidance of negative stimuli, Journal of Consciousness Studies, nr 21(9-10), 

2014, s. 121-152; Ritchie S., Wiseman R., French C., Failing the future: three unsuccessful attempts to 

replicate Bem’s “Retroactive facilitation of recall” effect, PLoS ONE, nr 7(3): e33423, 2012, doi: 

10.1371/journal. pone.0033423. 
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Z kolei eksperymentalne testy PAA zazwyczaj wykorzystują jedną z dwóch metod, 

z których obie dotyczą serii losowo dobranych przeplatanych emocjonalnych i neutral-

nych wydarzeń. Najczęściej występującą metodą jest ta, gdy uczestnicy biernie oglądają 

i/lub słuchają serii bodźców dobranych losowo, np. emocjonalne vs. neutralne. Mniej 

powszechną metodą jest zaś ta, w której uczestnicy aktywnie odgadują wynik każdej 

z serii przyszłych wydarzeń. W obu podejściach należy zadbać o to, aby wygenerować 

prawdziwie losową serię zdarzeń i aby uczestnicy ani eksperymentatorzy nie mogli 

wywnioskować nadchodzącego typu zdarzenia zwykłymi środkami sensorycznymi. 

Dane fizjologiczne (przewodnictwo skóry, częstość akcji serca, częstość oddechów, 

aktywność EEG itp.) są rejestrowane w sposób ciągły podczas eksperymentu. Każde 

badanie można wykonywać na zasadzie próba po próbie, ale częściej uśrednia się 

oceny z wielu prób podobnego typu (np. emocjonalne vs. neutralne) w serii. 

Przeprowadzono badania PAA w celu oceny połączonych dowodów i powtarzal-

ności zjawiska
14

. Mossbridge i wsp. cytują metaanalizę, czyli dane z 26 różnych źródeł, 

mając na celu sprawdzenie hipotezy, że różnica między reakcjami fizjologicznymi 

człowieka poprzedzającymi zdarzenia emocjonalne i neutralne podążają w tym samym 

kierunku, co różnica wynikająca z tych samych zdarzeń. Innymi słowy, przetestowano 

hipotezę, że reakcje fizjologiczne przed i po zdarzeniu mają ten sam znak. Przy 

zastosowaniu metod zachowawczych analiza w swych obliczeniach statystycznych 

ujawniła małą, ale wysoce istotną statystycznie wielkość efektu na poparcie hipotezy 

(efekt stały: ogólny ES = 0,21, 95% CI = 0,15–0,27, z = 6,9, p <2,7 × 10-12; efekty 

losowe: ogólny (ważony) ES = 0,21, 95% CI = 0,13–0,29, z = 5,3, p <5,7 × 10-8)
15

. 

Badania o wyższej jakości dały lepszy ogólny efekt i wyższy poziom istotności. 

Autorzy cytowanych badań nie są bezkrytyczni i wtrącają uwagi metodologiczne. 

Warto więc odnieść się też do nich, gdyż „metaanaliza jest tylko tak dobra jak dane, 

które bada”. Zarówno wątpliwe praktyki badawcze (QRP, questionable research 

practices), jak i artefakty fizjologiczne mają potencjał do uzyskania wyników naśla-

dujących efekt PAA. Jeśli QRP są wystarczająco rozpowszechnione, mogą być poten-

cjalnie odpowiedzialne za bardziej istotne wyniki pochodzące z metaanalizy. Jak piszą 

autorzy, ewentualne błędy są zazwyczaj spowodowane oszustwami eksperymentatorów, 

selektywnie dobranymi raportami, artefaktami filtrów nakładanymi na surowe dane, zbyt 

dużą liczbą analiz oraz tzw. efektami przewidywania i porządku. Te i inne możliwe 

wyjaśnienia PAA zostały poddane krytycznej analizie przez autorów, po czym stwier-

dzono, że brakuje im mocy wyjaśniającej
16

.  

2.1. Rodzaje antycypacyjnej aktywności fizjologicznej 

Trzy szerokie kategorie antycypacyjnych działań fizjologicznych są dobrze ugrunto-
wane w neuronauce i psychofizjologii: 1) przewidywanie zamierzonej aktywności 
ruchowej, 2) przewidywanie wykrycia bodźca i 3) przewidywanie złożonego wyłado-
wania impulsowego (ang. bursting). Rozerwanie lub wyładowanie impulsowe to 
niezwykle zróżnicowane zjawisko wzorców aktywacji neuronów w ośrodkowym 

                                                                

Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., Predictive physiological anticipation preceding seemingly unpredictable 

stimuli: a meta-analysis, Frontiers in Psychology, nr 3, 2012, s. 390, doi:10.3389/fpsyg.2012.00390. 
14 Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., Predictive physiological anticipation... 
15 Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., Predictive physiological anticipation... 
16 Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., Predictive physiological anticipation... 
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układzie nerwowym i rdzeniu kręgowym, w którym po okresach gwałtownych skoków 
potencjału czynnościowego następują okresy spoczynku znacznie dłuższe niż typowe 
interwały między skokami. PAA może być więc nową, czwartą kategorią lub może 
pokrywać się z jedną lub więcej z trzech ustalonych kategorii. 

Przewidywanie celowej aktywności ruchowej jest poparte dowodami neurofizjolo-
gicznymi wskazującymi, że neuronalne przewidywanie naszej przytomnej świadomości 
posiadania woli ruchu występuje od co najmniej 500 ms do 10 s przed pierwszym 
świadomym zgłoszeniem woli ruchu

17
. Przewidywanie wykrycia bodźca jest poparte 

faktem, że aktywność alfa EEG w okresie pre-bodźcowym w badaniach prezentujących 
bodźce, które mają być wykryte, różni się od aktywności alfa w okresach poprzedza-
jących bodźce, które nie zostaną wykryte

18
. Wyjaśnienie polega na tym, że określone 

fazy i/lub amplitudy oscylacji nerwowych ułatwiają lub hamują wykrywanie nadcho-
dzącego bodźca. Zjawisko to jest bardziej zrozumiałe, gdy porównamy je z innym 
badaniem. Obserwowano bowiem wyczekiwanie podczas snu złożonego wyładowania 
impulsowego (bursting) do wykorzystania w przyszłości, jako zjawisko zwane „grą 
wstępną” (preplay) w neuronach mysich hipokampów przed wejściem do nowego 
labiryntu

19
. Wyładowanie impulsowe zarejestrowane podczas snu wykazuje większe 

niż oczekiwano podobieństwo do wzorców zarejestrowanych, gdy mysz ostatecznie 
przemieszcza się po labiryncie, efekt wyjaśniony przez badaczy założeniem, że 
hipokamp przetwarza uogólnione wzorce wypalania z jego niedawnej historii, aby 
stworzyć złożone wyładowanie impulsowe towarzyszące eksploracji przestrzennej 
w mózgu. W przypadku tych trzech kategorii skutków antycypacyjnych do wyjaśnienia 
wyników wystarczające jest wnioskowanie przyczynowo-skutkowe. Założenia przyczy-
nowe nie wystarczają jednak przy próbie zrozumienia całej złożoności PAA, ponieważ 
najwyraźniej reprezentuje ona statystycznie wiarygodną przyczynowość wsteczną.  

2.2. Potencjalne mechanizmy PAA 

2.2.1. Opóźnione świadome doświadczenie 

Jednym z pozornie rozsądnych wyjaśnień zjawiska PAA jest to, że nasz świadomy 
umysł myli się co do wydarzeń. Oznacza to, że nasze świadome doświadczenie 
wydarzeń jest opóźnione o kilka sekund w stosunku do czasu rzeczywistego, którego 
                                                                
17 Libet B., Wright E.W.Jr., Gleason C.A., Preparation- or intention-to-act, in relation to pre-event potentials 

recorded at the vertex, Electroencephalography Clinical Neurophysiology, nr 56, 1983, s. 367-372, doi: 

10.1016/0013-4694(83)90262-6. 

Haggard P., Eimer M., On the relation between brain potentials and the awareness of voluntary 

movements, Experimental Brain Research, nr 126, 1999, s. 128-133, doi: 10.1007/s002210050722.  

Soon C.S., Brass M., Heinze H.J., Haynes J.D., Unconscious determinants of free decisions in the human 

brain, Nature Neuroscience, nr 11, 2008, s. 543-545, doi: 10.1038/nn.2112.  

Bode S., He A.H., Soon C.S., Trampel R., Turner R., Haynes J.D., Tracking the unconscious generation of 

free decisions using ultra-high field fMRI. PLoS ONE, nr 6:e21612, 2011, doi:10.1371/journal.pone.0021612 
18 Ergenoglu T., Demiralp T., Bayraktaroglu Z., Ergen M., Beydagi H., Uresin Y., Alpha rhythm of the EEG 

modulates visual detection performance in humans, Cognitive Brain Research, nr 20, 2004, s. 8, doi: 

10.1016/j.cogbrainres.2004.03.009; Mathewson K.E., Gratton G., Fabiani M., Beck D.M., Ro T., To see or 

not to see: prestimulus alpha phase predicts visual awareness. Journal of Neuroscience, nr 29, 2009, s. 8, doi: 

10.1523/JNEUROSCI.3963-08.2009; Panzeri S., Brunel N., Logothetis N.K., Kayser C., Sensory neural 

codes using multiplexed temporal scales, Trends in Neurosciences, nr 33, 2010, s. 10. doi: 10.1016/ 

j.tins.2009.12.001 
19 Panzeri S., Brunel N., Logothetis N.K., Kayser C., Sensory neural codes using multiplexed temporal 

scales, Trends in Neurosciences, nr 33, 2010, s. 10, doi: 10.1016/j.tins.2009.12.001. 
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nie jesteśmy świadomi. Tymczasem nieświadome procesy nerwowe są znacznie mniej 
opóźnione w stosunku do czasu zewnętrznego. Wyjaśnienie jest następujące: jedną 
z ważnych ról nieświadomości jest ocena środowiska i mobilizacja zasobów fizjolo-
gicznych, gdy organizm wyczuwa trudne zdarzenia zewnętrzne. Kiedy zasoby zostaną 
zmobilizowane, a ciało przygotowane, świadomy umysł otrzymuje uporządkowaną 
wersję wydarzeń, która jest z konieczności czasowo opóźniona, tak aby świadomy 
umysł nie inicjował działań odwrotnych do zamierzonych, co mogłoby przeszkadzać 
w przygotowaniu zasobów fizjologicznych. Ponieważ trudne zdarzenia zewnętrzne 
mogą wystąpić w dowolnym momencie, świadomy umysł zawsze otrzymuje opóźnione 
i przefiltrowane informacje o zdarzeniach zmysłowych i motorycznych. Praktycznie 
wszystkie zachowania są nieświadome, a przytomna świadomość towarzyszy tej 
czynności tak jak rozwijająca się i opóźniona historia.  

Ta hipoteza opóźnionego świadomego doświadczenia przewiduje, że powinniśmy 

znaleźć obszary mózgu z aktywnością przewidującą nadchodzące świadomie postrze-

gane zdarzenia na sekundę przed ich wystąpieniem. Jak wspomniano wcześniej, poza 

literaturą PAA, Bode i wsp. oraz Soon i wsp.
20

 podali, że do 10 sekund przed świado-

mym doświadczeniem decyzji o wywołaniu zdarzenia motorycznego aktywność mózgu 

przewiduje świadome decyzje. Dane te potwierdzają hipotezę opóźnionego świadomego 

doświadczenia, ale czy odzwierciedlają PAA? 

Chociaż PAA może wydawać się sensorycznym odpowiednikiem kodowania 

obserwowanego w układzie motorycznym, różni się pod względem kolejności zdarzeń, 

nie angażując zdarzeń wywnioskowanych ani nie podejmując decyzji. W ekspery-

mentach PAA zdarzenia fizjologiczne i bodźce są w niewłaściwej kolejności, aby 

można je było wyjaśnić przyczynowo, dlatego są one oznaczane przez komputer (nie 

są subiektywnie raportowane przez uczestników badania). Niezależnie od czasu, 

w którym te zdarzenia zachodzą, przed bodźcem, z którym wydaje się być związana, 

zachodzi reakcja fizjologiczna. Zatem PAA ani nie wspiera, ani nie obala hipotezy 

opóźnionego świadomego doświadczenia, ale ta hipoteza nie jest wiarygodnym 

wyjaśnieniem PAA. 

2.2.2. Biologia kwantowa 

Potencjalnie bardziej realnym sposobem zrozumienia efektów PAA jest to, że mogą 

one odzwierciedlać epifenomen związany z przetwarzaniem kwantowym w systemach 

biologicznych. Aharonov i wsp.
21

 zasugerowali, że jednym ze sposobów wyjaśnienia 

efektów kwantowych są interakcje między przyszłymi a przeszłymi wydarzeniami. 

Pomysł ten został ostatnio poparty postępami w pomiarach kwantowych, które pokazują, 

                                                                
20 Bode S., He A.H., Soon C.S., Trampel R., Turner R., Haynes J.D., Tracking the unconscious generation of 

free decisions using ultra-high field fMRI, PLoS ONE 6:e21612, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0021612. 

Soon C.S., Brass M., Heinze H.J., Haynes J.D., Unconscious determinants of free decisions in the human 

brain, Nature Neuroscience, nr 11, 2008, s. 543-545, doi: 10.1038/nn.2112.  
21 Aharonov Y., Bergmann P.G., Lebowitz J.L., Time symmetry in the quantum process of measurement, 

Physical Review Research, nr 134, 1964, s. B1410-B1416, doi: 10.1103/PhysRev.134.B1410. 

Aharonov Y., Albert D.Z., Vaidman L., How the result of a measurement of a component of the spin of 

a spin-1/2 particle can turn out to be 100, Physical Review Letters, nr 60, 1988, s. 1351-1354, doi: 

10.1103/PhysRevLett.60.1351 
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że obserwacje w przyszłości rzeczywiście wpływają na obserwacje w przeszłości
22

. 

Dalszego wsparcia podobnego zjawiska przyczynowości wstecznej w fizyce dostarcza 

eksperymentalna weryfikacja splątania opóźnionego wyboru
23

. Wreszcie, ponieważ 

wykazano, że efekty kwantowe manifestują się w układach biologicznych w tempera-

turach fizjologicznych, np. w reakcjach fotosyntezy
24

, nie jest to już niewyobrażalne, 

że przyczynowo wsteczne efekty kwantowe mogą wystąpić w ludzkim układzie 

nerwowym.  

Jednak jednym z problemów z kwantowym biologicznym wyjaśnieniem PAA jest 

to, że efekty przyczynowości wstecznej rzędu sekund musiałyby być wyjaśnione za 

pomocą procesów kwantowych, a nie znamy dotychczas żadnych dowodów na to, iż 

efekty te mogą wystąpić w tej skali czasu. Niemniej jednak eksploracja biologicznych 

efektów kwantowych dopiero zaczyna się rozwijać, a większość modeli biologicznych 

nie zna jeszcze konsekwencji przyczynowości wstecznej. Hipoteza biologii kwantowej 

pokazuje wartość anomalnych zjawisk w napędzaniu nauki poprzez motywowanie 

badaczy do poszukiwania nowych wyjaśnień w oparciu o pojawiające się koncepcje 

naukowe. 

3. Implikacje PAA dla fizjologii i badań nad świadomością 

Najważniejszą implikacją pomiarów aktywności antycypacyjnej PAA dla fizjologii 

jest to, że tradycyjna konwencja dla takich fizjologicznych pomiarów mówi o tym, iż 

liczy się odjęcie średniej aktywności przed zdarzeniem, jak również po zdarzeniu 

pomiarów fizjologicznych. W ten sposób PAA może na dwa sposoby ukrywać istotne 

reakcje fizjologiczne
25

. Zakładając, że aktywność przed zdarzeniem jest równoważna 

pomiarom reakcji fizjologicznych między typami zdarzeń (emocjonalne vs. neutralne; 

bez testowania tego założenia), PAA może być tak oczywiste, że nawet nie zdajemy 

sobie z niej sprawy. Kilka ponownych badań aktywności przed zdarzeniem opisy-

wanych w badaniach psychofizjologicznych przeprowadzonych w innych celach 

                                                                
22 Aharonov Y., Bergmann P.G., Lebowitz J.L., Time symmetry in the quantum process of measurement, 

Physical Review Research, nr 134, 1964, s. B1410-B1416. doi: 10.1103/PhysRev.134.B1410; Aharonov Y., 

Albert D.Z., Vaidman L., How the result of a measurement of a component of the spin of a spin-1/2 particle 

can turn out to be 100, Physical Review Letters, nr 60, 1988, s. 1351-1354. doi: 10.1103/PhysRevLett. 

60.1351; Hosten O., Kwiat P., Observation of the spin hall effect of light via weak measurements, Science, 

nr 319, 2008, s. 787-790. doi: 10.1126/science.1152697; Dixon P.B., Starling D.J., Jordan A. N., Howell J.C., 

Ultrasensitive beam deflection measurement via interferometric weak value amplification, Physical Review 

Letters, nr 102, 2009, s. 173601. doi: 10.1103/PhysRevLett.102.173601. 
23 Ma X., Zotter S., Kofler J., Ursin R., Jennewein T., Brukner Č., Zeilinger A., Experimental delayed-choice 

entanglement swapping, Nature Physics, nr 8, 2012, s. 479-484, doi: 10.1038/nphys2294. 
24 Ma X., Zotter S., Kofler J., Ursin R., Jennewein T., Brukner Č., Zeilinger A., Experimental delayed-choice 

entanglement swapping, Nature Physics, nr 8, 2012, s. 479-484, doi: 10.1038/nphys2294; Scholes G., 

Coherence in photosynthesis, Nature Physics, nr 7, 2011, s. 448-449. doi: 10.1038/nphys2013; Dawlaty J., 

Ishizaki A., De A., Fleming G., Microscopic quantum coherence in a photosynthetic-light-harveting antenna, 

Philosophical Transactions of the Royal Society A, nr 370, 2012, s. 3672-3691, doi: 10.1098/rsta.2011.0207; 

Olaya-Castro A., Nazir A., Fleming G., Quantum-coherent energy transfer: implications for biology and new 

energy technologies, Philosophical Transactions of the Royal Society A, s. 370, 2012, s. 3613-3617, doi: 

10.1098/rsta.2012.0192. 
25 Bierman D., Radin D., Anomalous anticipatory response on randomized future conditions, Perceptual and 

Motor Skills, nr 84, 1997, s. 689-690. doi: 10.2466/pms.1997.84.2.689; Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., 

Predictive physiological anticipation... 
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sugeruje, że efekt PAA jest rzeczywiście obecny, ale pomijany
26

. Kiedy badacze prze-

prowadzają konwencjonalny eksperyment psychofizjologiczny jest mało prawdopo-

dobne, żeby dokładnie badali błędy oczekiwań lub korzystali ze wszystkich dostępnych 

technik losowych, aby wykluczyć błędy statystyczne w kierunku efektu PAA. 

Innym sposobem, w jaki bazowe dane dotyczące aktywności fizjologicznej przed 

zdarzeniem mogą zaciemniać ważne efekty fizjologiczne, jest fałszywe zwiększanie 

lub zmniejszanie różnic fizjologicznych po zdarzeniu. Może się tak zdarzyć, ponieważ 

aktywność przed zdarzeniem rzadko jest równoważna między typami zdarzeń 

z powodu PAA, więc odjęcie tych różniących się wartości może w rezultacie dać 

mylące dane po zdarzeniu. 

Bardziej intrygującą implikacją PAA dla tych, którzy próbują zrozumieć ludzką 

fizjologię jest to, że wydaje się istnieć korelacja między reakcjami przed i po zdarzeniu, 

tak że wielkość reakcji po zdarzeniu wydaje się korelować z wielkością odpowiada-

jącej jej reakcji na zdarzenie. Warto zauważyć, że prosta korelacja między odpowie-

dziami przed i po nie jest tym, o co tutaj chodzi. Z pewnością między osobami istnieje 

silna korelacja między stanem fizjologicznym przed i po jakimś zdarzeniu, częściowo 

ze względu na fakt dużego zróżnicowania reakcji na bodźce fizjologiczne między 

ludźmi w ogóle. Zamiast tego zaobserwowano korelację wielkości pomiarów fizjolo-

gicznych przed zdarzeniem i po zdarzeniu, co nazywa się „czasowym dublowaniem”. 

Aby zbadać to zjawisko w PAA, Radin
27

 przetestował dublowanie czasowe przy użyciu 

niezależnych ocen emocjonalności dla różnych bodźców i odkrył istotną korelację 

między rozmiarem reakcji przed bodźcem a emocjonalnością bodźca. 

W innym badaniu mężczyźni mieli częste, zależne od poziomu tlenu we krwi (ang. 

BOLD – Blood Oxygenation Level – Dependent) reakcje następcze na obrazy 

erotyczne rozłożone losowo wraz z obrazami gwałtownymi i neutralnymi, ale jedyny 

znaczący efekt PAA wystąpił w przypadku obrazów erotycznych, ale nie gwałto-

wnych
28

. Kobiety w tym samym badaniu miały duże, zależne od poziomu tlenu we 

krwi (BOLD) odpowiedzi na gwałtowne, ale nie erotyczne obrazy, które również 

odpowiadały ich efektom PAA. Zauważono też podobne efekty w zależności od płci 

w innych badaniach, dla których różnice wystąpiły po zdarzeniu w reagowaniu na 

czasowe dublowanie przed zdarzeniem
29

. 

  

                                                                
26 Bierman D., Anomalous baseline effects in mainstream emotion research using psychophysiological 

variables, Journal of Parapsychology, nr 64, 2000, s. 239-240; Mossbridge J., Tressoldi P., Utts J., Predictive 

physiological anticipation... 
27 Radin D., Electrodermal presentiments of future emotions... 
28 Bierman D., Scholte H., A fMRI brain imaging study of presentiment, Journal of International Society of 

Life Information Science, nr 20, 2002, s. 380-389. 
29 McCraty R., Atkinson M., Bradley R.T., Electrophysiological evidence of intuition: Part 2. A system-wide 

process?, The Journal of Alternative and Complementary Medicine,  nr 10, 2004, s. 12; Radin D., Lobach E., 

Toward understanding the placebo effect: investigating a possible retrocausal factor, The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine, nr 13, 2007, s. 733-739. doi: 10.1089/acm.2006.6243; Radin D., 

Borges A., Intuition through time: what does the seer see?...; Mossbridge J., Grabowecky M., Suzuki S., 

Physiological markers of future outcomes: three experiments on subconscious… 
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4. Wnioski 

Podejście do badania przyszłych czynności w metodologii i filozofii nauki jest na 

ogół traktowane dość krytycznie ze względu na racjonalny stosunek do czasu. 

Wszelkie próby przewidywania zdarzeń płynące z ludzkiej podświadomości tym 

bardziej przyjmowane są z dużym dystansem. Podejście neuronauki stara się jednak 

badać przyszłe reakcje fizjologiczne organizmu w zupełnie inny sposób, wyko-

rzystując treści nieświadome mózgu. Takie odkrycia mogą być stosowane w biologii 

czy niektórych gałęziach leczenia i ochrony zdrowia
30

.  

Na podstawie przeglądu badań można postawić następujące ogólne wnioski: 

 predykcyjna aktywność antycypacyjna (PAA) jest badana od ponad trzech dekad, 

a wnioski z najnowszych badań podają, że zjawisko to jest jak najbardziej 

rzeczywiste; 

 analiza metodologiczna eksperymentów pod kątem zachowań i oczekiwań spo-

łecznych, a także błędy statystyczne i tzw. artefakty fizjologiczne nie wyjaśniają 

dostatecznie mechanizmów predykcyjnej aktywności antycypacyjnej PAA; 

 mechanizmy leżące u podstaw predykcyjnej aktywności antycypacyjnej nie są do 

końca jasne, ale dwie hipotezy zdają się sugerować, iż 1) procesy kwantowe 

angażują fizjologię człowieka w wyczuwanie bodźców „do przodu” oraz że 

2) procesy kwantowe odzwierciedlają podstawowe symetrie czasowe właściwe 

dla świata fizycznego; 

 dowody wskazują, że istnieje czasowe odzwierciedlenie między zdarzeniami 

fizjologicznymi przed i po zdarzeniu, tak że charakter reakcji fizjologicznej po 

zdarzeniu odzwierciedla charakterystykę predykcyjnych działań antycypacyjnych 

dla tego zdarzenia; 

 czasowe rozmycie, w którym ściśle nakładające się zdarzenia emocjonalne mogą 

zmylić lub zminimalizować zarówno reakcje po zdarzeniu, jak i predykcyjną 

aktywność antycypacyjną (PAA) przed zdarzeniem, może być krytycznym 

czynnikiem w izolowaniu i wzmacnianiu PAA. Jednak hałas wprowadzany przez 

to rozmycie może być ograniczony przez ścisłe „zamknięcie pętli czasowej” 

pomiędzy reakcjami przed i po bodźcu. 
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Ludzka podświadomość – problem badania percepcji przyszłych czynności 

Streszczenie  

Przedmiotem artykułu jest podświadomość ujęta w kontekście przyszłych zdarzeń i czynności, które 

człowiek ma zamiar wykonać, lecz jest to nieuświadamiane. Większość czynności ludzie wykonują nie 

zastanawiając się nad nimi, i jest to coś naturalnego. Główna analiza dotyczy pojęcia predykcyjnej aktyw-

ności antycypacyjnej (PAA), którego założeniem jest, że istnieją przyszłe nieuświadamiane zdarzenia 

fizjologiczne człowieka, i rozróżnia się działania oraz przyszłe bodźce, między innymi nieuświadamiane 

reakcje fizjologiczne. Przegląd zawiera badania eksperymentalne z tego zakresu, a także z zakresu biologii 

kwantowej i opóźnionego świadomego doświadczania.  

Słowa kluczowe: podświadomość, predykcyjna aktywność antycypacyjna (PAA), prekognicja, procesy 

fizjologiczne, badania eksperymentalne 

Human subconscious – the problem of studying the perception of future activities 

Abstract  

The subject of the paper is the subconscious in the context of future activities that a person is supposed to 

do, but they are unconscious. People do most of the activities without thinking about them, and they are 

natural. The main analysis concerns the concept of predictive anticipatory activity (PAA), which assumes 

that there are future unconscious human physiological events, and distinguishes between actions and future 

stimuli, including unconscious physiological responses. The review includes experimental research in this 

field as well as in quantum biology and delayed conscious experience. 

Keywords: subconscious, predictive anticipatory activity (PAA), precognition, physiological processes, 

experimental research 
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Maciej Kijko
1
 

Kulturowe kłopoty kulturoznawstwa 

Nauka, jako jedna z dziedzin kultury, choć nie za wiodącą, posiada jednak swoją 

funkcję światopoglądowotwórczą. Historycznie widoczne jest w jaki sposób owa (by 

podkreślić ponownie – nie główna) funkcja ingerowała w życie społeczne. Z jednej 

strony uwyraźniało się społeczne oczekiwanie, że nauka zaoferuje remedium na 

rozliczne społeczne niedostatki, z drugiej odzywały się niejednokrotnie pretensje samych 

badaczy do posiadania naukowo wypracowanych (w domyśle i skutecznych, i osta-

tecznych) takichże kuracji. Jest to być może element właściwej ludzkiemu myśleniu 

i ujawniającej się w różnych obszarach hybris – pożądliwości do opanowywania swą 

mocą coraz rozleglejszych połaci świata (w najszerszym sensie). Choćby nawet i tak 

było, jest to bez znaczenia dla nas, których zainteresowanie kieruje się w stronę 

dociekania i analizowania poszczególnych przypadków takich niebezpiecznych powino-

wactw z wyboru
2
, prób określenia dynamiki i wektorów tych wzajemnych złożonych 

relacji. 

Refleksja poświęcona temu zagadnieniu jest dobrze rozwinięta. Wydana niedawno 

książka Jonathana Marksa Is Science Racist? jest tego najświeższym potwierdzeniem. 

Z jednej strony autor, antropolog fizyczny, analizuje w niej historyczne perypetie 

naukowego poświadczania i dekretowania przekonań o charakterze rasistowskim – 

przekładających się na praktykę relacji społecznych w węższym i szerszym zakresie – 

włączając w to filozoficzne założenia umożliwiające takie myślenie. Z drugiej strony 

sam uznaje, że pojęcie rasy nie ma wystarczającego ugruntowania w nauce, że nie ma 

czegoś takiego jak rasa i jest ona faktem społecznym, co zresztą w niczym nie zmniejsza 

jego wagi, natomiast na inny sposób musi być jako problem rozwiązywane. Negliżuje 

tym samym uroszczenia – nadmierne – przyrodoznawstwa do ingerowania w przestrzeń 

społeczną. Szczególnie jasno owe pretensje widać w próbach odwołania się w rozstrzy-

ganiu właściwie kulturowych problemów do ustaleń i autorytetu przyrodoznawstwa. 

Przykładem niedawna książka Richarda Dawkinsa Bóg urojony. Ów znamienity przecież 

genetyk stara się rozprawić ze złudzeniem (w swoim mniemaniu) wiary w istnienie 

Boga i ponadludzkiego porządku ustanowionego jego wolą. Nie zamierzam wdawać 

się w szczegółową analizę jego argumentów. Uznaję sam zamiar rozstrzygnięcia 

kwestii istnienia bądź nieistnienia fundatora wszystkich radości i utrapień tego świata 

za chybiony po prostu. Nauka ustala wszelkie jak? przyrodniczych procesów i przy-

czynowość opartą na materialności świata. Ostateczne dlaczego? jest jej już niedo-

stępne (jak zresztą każdemu ludzkiemu wysiłkowi). Stąd religijne credo wymyka się 

naukowemu wysiłkowi. Wszelkie zaś redukcje wiary do czynników biologicznych 

cierpią na tę samą przypadłość intelektualnego i poznawczego mieszania dwóch różnych 

porządków. Poza tym argumentacja w dużej mierze odwołująca się do roli religii 

                                                                
1 quintus@amu.edu.pl, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl. 
2 Odwołując się tu zarówno do Wolfa Lepeniesa, jak i Johanna Wolfganga Goethego; pierwszy krytycznie 

(‘niebezpieczne’) rozpatruje nadzieje wyrażane przez drugiego ( w jego Powinowactwach z wyboru). 

mailto:quintus@amu.edu.pl
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w dziejach świata nijak się ma do kwestii Boga jako iluzji. Krytyka filozoficznych 

i teologicznych dowodów na jego istnienie również. Zapał zaś w negacji religii bardzo 

przypomina podobny, apostolski wysiłek drugiej strony w nawracaniu na wiarę. Innym, 

nie mniej wymownym, acz mniej głośnym, bo obywającym się bez tak agresywnej 

retoryki, przykładem jest próba sprowadzenia wiary do kategorii doborowych w sensie 

biologicznym dokonana w latach siedemdziesiątych przez Edwarda O. Wilsona 

w książce O naturze ludzkiej (Dawkins zresztą idzie podobnym tropem aczkolwiek bez 

odwoływania się doń). Skądinąd zamiar Wilsona jest ambitniejszy – próbuje uzasadnić, 

że kultura w ogóle jest swego rodzaju złudzeniem kryjącym przed wzrokiem ludzkim 

podstawowy i jedyny mechanizm reprodukcji genów. Można, nie bez ironii, stwierdzić, 

że ów radykalny wniosek w niczym nie ustępuje jakimkolwiek artykułom wiary. 

Nie inaczej ma się zresztą rzecz z pytaniami kierowanymi przez osoby religijne 

w stronę biologów o wyznaczenie początku życia, bądź inaczej rzecz formułując – 

kiedy zaczyna się człowiek. W tym momencie szczególnie wyraźnie widać problem – 

biologia bada człowieka (w jego biologicznych właściwościach), nie jest jednak w stanie 

orzec, czym jest człowiek, bowiem to jest pojęcie z innego porządku. Kontrowersje, 

które można określić jako filozoficzne, etyczne, bądź jeszcze inaczej, mogą być 

rozstrzygane jedynie w odniesieniu do przekonań, czy wartości – czyli kultury. Nauka 

w niczym tu nie pomoże, a jej użycie jako argumentu, jawi się jako nieczysty chwyt 

erystyczny – z autorytetu
3
. 

Poszukiwanie w przyrodoznawstwie kluczy do rozwiązania kulturowych bolączek 

jest w pewnej mierze zrozumiałe. Jego spektakularny rozwój – praktycznie odczuwany 

– pokazuje skuteczność dokonywanych ustaleń. Przekonanie, że nauka ustala prawdę 

pozwala sądzić, że owa prawda ma uniwersalny charakter. Z drugiej strony dość łatwo 

poszukiwać w świecie natury analogii do świata społecznego, bo tego świata jesteśmy 

częścią. Ich powszechność wynika z samej mechaniki przeniesienia. Poszukiwanie 

analogii polega przecież na przekonaniu o podobieństwie i odnajdywaniu go, a czyni 

się to po to, być może, aby przekonać się o istnieniu i pozostawaniu częścią jednej, 

spójnej rzeczywistości. Analogia zachowuje coś z owego przeczucia. Kwestią proble-

matyczną jest owo coś – jaki jest zakres tej demonstratywności? Inaczej mówiąc – 

gdzie są granice tego związku? Możemy i spontanicznie poszukujemy ilustracji, jednak 

czy oznacza jej zastosowanie przywiedlność różnych porządków? Bliskość świata 

natury, złożona relacja między porządkiem kultury i natury w dobry sposób wyjaśniają 

powszechność tego rodzaju porównań w codzienności. Porządek nauki stanowi jednak 

przypadek o tyle szczególny, że jako idea regulatywna, obowiązuje w niej precyzja, 

logiczność, ścisłość argumentacji. Analogia nie może funkcjonować tak samo, jak 

                                                                
3 Nie chcę i nie zamierzam twierdzić, że przyrodoznawstwo nie może występować w funkcji światopoglą-

dowotwórczej – i może, i czyni tak po wielokroć. Jeśli kiedyś na gruncie fizyki doświadczalnie udowodniono, 

że ziemia jest planetą w układzie ze Słońcem jako gwiazda centralną i oznajmiono: „Ziemia nie jest 

w centrum Wszechświata”, to było to działanie mające swoje światopoglądowotwórcze konsekwencje; jeśli 

dzięki odpowiednim badaniom ustalono relację pomiędzy niektórymi drobnoustrojami, a zapadalnością na 

pewne choroby i oznajmiono: „odpowiednie zasady higieny mogą zmniejszyć ryzyko zachorowań”, to było to 

działanie mające swoje światopoglądowotwórcze konsekwencje; jeśli dzięki eksperymentom uzyskano 

możność transplantacji organów i oznajmiono: „przeszczep może ratować życie”, to i w tym przypadku 

działanie to miało swoje światopoglądowotwórcze konsekwencje. Mnożąc te przykłady zamierzam pokazać 

różnicę, pomiędzy tym, co jest zrozumiałym i nieuchronnym wkroczeniem nauk przyrodniczych w przestrzeń 

życia społecznego, a tym, co jest nadużyciem posiadanej przez siebie rangi. 
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gdzie indziej – chociaż nie da się (i chyba nie ma potrzeby) usuwać jej, należy wyzna-

czyć jej granice. 

Pokazuje to złożoność obecności nauki w przestrzeni społecznej. Nie sposób 

bowiem przypuścić, by w całości jaką jest kultura, jakiś element działał bez wpływu 

na, jak i ze strony pozostałych jej części. Stąd, choć można sobie wyobrazić (ale tylko 

to) osiągnięcie jakiejś teoretycznej zgody co do sposobu ujmowania kwestii, to już 

wyobrażenie sobie „zamrożenia” na jakimś poziomie rzeczywistości tych relacji 

możliwie nie jest. Oznaczałoby bowiem przystanie na wizję kultury jako bezruchu. Tym 

co właściwe kulturze to jej zmienność, będąca efektem dynamiki relacji pomiędzy nią, 

jako ponadjednostkową rzeczywistością myślową a poszczególnymi podmiotami 

realizującymi specyficzne jej warianty, a zatem również stała praca elementów kultury. 

Patrząc z perspektywy wymiaru czasowego, w każdym punkcie strzałki czasu będziemy 

mieli do czynienia z relacją szczególnych elementów tego, co zwiemy nauką, a takimiż 

(szczególnymi) elementami tego, co jest pozostałą przestrzenią kultury. 

Badacze przecież, jak wszyscy inni są uczestnikami kultury, nie mają odrębnego 

statusu, ani też nie posiadają niedostępnej reszcie zdolności wykraczania poza kulturę 

i osiągania zewnętrznego, pozakulturowego i niezaangażowanego oglądu spraw. Jako 

uczestnicy kultury podlegają wynikającym z tego ograniczeniom. Większa część 

naszego kulturowego wyposażenia jest w nas ucieleśniona, spora znajduje się poza 

obszarem świadomości – znaturalizowana niejako w kategorii „oczywistości”, a pewna 

tylko znajduje się w obszarze naszej wiedzy. Naukowcy więc, poddając krytycznej 

analizie różne sądy na temat rzeczywistości, wytwarzając wiedzę, są powodowani 

jednocześnie kulturą, w której są zanurzeni, ulegają jej kategoriom – zdają sprawę 

z pewnych kwestii i w tym samym momencie reprodukują inne elementy tego kulturo-

wego świata. Do tego dochodzi ta okoliczność, że występując z pozycji takiej czy innej 

profesji badacz wciąż jest zaangażowany w inne wymiary swojej kulturowej egzystencji. 

Myśleć inaczej byłoby naiwnością. Badając, nie separujemy się od całości naszego 

systemu przekonań, to, co dotyczy podstaw naszej kulturowej wizji rzeczywistości działa 

efektywnie cały czas, w dużej mierze poza świadomością wpływając na rezultaty 

naukowych dociekań – to nieuniknione i należy też mieć na względzie ten problem. 

Nie chodzi tu przy tym o okoliczności natury psychologicznej. Z tymi filozofia nauki 

poradziła sobie odróżniając na początku XX wieku kontekst odkrycia od kontekstu 

uzasadniania mający separować przygodne okoliczności związane z dokonywaniem 

naukowych ustaleń i rzeczywiste ich uprawomocnienie w przestrzeni twierdzeń nauki. 

Odkrywając, że różne przyczyny doprowadzają badaczy do ich twierdzeń, i że mają 

one niezwiązany z nauką charakter, można było zachować przekonanie o obiektyw-

ności wiedzy potwierdzanej nie przez to, w jaki sposób zostały dokonane ustalenia 

składające się na nią, ale jakie miejsce zajmują w przestrzeni pozostałych twierdzeń 

tworzących całość wiedzy. W tym przypadku chodzi o coś bardziej zasadniczego: 

o kulturowe uwarunkowanie samej wiedzy. Nauka jest jedną z praktyk społecznych, 

jest regulowana przekonaniami o kulturowym charakterze, stąd też – konsekwentnie – 

epistemologia musi mieć charakter kulturowo i historycznie zrelatywizowany
4
. Że nie 

jest ten aspekt w wymiarze historycznym szczególnie dostrzegany, że jesteśmy 

przekonani o kumulatywnym wzroście wiedzy i jej postępie, stałym zbliżaniu się do 

                                                                
4 Kmita J., Epistemologia w u oczach kulturoznawcy, [w:] Studia Filozoficzne 1985/4 (233). 
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prawdy, znaczy tylko tyle, że płynność zmiany kulturowej w tym obszarze dość dobrze 

działa. Należy jednak uznać, że analitycznie kolejne teorie łączy nie proste wynikanie, 

rozszerzanie wstępnych założeń o kolejne uszczegółowienia, a relacja znacznie 

bardziej skomplikowana. W kolejno po sobie następujących koncepcjach, kluczowe 

dla nich pojęcia mieszczą w sobie różną względem wcześniejszych treść – wyjaśnia-

jącą nieadekwatność poprzednich ujęć, bądź je korygującą. Mówiąc inaczej przekonanie 

o systematycznym rozwoju i wzroście wiedzy powodowane jest używaniem tych 

samych słów na określenie różnych rzeczy – jest to udziałem nawet samych naukowców, 

którzy w swoich rozważaniach odwołują się przecież do poprzedników i nie muszą 

zdawać sobie sprawy z wypracowywania całkowicie nowych i odmiennych wizji 

rzeczywistości przyrodniczej
5
. Powinni to dostrzegać jednak nad nauką reflektujący. 

Jeśli epistemologię uznajemy za podległą okolicznościom kulturowym (bo przecież 

nawet wymiar historyczny w ten sposób winien być rozpoznany) to i rozdział kontekstu 

odkrycia i uzasadnienia w nie mniejszym stopniu musi być podany w wątpliwość 

w swojej klarowności. Należy bowiem konsekwentnie uznać, że podstawą doświad-

czalną nauki jest treść doświadczenia społecznego, a nie to, co zostało wyrażone 

w zdaniach obserwacyjnych, jako doświadczenie. A skoro tak, to kontekst odkrycia 

obejmuje kontekst uzasadniania
6
. Nie musi to doprowadzać do kwestionowania całości 

wysiłku poznawczego nauki, nakłada jednak obowiązek wnikliwego przemyślenia 

problemu samej nauki. 

Należy zwrócić uwagę na tę okoliczność, że nauka – w tym przyrodoznawstwo – 

jest częścią kultury i kulturowo jest uwarunkowana. Aby uprawiać naukę należy 

przecież podejmować działania zgodne ze społecznymi przekonaniami odnośnie tego, 

co jest nauką, a co nią nie jest, jak prowadzić badania naukowe, a jakie ich prowadzenie 

nie jest już naukowe – bez podzielania owych przekonań wszelkie podejmowane 

działania nie będą mogły być uznane za naukowe. To, co potocznie uznaje się z naukę, 

całokształt czynności badawczych (stawianie i testowanie hipotez, eksperymentowanie 

itp.) bądź wytwarzany w trakcie tych czynności korpus wiedzy (twierdzenia, teorie) 

jest jednak możliwe dopiero dzięki wstępnemu uwzględnianiu społecznych przekonań 

normatywno-dyrektywalnych regulujących praktykę badawczą, a także pośrednio 

przynajmniej samą wiedzę naukową
7
. 

Nie sposób zaprzeczyć ogromnej efektywności współczesnej nauki – jej osiągnięcia 

w przełożeniu na techniczne zastosowania kształtują nasz świat. Pozostaje to znowu 

w ścisłym związku z szerszym kontekstem, bowiem jej technologiczna skuteczność 

odpowiada na zapotrzebowania społeczne. Społeczeństwa o postępującej złożoności 

i skomplikowaniu potrzebują wiedzy coraz precyzyjniejszej, coraz bardziej szczegóło-

wej – nic bardziej niż zmatematyzowane przyrodoznawstwo nie odpowiada na ten 

wymóg. W przypadku innych społeczności należy dostrzec tę okoliczność, że ich często 

skromny potencjał techniczny i przekonania składające się na wiedzę o świecie mające 

nieporównywalnie prostszy charakter i z naszego punktu widzenia, jeśli uznać je za 

wiedzę naukową, są nieadekwatne i są jednocześnie jednak wystarczające dla zgła-

szanych potrzeb. Nie znaczy to tym samym, że można utożsamić technologiczną 

                                                                
5 Kmita J., Z problemów epistemologii historycznej, PWN, Warszawa 1980. 
6 Kmita J., Kontekst odkrycia – kontekst uzasadniania, [w:] Studia Metodologiczne 1974/12. 
7 Kmita J., Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 

Poznań 2007, s. 120-122. 
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efektywność z prawdziwością osiąganej wiedzy, czyli uzyskiwaniem przez nią wiedzy 

o nieuwarunkowanej rzeczywistości. Jakkolwiek potocznie owo utożsamienie dochodzi 

do skutku, to nie ma wystarczających argumentów, by je uznać na poziomie refleksji 

badawczej. Nie ma tym samym wyjścia z przestrzeni nauki jako praktyki kulturowej 

i wejścia w przestrzeń nieuwarunkowanej prawdy. 

Jest to w całości złożona sytuacja. Do jej intelektualnego opanowania nie ma lep-

szego narzędzia niż pojęcie kultury. Dzięki niemu ta złożoność staje się w ogóle 

dostępna refleksji. 

W taki też sposób potraktować chciałbym temat kulturowych kłopotów kulturo-

znawstwa. Zasygnalizować mianowicie szczególnie istotną zależność. 

Problem z kulturą (jeszcze nie kulturoznawstwa) pojawia się w momencie zetknięcia 

z uczestnikiem innej kultury i rozpoznania go jako także należącego do rodzaju ludz-

kiego. Denaturalizacja następująca w tej chwili (która byłaby może odpowiednikiem, 

a może i właściwym momentem wyjścia ze stanu natury) uwalnia proces wytwarzania 

kulturowych mechanizmów radzenia sobie z tym dystansem, brakiem harmonijnej 

jedności gatunku ludzkiego. Owe wytworzone narzędzia określałyby relacje miedzy 

kulturami i umocowane byłyby w kontekście właściwych im kultur. Jako że trudno 

wyobrazić sobie kulturę w dłuższej perspektywie izolowaną (a to chyba mogłoby 

ewentualnie doprowadzić do zniesienia problemu kultury w rozważanym tutaj ujęciu) 

można przyjąć, że rozwiązanie najczęściej urzeczywistniane, to (dwuznaczne) rozpo-

znanie własnej kulturowości jako bardziej naturalnej niż posiadane przez adwersarzy. 

Łatwo to pokazać w historycznej perspektywie, odwołując się do konfrontacji kultury 

europejskiej z tak zwanym Nowym Światem u progu nowoczesności. Do umownego 

punktu otwarcia nowej sytuacji – odkrycia Ameryki, dostrzegane przez mieszkańców 

Starego Świata zróżnicowanie kulturowe było opanowywane przez odwołanie do 

biblijnej opowieści o rozejściu się plemion Izraela. Autorytet Biblii pozwalał na jedno-

czesne uporządkowanie różnorodności i jej zhierarchizowanie – chrześcijanie to 

potomkowie prawowiernego szczepu, reszta to potomstwo różnych zbłąkanych 

owieczek. Przywiedzenie ich ku prawdzie może być zadaniem prawych, jednak można 

też po prostu uznać istnienie renegatów. Jakkolwiek w sposób oczywisty nie posługi-

wano się wonczas pojęciem kultury, to i bez niego zadziałał opisany powyżej mecha-

nizm. Wspiera to wejrzenie w wyobrażeniowość tamtego czasu: bestiaria średnio-

wieczne pełne są istot na poły ludzkich, a na poły zwierzęcych (jak choćby kynocefale 

z Opisania świata Marka Polo
8
) – im dalej od cywilizacji (czyli swojego, oswojonego 

świata), tym pojawia się ich więcej. 

Wkroczenie w chwili odkrycia Ameryki na scenę ludów nie uwzględnionych 

w opowieści biblijnej, nie mających w niej miejsca sprowokowało rzeczywisty kryzys 

poznawczy. Próbowano go zniwelować poprzez próby włączenia nowo odkrytych 

ludów w dawny schemat, ale też podejmowano namysł bardziej podstawowy. Podczas 

                                                                
8 Kontrowersja dotycząca autentyczności relacji Polo i tego, czy rzeczywiście zwędrował aż do Chin, 

pokazuje nieodzowność pojęcia kultury w każdej z dyscyplin humanistycznych (w tym przypadku historii). 

Szereg wydobytych z tekstu nieścisłości mających dowieść zmyślenia, jakim miałoby być Opisanie świata, to 

w istocie nieuprawnione rzutowanie na średniowiecznego podróżnika współczesnego modelu budowania 

narracji i postaci badacza, czy nawet podróżnika, podczas gdy relacje ówczesne pisane były podług innych 

reguł, właściwych kulturze średniowiecznej. Ustalenie więc nawet fantazji nie daje podstaw do stwierdzenia 

nieautentyczności całej relacji i zasadniczego podważania  wiarygodności podróżnika. 
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debaty w Valladolid w 1550 roku starano się ustalić status rdzennych mieszkańców 

Ameryki. Naprzeciw siebie stanęli Gines de Sepulveda i Bartolome de Las Casas. 

Pierwszy z nich reprezentował wywiedzione z Arystotelesowej Polityki stanowisko, że 

mogą być podporządkowani i poddani europejskiej władzy w sposób usprawiedliwiony, 

bowiem pokazali, że nie są w stanie sobą skutecznie rządzić (co w istocie udowodniła 

ich klęska) – posiadają więc status niższy niż Europejczycy. Drugi, znany jako obrońca 

Indian, usiłował uzasadnić, że są dla chrześcijan bliźnimi. Każdy z adwersarzy odwo-

ływał się przy tym do własnej znajomości kultur indiańskich interpretując znane sobie 

rzeczy przeciwstawnie – Sepulveda wydobywał i uwydatniał różnice, de Las Casas, 

dostrzegając je także, starał się sprowadzać do podobieństw i podobieństw poszukiwał. 

Mimo pozornej opozycyjności, są to stanowiska zbliżone, bowiem obrońca Indian 

widzi w nich bliźnich dzięki podobieństwom i uznaje za oczywiste, że wyrzekną się 

swych pogańskich wierzeń nawracając na ścieżkę prawdziwej wiary. Można przypusz-

czać, że gdyby Indianie nie podporządkowali się i on zmieniłby stanowisko – widzi ich 

pokonanych, nawróconych (że przemocą nie zauważa), dlatego może uznać za bliźnich
9
. 

Widać w opisanych przypadkach dążność do zachowania intelektualnego status quo, 

czyli zachowania przekonania o swojej własnej kulturze jako tej właściwej, bliższej 

jądra człowieczeństwa niż inne. 

W tym samym niemal czasie Michel de Montaigne prekursorsko wyznacza kierunek 

myślenia zasadniczo odmienny. Po wielokroć w swych Próbach powraca do tematu 

Nowego Świata i jego mieszkańców. W rozdziale O kanibalach kieruje namysł na 

praktykę szczególnie bulwersującą jego współczesnych (dzisiaj chyba nie byłoby 

inaczej) – ludożerstwo
10

. Zamiast kwitować to jednym słowem – barbarzyństwo, jak 

uczyniłaby pewnie większość, stara się zajrzeć pod powierzchnię zdarzeń i umieścić 

rzecz we właściwym jej kontekście działań i – co najważniejsze – przekonań. Nie 

zadowala się stwierdzeniem odmienności i jej potępieniem, przejściem nad nią do 

porządku dziennego, czy zaaprobowaniem, a stara się rzeczywiście zrozumieć, co za 

                                                                
9 Jest to interpretacja odmienna to zaproponowanej przez Alaina Finkielkrauta w książce Zagubione człowie-

czeństwo, podnoszącej w postawie dr Las Casasa cechującą ją inkluzywność. Ale też autor ten jest, zdaje się, 

przekonany, że można mówić o uniwersalnym modelu człowieczeństwa – w takim przypadku Hiszpan 

względem bronionych przez się, jeśli uznawał ich za godnych miana bliźnich, nadal pozostawałby 

w hegemonicznej pozycji posiadającego dostęp do prawdy człowieczeństwa. 
10 Warto nadmienić, że William Arens w swojej książce Mit ludożercy, stara się dowieść, że większość relacji 

dotyczących kanibalizmu nie znajduje swojego potwierdzenia, uznaje więc przypisywanie odległym ludom 

praktyk ludożerczych za element wzmocnienia odróżnienia „my” – „inni” i podkreślenia prawdziwości 

własnego uniwersum kulturowego. Pogłoski o porywaniu, zabijaniu i przerabianiu dzieci na macę przez 

Żydów prowokujące pogromowe wzmożenia mogą być niejakim potwierdzeniem istnienia takiego mecha-

nizmu. Jednakże wyostrzenie tego wniosku do stwierdzenia, że kanibalizm nie istniał i był jedynie wytworem 

wyobraźni byłoby nadmierne i dałoby się zinterpretować jako podzielanie przekonania o uniwersalności 

pewnych standardów, bowiem sprowadzać by się mogło do przekonania, że „przecież ludzie nie mogą być do 

czegoś takiego zdolni” – ukazującego rzutowanie własnych przekonań na innych i niemożność zrozumienia 

czegoś odległego od swoich wyobrażeń. Mimowolnie taka perspektywa pojawiła się w polemice, którą podjął 

Gananath Obeyesekere w książce Apoteoza kapitana Cooka będącej odpowiedzią na Marshalla Sahlinsa 

interpretację śmierci Jamesa Cooka na Hawajach w 1788 roku. Uznaje on, że przypisywanie przez Sahlinsa 

ówczesnym Hawajczykom wiary w boskość Cooka jest podyktowane jego przekonaniem o niemożności 

przeprowadzenia przez nich racjonalnego rozumowania, sam przy tym nie dostrzegając, że popada w ten 

sposób w pułapkę myślenia o jednym modelu racjonalności, który miałby się realizować w każdej przestrzeni. 

Sama polemika jest obszerniejsza, wręcz detaliczna (Sahlins na książkę Obeysekera odpowiedział swoją), ten 

jednak wątek wydaje mi się istotny z racji tematu moich uwag i stanowi w istocie ramę całości dyskusji. 
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nią stoi. Poza tym próbuje też na własną kulturę spojrzeć oczami innego i poddać ją 

krytycznej analizie. Później, bardziej niż pierwszy trop podejmowany był ten właśnie – 

by przywołać Monteskiusza Listy perskie, czy Woltera Prostaczka. A to pokazuje, że 

łatwiej użyć innego do zrozumienia siebie, niż zrozumieć jego samego. 

W kulturze zachodniej te spontanicznie przedsiębrane środki zapobiegawcze 

przekształciły się w świadomie już i systematycznie rozwijaną naukową refleksję nad 

kulturą. Choć oddzielenie potocznych mniemań i argumentów o naukowym charakterze 

jest trudne i zapewne nigdy nie da się przeprowadzić zupełnie. Gdy coraz bardziej 

problematyczne stawało się tradycyjne radzenie sobie z różnorodnością kulturową, 

wykształcenie się nauk o kulturze było kwestią czasu. Potrzebne stało się skonfron-

towanie coraz mniej satysfakcjonujących intelektualnie i praktycznie mniemań 

z metodą nauki, by osiągnąć poznanie. To dopiero mogło zapewnić właściwą formę 

refleksyjności. 

Przypadek ewolucjonizmu i jego krytyka pokazuje, że podjęcie takiego wysiłku ani 

nie jest łatwe, ani też nie znosi wszelkich problemów o epistemologicznym charakterze. 

Ewolucjonizm w naukach o kulturze, dla którego biologiczny, darwinowski ewolucjo-

nizm był jedynie kuzynem, nie ojcem, przechował w swoich założeniach wiele potocz-

nych opinii o świecie odzianych jedynie w filozoficzne szaty. Przyjęcie uniwersa-

listycznej perspektywy, że jest jedna kultura właściwa człowiekowi oraz ewolucji 

unilinearnej, szeregującej rzeczywiste kultury od najmniej, do najbardziej rozwiniętych, 

zdradza swoje powinowactwo z myśleniem oddającym po prostu wyższość swojemu 

sposobowi myślenia i życia, uznając go za naturalny i prawdziwy – uniwersalny. 

Wykształcanie się umysłu naukowego to próba osiągnięcia obiektywności, poznania 

zdającego sprawę z warunków świata nie zanieczyszczonego przygodną niedoskona-

łością ludzkiego spojrzenia. Filozoficzny sceptycyzm, Hume’owski choćby, wzmacniał 

i wspierał tę dążność, bynajmniej nie obezwładniał jej. Najłatwiej przekonanie owo 

o możliwości, a nawet osiągnięciu rzeczywistym obiektywnego oglądu uzyskać 

w przypadku tego, co zewnętrzne. I rozwój nauk przyrodniczych (nie wdając się 

w rozważania nad szczegółowym określaniem pól badawczych), wzorcowy i modelowy 

według dość powszechnej opinii dla całości przestrzeni nauki, nie dziwi w tym mo-

mencie. To jednocześnie, co poprzedzało nauki o kulturze, określiło wstępne warunki, 

ramy w jakich winny się one zorganizować. 

Nie zamierzam szerzej opisywać historii nauk o kulturze, punkt ab ovo wydaje mi 

się jednak o tyle konieczny, że tworzy perspektywę w której się poruszam i zaznacza 

od razu pewne przyjęte przeze mnie założenia. Kwestią, którą chciałbym tutaj dotknąć 

jest to, co wynika z takiego usytuowania kulturoznawstwa. 

Tym, co ustanawia kłopot jest (i choć to banał, zdaje mi się nie dość tego powtarzać) 

sam przedmiot badań kulturoznawstwa. Jeśli w przypadku nauk przyrodniczych, nawet 

gdy jest to w wyniku postępu refleksji stale i na różne sposoby problematyzowane, 

przedmiot jest uchwytny i zewnętrzny, stąd łatwo przyjąć postawę niezaangażowania 

i neutralności badawczej, to w przypadku kultury sprawa przedstawia się zgoła inaczej. 

Kultura jest przestrzenią, w której, nie mając satysfakcjonującego sposobu przeprowa-

dzenia granicy pomiędzy tym, co jest nam naturalnie, a tym, co kulturowo dane (jak 

mniemam, nie da się tego przeprowadzić po prostu) jesteśmy immanentnie zawarci – 

nie znaleziono dotychczas sposobu niekontrowersyjnego, nie popadającego od razu 

w różnorakie kłopoty uczynienia z niej przedmiotu naszych badań. Jest to sytuacja 
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Archimedesowa – moglibyśmy kulturę na sposób przyrodoznawczy (nie tyle zmierzając 

w stronę redukcji kultury do czynników przyrodniczych ile w stronę uchwycenia 

przedmiotu jako zewnętrznego) zbadać, gdybyśmy posiadali postulowany przezeń dla 

poruszenia Ziemi zewnętrzny punkt podparcia, perspektywę zewnątrzkulturową. Że 

jest to sytuacja niemożliwa, to oczywiste. Można więc powiedzieć, że kłopoty 

poznawcze wynikające z tego szczególnego usytuowania kulturoznawstwa względem 

swojego przedmiotu jest czymś nieuniknionym ale też wytwarzającym szczególne 

problemy poznawcze i nie tylko zresztą poznawcze – sięgające kluczowych proble-

mów kultury. 

Nie jest jednak tak, że wobec napięcia między naturą a kulturą jesteśmy zupełnie 

bezradni. Jeżeli biologiczność charakteryzować w kategoriach potrzeb, których nie-

zrealizowanie może doprowadzić do niemożności reprodukcji i śmierci, wówczas 

mimo wszystko należy wskazać na kulturowe zrelatywizowanie zaspokajania tych 

potrzeb – w żadnym przypadku nie są one realizowane w sposób równie spontaniczny, 

jak to jest wśród zwierząt. Różnorodność sposobów zaspokajania głodu na przykład – 

to, w jaki sposób jemy, co jemy (co uznajemy za jadalne, a co nie), zakazy żywieniowe, 

hierarchie społeczne przezierające przez treści i sposoby odżywiania – to wszystko 

należy do kultury, nie do biologii. 

Do tego nie wszystko da się scharakteryzować w kategoriach potrzeb biologicznych – 

należy też wyróżnić potrzeby specyficznie kulturowe – ich nierealizowanie przekłada 

się jedynie na możliwe niedogodności o charakterze psychicznym i /lub obniżenie 

statusu społecznego. Dla przykładu umiejętność pisania i czytania niegdyś nie była 

kulturowym wymogiem o powszechnym charakterze, dzisiaj w większej części świata 

jest taka potrzebą. Poza wszystkim wskazuje to granice przyrodoznawczego redukcjo-

nizmu. Nie sposób bowiem nawet o biologiczności człowieka mówić pomijając 

kulturowy wymiar jej urzeczywistnienia
11

. 

Warto tu odwołać się do konstatacji Clifforda Geertza, według którego w naszym 

naturalnym wyposażeniu, z którym przychodzimy na świat, jest wiele obszarów 

koniecznych do wypełnienia przez kulturę, byśmy mogli żyć jako ludzie
12

. Oznacza to, 

że kultura dokańcza dzieło stworzenia i jest naszą naturą. Nie da się oddzielić obu sfer, 

bowiem kultura wypełnia podstawowe luki, a nie jest tylko przyodziewkiem narzucanym 

na nagiego człowieka. Dobrze obrazują tę zależność przypadki (dzisiaj już rzadkie) 

tzw. dzikich dzieci – istot we wczesnym dzieciństwie porzucanych lub zagubionych, 

na tyle jednak dużych/samodzielnych, by natychmiast nie zginąć, nad którymi opiekę 

roztoczyły zwierzęta. Odnalezione okazywały się nieodwracalnie przez swych opieku-

nów uformowane w podstawowych odruchach tak, że wymazanie tak nabytych wzorów 

i zastąpienie ich innymi okazało się niemożliwe, zaś próby naprawy często kończyły 

się śmiercią. Te istoty, z kształtu ludzkie, nie były ludźmi – istotami skłonnymi 

i zdolnymi do komunikacji z innymi przedstawicielami tego samego gatunku. 

Należy też wziąć pod uwagę jedną jeszcze okoliczność jaką jest dynamika samej 

kultury. W jej teoretycznych rekonstrukcjach (znowu, być może, z powodu zapatrzenia 

w przyrodoznawstwo i jego wizję stałej natury) uznawano, że kultura jest stanem, 

którego zarysy należy odsłonić, by osiągnąć zrozumienie wszelkiego kulturowego czasu 
                                                                
11 Kmita J., Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985, s. 88-93. 
12  Geertz C., Wpływ koncepcji kultury na koncepcję człowieka, [w:] Tegoż, Interpretacja kultur. Wybrane 

eseje, tł., Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 65. 



 

Kulturowe kłopoty kulturoznawstwa 
 

167 

przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Dzisiaj coraz wyraźniej widać ograniczoność 

takiej metafory, bardziej adekwatne i zadowalające wydaje się ujęcie kultury w kate-

goriach procesu. Znaczy to tyle, że w stałej relacji bycia twórcami kultury i jej tworzy-

wem i my, i ona podlega zmianie. Kolejne pokolenia nie reprodukują swojej kultury 

w skali 1:1, a odtwarzając jednocześnie przetwarzają ją i w efekcie następne pokolenie 

jest już inne i inną kulturę zarówno tworzy, jak i odtwarza. Do tego należy dodać 

zmianę wynikającą z ze zmieniających się warunków funkcjonowania kultur – inten-

sywności międzykulturowych kontaktów chociażby, które na innym jeszcze poziomie 

prowokują zmiany. Kultura to ciągła praca zmiany. To oznacza, że badanie kultury 

nigdy nie ma charakteru ostatecznego i definitywnego. Przeciwnie – jest nieodzownie 

nieustającym wysiłkiem uchwycenia zmiany i jej zrozumienia. Nawet gdyby jakieś 

wnioski były adekwatne dla pewnego momentu, dla innego mogą już takimi nie być. 

Ponadto każda rekonstrukcja kultury – czy jako stanu, czy procesu – jest nieodmiennie 

fragmentaryczna. Jako zanurzeni w kulturze nie możemy wyczerpująco zdać sprawy 

z pełni procesów i okoliczności wpływających na badane fenomeny. Dlatego też 

w przestrzeni nauk o kulturze niemożliwe jest sformułowanie niczego, co swą ogólno-

ścią i mocą obowiązywania przypomniałoby Newtonowskie zasady dynamiki na przykład. 

Dziewiętnastowieczna, pozytywistyczna, humanistyka żywiła jeszcze przekonanie 

o istnieniu i możliwości ustalenia praw odnoszących się do przestrzeni społeczeństwa 

i kultury, miała nadzieję na odnalezienie kulturowych niezmienników (choć w istocie 

rejestrowała i systematyzowała przekonania i doświadczenie potoczne), zdając tym 

samym sprawę z siły oddziaływania przyrodoznawczego modelu nauki. Wystąpienie 

niemieckich filozofów i badaczy kultury – Wilhelma Diltheya, Heinricha Rickerta, 

Wilhelma Windelbanda przeciwko takiemu sposobowi rozumienia zadań i uprawiania 

humanistyki wyznaczyło nową perspektywę i nowe kierunki refleksji. Krytycy pozyty-

wizmu w humanistyce uznali, że kultura jest wymiarem rzeczywistości różnym wzglę-

dem przyrody, więc konsekwentnie do jej badania należy zaprząc nowe metody. Dilthey 

uznał, że ludzkie wytwory rozumie się, nie wyjaśnia się podług przyrodoznawczych 

wzorów; Rickert, że idiografizm nauk o kulturze oznacza konieczność rekonstrukcji 

unikalnego układu wartości (mających według niego status obiektywnie obowiązu-

jących) składającego się na każdy pojedynczy kulturowy fenomen – w każdym 

przypadku mamy do czynienia z odrzuceniem roszczenia do ustalenia regularności 

w ludzkiej przestrzeni, a w zasadzie z zaprzeczeniem możliwości ich istnienia. 

Wydaje się, że choć od przełomu antypozytywistycznego minęło sporo czasu (acz 

z drugiej strony, parząc na drogę poznania świata przyrodniczego, można jednak 

stwierdzić, że to chwila dopiero minęła i dopiero na początku drogi jesteśmy, stąd 

i wszelkie utyskiwania na stan nauk o kulturze w odpowiedniej skali brać winniśmy), 

to cały czas pobrzmiewają echa tego big-bangu. Mimo uznania specyfiki dyscypliny, 

zarówno w wewnątrz niej, jak i w z zewnątrz podnoszonych opiniach nie wygasły 

tęsknoty do kulturoznawstwa jako nauki ścisłej, nauki, która dawałaby efekty podobnie 

skuteczne praktycznie, podobnie wyraźne poznawczo jak przyrodoznawstwo. Choć nie 

jest to głośno wypowiadane, gdy mowa o nauce wymaga się obiektywności, uniwer-

salności, prawdziwości – tradycja przyrodoznawcza jest tu wyznacznikiem rozumienia. 

Z drugiej strony tam, gdzie zauważając ów kłopot dokonuje się prób sformułowania 

wyznaczników naukowości właściwych szeroko pojętej przestrzeni nauk humanistycz-

nych, znalezienia właściwej im formy naukowości, tam też często (w geście negacji 
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zakotwiczenia humanistyki w tradycji nauki) odrzuca się samą naukowość na rzecz 

refleksji uwolnionej od rygoru (i skojarzenie z łacińskim rigor mortis jest tu jak 

najbardziej właściwe) metody, krępującej i obezwładniającej skuteczne rozważania 

kulturowych problemów. Przywołuje się przy okazji (mając na celu ‘odblokowanie’ 

całej przestrzeni poznawczej – tak przyrodoznawstwa jaki i humanistyki) pewne twier-

dzenia i teoretyczne problemy fizyki (zasada nieoznaczoności Heisenberga chociażby), 

matematyki (teorie chaosu), czy chemii (zasadę entropii w ujęciu Ilyi Prigogine’a), by 

uzasadnić, że czas dotychczasowych kategorii naukowości już przeminął. Jednak jak 

mnie się zdaje, są to tyleż pospieszne, co niefortunne interpretacje dotykające jedynie 

werbalnego poziomu twierdzeń, jednak już nie ich kontekstowego umocowania 

w całości problemów rozważanych przez poszczególne nauki, nie mówiąc o relacji do 

samego paradygmatu owychże nauk i nauki w ogóle (i nawet uznanie jego ograniczo-

ności nie pociąga za sobą konieczności tak łatwej zeń rezygnacji). I gdybyśmy byli 

holistami skłaniając się ku przekonaniu, że istnieje właściwa zasada jednocząca świat 

przyrodniczy i specyficznie ludzki świat kultury, możemy chyba uznać, że dzisiaj jeszcze 

tej zasady nie znamy, a wysiłkom na tej drodze daleko jeszcze do postaci choćby trochę 

satysfakcjonującej. 

To ostre postawienie sprawy (znajdujące niestety swoje exempla), samo będąc 

niewystarczającym rozpoznaniem, reprodukuje przy tym przekonania głęboko utrwalone 

i podziały ugruntowane, w których milcząco pracują tradycyjne ujęcia nauki. Cały czas 

albo uznaje się, że humanistyka ma szanse być nauką jeśli tylko spełni kilka wymogów 

(czasami łaskawie uznając, że niektóre z subdyscyplin są na dobrej do tego drodze), 

albo też wszystkie jej wysiłki to produkowanie mniej lub bardziej atrakcyjnych literacko 

opowieści, którym jednak nie należy przypisywać wielkiego znaczenia. Innymi słowy 

kot Schrödingera należy do obszaru rozważań nauki, kot z Cheshire nie
13

. 
                                                                
13 Interesująco kwestię nauk o kulturze traktuje Barbara Tuchańska w swojej koncepcji ontologii kulturowej. 

Interpretując i rozszerzając projekt ontologii bycia Martina Heideggera uzasadnia, że podstawowym wyróżni-

kiem bycia jestestwa jest jego kulturowość. Jest to związane z rozumieniem jestestwa jako bytującego 

w świecie zamieszkanym już przez inne jestestwa i pośród nich, uprzednio już przez nie urządzonym. Podej-

muje tym samym Heideggerowskie rozróżnienie, według którego klasyczną metafizykę należy umieścić na 

poziomie ontycznym, bowiem podejmuje problem bytu przed określeniem sposób jego bycia, rozpoznania go 

w swoistości jego bycia (stawiając innymi słowy „co” przed „jak”),co stanowi przedmiot ontologii we właści-

wym (według niego) znaczenia tego słowa, i odnosi to do nauk o kulturze uznając, że jeśli wychodzą od 

określonego wstępnie pojęcia kultury (w odniesieniu do człowieka), nie zadają pytania o kulturowość 

człowieka sytuują się na poziomie ontycznym, a potrzeba wpierw rozważenia co znaczy kulturowy sposób 

bycia jestestwa. To stanowiąc właściwy przedmiot ontologii kulturowej, pozwala jednocześnie wydobyć 

niedostatek dotychczasowej badawczej refleksji nad kulturą. 

To, co w tej propozycji problematyczne – poza tym, że w kategoriach filozoficznych rekonstruuje zespól 

przekonań (najczęściej milcząco przyjmowanych) stanowiących fundament przynajmniej większości ujęć 

problemu kultury – jest, że nie wychodząc poza filozoficzną ogólność, nie podpowiada, na czym mogłoby 

polegać przemyślenie według ustaleń ontologii kulturowej badań realizujących się na poziomie ontycznym. 

Może wprawdzie stanowić impuls do ciągłego ponawiania wysiłków namysłu nad podstawami, ale uznanie 

deklaratywnie wielokulturowości choćby, nijak się ma do praktycznych problemów z nią związanych, 

z którymi nauki o kulturze się mierzą. Pozostając na poziomie kulturowości jako filozoficznego konceptu, nie 

daje dostępu do rzeczywistych, praktycznych konsekwencji takiego usytuowania człowieka w sposób inny 

niż ograniczony do podmiotu – co i łącznie, i z osobna na rożne sposoby podejmują nauki o kulturze. 

Pozostawia też autorka badaczy kultury z problemem samej kultury – stwierdza, że na poziomie ontolo-

gicznym nie można wyróżnić szczególnego obszaru, który można określić mianem kultury. Innymi słowy 

pozostawia z brakiem narzędzia, za pomocą którego można by uchwycić wielość przejawów ludzkiej aktyw-

ności łącznie i starć się je zrozumieć we wzajemnym związku, a nie z osobna. 
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Dwuznaczność właściwa poznaniu kulturoznawczemu bierze się stąd właśnie – ze 

stałego oscylowania pomiędzy wykluczającymi się wymogami i oczekiwaniami, 

a faktycznymi warunkami determinującymi poznanie, a też stąd, że efekty badań (jaki-

kolwiek status by im przypisać) nie są obojętne społecznie. Przywołanie przykładów 

nie nastręcza trudności. Wspomniany już ewolucjonizm, chcąc nie chcąc, w swojej 

wizji kultury i jej rozwoju legitymizował porządek kolonialny usprawiedliwiający 

i maskujący ekspansję i dominację misją cywilizowania ludów pozaeuropejskich, by 

przyspieszyć nadrobienie przez nie „zaległości” rozwojowych. Świadomie już zaanga-

żowała antropologię w misję zmiany społecznej Margaret Mead. Expressis verbis 

stwierdza sposobność użycia ustaleń badań nad kulturami tradycyjnymi do propago-

wania odmiennych względem rozpowszechnionych w kulturze amerykańskiej jej 

czasów wzorów wychowania i wprowadzania młodych ludzi w dorosłość
14

. Przy tym, 

mimo wszystko, ten wpływ nie jest dostrzegany i często humanistyka traktowana jest 

lekceważąco, rozpoznawana jako bezużyteczne trwonienie czasu. 

Rzecz chciałbym pokazać na przykładzie, którego i naukowej, i kulturowej wagi 

nie można zlekceważyć – relatywizmu kulturowego. Podejmuję tę kwestię nie tylko 

z racji jej aktualności, także z racji przekonania, że w każdym momencie występują 

charakterystyczne problemy, nie ma problemów uniwersalnych i gdy mowa o kulturo-

wych kłopotach kulturoznawstwa, to za każdym razem, w każdym historycznym 

przypadku z innymi kwestiami się borykamy, co jednakże zobowiązuje do poświecenia 

im wytężonej uwagi – z racji właśnie dwuznaczności wysiłków poznawczych kulturo-

znawstwa. 

Wpierw zarysować chciałbym perspektywą wewnętrzną. Pojęcie relatywizmu 

kulturowego już z gruntu prowokuje cały szereg problemów. Próbując bardzo ogólnie 

(nie wikłając się w tym momencie w dyskusje, które odpowiadałyby w kolejnych 

próbach redefinicji pojęcia odpowiedzieć na takie, czy inne zarzuty, czyniąc je bez-

zasadnymi) określić relatywizm kulturowy wskazać należałoby na kilka elementów 

dlań istotnych. Po pierwsze zakłada się tutaj determinizm kulturowy, w mocnej wersji 

głoszący, że człowiek w swej istocie jest produktem kultury, nie posiada żadnych 

przyrodzonych sobie cech – rodząc się jest niczym tabula rasa. Ponadto, skoro kultura 

jest rzeczywistością prymarną wszelkie wartości w niej obecne są kulturowej produkcji, 

nie ma żadnych przekraczających kultury i ponadkulturowych wartości, a zatem i brak 

jest standardów oceniających przekonania obecne w jednej kulturze z perspektywy innej 

kultury. Te cechy relatywizmu dodatkowo wspierane są przez założenie o nieograni-

czonym (w wersji najmocniejszej) zróżnicowaniu kulturowym
15

. Kombinacja tych 

założeń w ich wersjach o różnej mocy i różnych uszczegółowieniach daje szereg 

                                                                
14 Już w podtytule swojej książki Dojrzewanie na Samoa formułuje to wyraźnie – Psychologiczne studium 

młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej. Dalej pisze: „Największą 

uwagę poświęcimy różnicom, jakie dzielą wychowanie samoańskie, w najszerszym jego sensie, od naszego 

wychowania. Wychodząc od tych różnic, będziemy mogli zawrócić – zyskując świeżą, żywą i krytyczną świa-

domość naszych metod – i ponownie osądzić, a może inaczej ukierunkować wychowanie naszych dzieci” – 

Mead M., Dojrzewanie na Samoa. Psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane 

na użytek cywilizacji zachodniej, [w:] Tejże, Trzy studia, przeł. E. Życieńska, PIW, Warszawa 1986, s. 28 
15 Na podstawie: Spiro M.E., Relatywizm kulturowy i przyszłość antropologii kulturowej przeł. G. Pożarlik, 

[w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, M. Kempny, E. Nowicka (red.), PWN, 

Warszawa 2004, s. 27-30 (teks ten jest przy tym jednym z exemplów charakteryzowanego wyżej prostego 

stawiania kwestii naukowości nauk o kulturze). 
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wariantów relatywizmu kulturowego. Wydaje się wszelako, że również wyróżnienie 

relatywizmu etycznego i poznawczego jest zabiegiem nie tyle rozjaśniającym cokol-

wiek, ile raczej zaciemniającym i niepotrzebnym. Dopuszczenie jednego, a odrzucenie 

innego sugeruje, że pewne przestrzenie ludzkiego świata maja charakter kulturowy 

(i względny), a inne zakotwiczone są w (uniwersalnej) naturze ludzkiej lub obiek-

tywności, co jest przynajmniej trudne do przyjęcia (a ja odrzucam na rzecz zasadniczej 

kulturowości naszego ukonstytuowania). Nie zamierzam jednak szczegółowo rozważać 

tych problemów, a wskazać jedynie ogólną ramę dla tego poglądu, umożliwiającą 

dalszą refleksję. 

Do czego w konsekwencji prowadzić może zgoda na relatywizm kulturowy? 

Stawiając sprawę na ostrzu noża, efektem myślenia w tym kierunku jest wizja przypo-

minająca Leibnizjańskie monady – oto gdy chcemy uznać niesprowadzalność do siebie 

perspektyw kulturowych (w myśl mocnego założenia o determinizmie kulturowym 

i dalszych), uruchamia to proces dyferencjacji, którego końcem jest samotna, niespro-

wadzalna do innych jednostka ludzka. Jest to oczywiście przesada, natomiast jako 

potencjalny efekt dająca się pomyśleć. 

Z drugiej strony uznać antyrelatywistycznie, że podobne myśli są pobłądzeniem, że 

istnieje rdzeń człowieczeństwa uniwersalny, dający się odkryć, to otwarcie drogi 

prowadzącej wprost do powtórzenia niesławnych pomyłek wcześniejszych. 

Rzecznicy relatywizmu gotowi są uznać, że kulturowe umocowanie wszelkich 

poznawczych (i nie tylko) kategorii oznacza nieistnienie prawomocnych kryteriów 

i narzędzi poznawczych – każda kultura ma swoją wiedzę, nieporównywalną do innych, 

a dominacja którejś wiąże się z władzą bardziej niż zbliżaniem się jej do prawdziwego 

oglądu rzeczy, gdyż prawdy (tak jak ją widzieli filozofowie) nie ma. 

Jego przeciwnicy z kolei, przekonani o obiektywnym istnieniu kategorii poznaw-

czych, skłonni są uważać, że wielość różnorakich kulturowych rozwiązań dotyczących 

poznania świata w najszerszym sensie, włączającym poznanie i wartościowanie, da się 

sprowadzić do jednego, właściwego (i oczywiście własnego) wzoru, bądź jest świa-

dectwem niedostawania niektórych do prawdy, albo mówiąc prościej – ich barba-

rzyństwa. Przy tym w relatywizmie jako pewnym programie widzą zagrożenie dla 

spoistości społecznej tkanki, która na uniwersaliach się opiera. 

Tym, co jak mnie się zdaje uniemożliwia rozwiązanie problemu, to pozostawanie 

przez obydwie strony sporu w przestrzeni przekonań potocznych, nieodrobienie 

własnych lekcji. Za oczywiste uznaje się zgoła nieoczywiste przekonanie o istnieniu, 

bądź nieistnieniu uniwersalnych (w jakiś sposób wrodzonych być może, w każdym 

razie bezwzględnie wspólnych, transkulturowych) elementów naszego istnienia, innymi 

słowy natury ludzkiej. Zapomina się przy tym, że stwierdzenie istnienia/nieistnienia 

owejż dyskursywnie podejmowanej cząstki wspólnej to krok, który wykracza poza 

kompetencje kulturoznawcy (co jednak jest stałym elementem przekonań żywionych 

w przestrzeni nauk ścisłych). Zaprzeczenie, czy afirmacja za każdym razem 

umieszczają dyskutantów we wspólnej przestrzeni. Lekcja jaką daje kulturoznawstwo 

jest taka przecież: z wnętrza kultury nie mamy dostępu do obiektywności istnienia 

czegokolwiek w sposób bezwzględny, a całość naszej wiedzy jest kulturowo 

zapośredniczona. Stąd zarówno nie stwierdzimy, że nie istnieje, ale także, że istnieje 

jakaś natura ludzka – wydaje się więc, że orientacje powyższe odnoszą się do 

przekonań, które bardziej właściwe byłyby w innej sytuacji badawczej; dyskusja 
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byłaby możliwa, jednak w zupełnie innym kontekście (takim, którego nie osiągniemy). 

Tym, co wynika z tego przypadku, jest konieczność wypracowania zupełnie innego 

stanowiska. Nie tyle omijającego skrajności, w które popadają wcześniejsze propozycje, 

ile właśnie zdającego sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Nim zaproponuję 

takie rozwiązanie, a właściwie jego szkic, bardzo ogólny, kilka słów chciałbym 

poświęcić perspektywie zewnętrznej zarówno charakteryzowanych ustaleń, jak i rozsze-

rzeniu uwag na temat kulturowego usytuowania kulturoznawstwa. 

Wątkiem wiodącym tych rozważań jest osobliwość kulturoznawstwa jako starania, 

niemożliwego w zasadzie do spełnienia, zyskania oglądu swego świata. Że niemożliwe 

jest to staranie z wcześniejszych uwag jasno chyba wynika, jednak nie zamyka to 

sprawy, bo wnioskiem z tego płynącym nie jest niemożliwość samego kulturozna-

wstwa, ile jego osobliwość właśnie. Można rzec, że czujność stała w kwestii podstaw, 

wyznaczników, osiąganych efektów – zdroworozsądkowy sceptycyzm, nie ma charak-

teru obezwładniającego, a przeciwnie, mobilizujący. „Wątpienie nie powinno być 

niczym więcej jak czujnością, w przeciwnym razie może stać się niebezpieczne”
16

. 

I nie chodzi bynajmniej o obronę partykularnego interesu dyscypliny, a o podkreślenie 

(po raz kolejny), co z tego faktu istotnego wynika. Otóż kulturoznawstwo jako przed-

sięwzięcie kulturowe i dotykające samej jednocześnie podstawy swojego istnienia, 

traktujące tęż podstawę jako swój przedmiot w sposób szczególny nań wpływa. Efekty 

naszych badań, choć dla wielu jest to swego rodzaju próżnujące próżnowanie, w zasa-

dzie nieprzydatne, posiadają wagę dla kontekstu, z którego wyrastają. Starając się 

zrozumieć mechanikę kultury, czyniąc jej zworniki coraz bardziej przejrzystymi, tym 

większą jesteśmy obarczeni odpowiedzialnością za swoje słowa. Nie uczynimy nigdy 

do końca zrozumiałą kultury i to chyba musimy przyjąć, że wysiłek refleksji nad 

kulturą, tak jak i ona sama nie skończy się inaczej niż z nami (ewentualnie ostrożniej: 

z istotami myślącymi, kimkolwiek by one były). Oznacza to jednak, że przyjąć 

winniśmy perspektywę mającą na uwadze dwustronność wpływu. Jeśli od przyrodo-

znawców oczekujemy odpowiedzialności za możliwe efekty ich badań, podkreślamy 

etyczną nieobojętność badań genetycznych chociażby i chcielibyśmy, by ten wymiar 

także brali pod uwagę miast kwitować „nie jestem etykiem, jak mam badać możli-

wości”, tym bardziej sami podlegamy takiemu wymogowi. Kultura i nasze jej badanie 

daje efekty społeczne, wyniki naszych badań są przyjmowane (i w sposób oczywisty 

nie w całej ich złożoności, z zredukowane do swych najbardziej rudymentarnych 

założeń) i wykorzystywane w codziennej praktyce życiowej. 

Choć, jak to ujmuje Clifford Geertz
17

, debatę na temat relatywizmu w przestrzeni 

nauk o kulturze mamy za sobą, to antyrelatywizm jest reakcją na opóźnioną jego 

absorpcję w świecie życia codziennego – zgodnie z dającym się historycznie dostrzec 

efektem odroczenia. Relatywizm nas już być może nie pasjonuje (jeśli rzecz jasna 

przychylić się do słów Geertza), jednak interesować nas winna jego społeczna 

obecność, użytek jaki jest zeń czyniony tak przez jego rzeczników, jak i przeciwników. 

Nie jest bowiem relatywizm w tym momencie elementem dyskusji badawczej, czymś 

funkcjonującym w oderwaniu od pozanaukowego kontekstu, a czymś właśnie, co ów 

                                                                
16 Lichtenberg G.Ch., Pochwała wątpienia. Bruliony i inne pisma, przeł. T. Zatorski, słowo/obraz-terytoria, 

Gdańsk 2005, s. 106. 
17 Geertz C., Anty-antyrelatywizm, [w:] Tegoż, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy 

filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2003, s. 58. 
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kontekst tworzy i przekształca. I w tym momencie nasze zadanie chyba, to podjąć na 

nowo dyskusję jednak w odniesieniu do społecznych efektów funkcjonowania pojęcia. 

Tym bardziej, że (jak to zresztą w szeregu kwestii i jak starałem się to pokazać) 

dyskusja nie była bynajmniej zakończona, a zaniechana raczej, dla swej niekonklu-

zywności. Wonczas mogła być nierozstrzygająca, jednak upływ czasu zmienił sytuację 

o tyle, że pojawia się teraz możliwość powtórzenia dyskusji w innych już niejako 

dekoracjach, z inna wiedzą, przekonaniami. A wydaje się, że praktyczne problemy 

życia społecznego prowokowane (w ogromnym uproszczeniu rzecz ujmując, nie są 

przecież procesy społeczne jednoczynnikowymi) przez pojęcie relatywizmu potrzebują 

refleksji rozważnej i angażującej maksimum intelektualnego wysiłku. 

Zasygnalizowany szkic rozwiązania na to właśnie ma być odpowiedzią – w jaki 

sposób, przy społecznie już funkcjonującym uproszczonym pojęciu relatywizmu, bez 

dalszego już upraszczania kwestii, odpowiedzieć na niekorzystne efekty tego funkcjo-

nowania (a przekonany jestem, że bez ideologicznego zaangażowania, z samego 

rozważenia kwestii, o takich niekorzystnych efektach można mówić). Inaczej mówiąc: 

w jaki sposób zachowując przesłanki relatywizmu ochronić jednocześnie przekonanie 

o istotnej wartości przekonań kulturowych? 

Za swój cel uznałem oddanie sprawiedliwości obydwu stronom dyskusji w przeko-

naniu, że z obu stron padały rzeczowe i rzetelne argumenty, nie mogące jednak 

w przestrzeni dyskusji odnaleźć właściwego sobie miejsca. Że brak jest, z racji 

naszego konstytutywnego zawarcia w kulturze, możliwości osiągnięcia wiedzy o tym, 

co (każdą poszczególną, jak i w ogólności) kulturę obiektywnie warunkuje, wiedzy też 

o całości (a musiałaby to być wiedza nie tylko o wszelkich przeszłych, teraźniejszych, 

lecz i możliwych przyszłych) form kulturowych i ich ewentualnej części wspólnej, to 

zdaje się dość dobrze uargumentowane. Możemy więc mówić o wartościach, prawdach 

itp. kulturowo ważnych, nie przesądzając ważności wyższego rzędu – nie zaprzeczając 

takiej możliwości, nie mogąc jednocześnie jej potwierdzić. Uznanie za kluczowy 

momentu kulturowej determinacji również nie musi być rujnujące – tak jak nie 

możemy sobie wyobrazić poznania innego niż zawarte w kulturze, tak i nas samych 

inaczej nie można sobie wyobrazić. W licznych prowadzonych dyskusjach posługiwano 

się wprost, bądź milcząco takim przekonaniem – że istnieje człowiek poza kulturą. 

Gdy to założenie poniechać, okazuje się, że o samym człowieku można mówić jedynie 

w odniesieniu do kultury, a idąc dalej poza to przyjmowane werbalnie stwierdzenie nie 

do końca chyba przemyślane przy tym, stwierdzić należy, że i to co stanowi treść 

ludzkiego świata posiada niezbywalną ważność z tego chociażby powodu, że inna nie 

jest nam dostępna. Prawda więc, choć kulturowo określona, już nie transcendująca 

przygodności ludzkich światów, nie mniej jest przez to ważna. Tym, co rujnująco 

z recepcji relatywizmu wpływało na rzeczywistość kultur poddanych jego wpływowi, 

to (w pewnej mierze przynajmniej) ukryte i niewypowiedziane roszczenie do obiek-

tywności także przezeń podnoszone. (Nijak inaczej niż jako metafizyczne uroszczenia 

należy potraktować mocne wersje wstępnych założeń wyżej przeze mnie charaktery-

zowanych. Zarówno stwierdzenie o wyłączności kultury w formacji istoty ludzkiej, 

orzeczenie nieistnienia niczego poza i ponad kulturowego oraz nieograniczonej 

różnorodności kulturowej są istotnymi przesądzeniami w kwestii istnienia.) Tam, gdzie 

miałoby nie być obiektywności, miałoby też nie być ważności. Tymczasem nasze 

przekonania są ważne z tego tylko powodu (i innego nie trzeba), że są nasze. 
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Stwierdzenie podnoszone wewnątrz kultury, że któryś z jej przekonaniowych skład-

ników można zlekceważyć, bo przecież i tak nie jest osadzony na pewnym gruncie, 

można oddalić odwołując się jedynie do słabych (bo nie sięgających pewnego gruntu 

obiektywności) argumentów, których jednakże istotnym zapleczem jest niereduko-

walna i niezastępowalna przestrzeń kultury, jedyna jaka jest nam dana. 

Podzielając więc wartości nie będące iluzją bądź uroszczeniem, jednocześnie nie 

mamy żadnych podstaw, by uznawać je za ważne poza własnym światem. Nie mamy 

więc prawa do podpierania się ich obiektywnością, czy uniwersalnością, gdy narzucamy 

je – lub staramy się to uczynić – innym. Ekspansja nie może być już przedstawiana 

jako pochód cywilizacji. W tym momencie, rozpoznając granice naszego świata i naszej 

o nim wiedzy, ten argument znika. Siła może być już jedynie nagą. Każdy z graczy we 

współczesnym świecie traci łatwe i zapewne przekonujące wielu usprawiedliwienie dla 

swoich działań. W skali mikro rzecz nie wygląda inaczej – konfrontując się z odmien-

nością perspektyw tyleż jesteśmy uprawnieni do obrony swojej wizji świata, co 

zobowiązani do uznania odmiennej. 

Nie rozwiązuje to wielu problemów związanych z kontaktem międzykulturowym, 

który współcześnie przybiera najróżniejsze formy i nastręcza całego szeregu szczegó-

łowych kłopotliwych kwestii. Ba, przypuszczam, że dodatkowe jeszcze kreuje. To 

lekcja zapewne też trudna do odrobienia. Wymaga od wszystkich wchodzących 

w relację stron wysiłku minimalnego choćby zdystansowania się względem tego, co 

uznają one za prawdę (w jakimkolwiek wymiarze życia), odejścia od przekonania (jakże 

przecież spontanicznie podzielanego) o oczywistości i zatem racjonalności tego w co 

się wierzy, przeciwstawionej nieracjonalności innych. Jeśli jednak nauka posiada swoją 

funkcję kształtowania świadomości społecznej, jeśli jest również odpowiedzialna 

względem wszystkich uczestników kultury, której jest częścią, to nie ma innej drogi 

niż oznajmianie złożoności świata większej niż ktokolwiek by sobie życzył. Choć 

zapewne też nie jest to łatwe do przyjęcia i łatwo nie będzie przyjęte, to nie pozostaje 

nic innego do zrobienia niż próbować. 

Nie było moim celem proponowanie gotowych scenariuszy do poradzenia sobie 

z tą sytuacją – takie dopiero trzeba stworzyć na bazie wszystkich posiadanych, w ich 

krytycznym oglądzie i wykreować zupełnie nowe. Moim zamiarem było zarysowanie 

możliwości przywrócenia nadwerężonej wiary w wagę kultury. Jest ta strategia słabą 

wprawdzie (ale mocnych w tej perspektywie nie sposób chyba sformułować) obroną 

wartości rzeczywistości kulturowych (nie da się ich umocować obiektywnie, są nam 

jednak dane). Próbą ominięcia raf zarówno ich unieważnienia, jak i fundamentalnego 

unieruchomienia. Za tym dopiero może iść próba odniesienia, na nowo, problemów 

praktycznych do tego restytucyjnego projektu. Może on być jedynie początkiem pracy, 

której efekt refleksem odbije się w kulturze. 

Jeśli dla przyrodoznawstwa metarefleksja jemu poświęcona może wydać się 

ekstrawagancją (choć oczywiście nie jest nią), to w przypadku kulturoznawstwa jest 

wymogiem nie mniej zobowiązującym niż same badania nad kulturą. Nie możemy 

uciec od kwestii relacji dyscypliny i wyników przez nią osiąganych do wyjściowej dla 

niej przestrzeni – badania w tym obszarze są istotne. Jeśli przy tym uznać, że huma-

nistyka jest autorefleksją kultury
18

, tym bardziej obliguje to do wysiłku poznawczego 

                                                                
18 Humanistyka jako autorefleksja kultury, K. Zamiara (red.) CIA Books, Poznań 1993. 
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realizującego się na wielu planach i do zwrotnego oznajmiania jego efektów 

w przestrzeni społecznej. 

Na wszelkie utyskiwania o małej ścisłości wiedzy kulturoznawczej, o braku 

proponowanych przez nią konkretnych rozstrzygnięć można powiedzieć tylko jedno. 

Oczekiwać, że dadzą nauki o kulturze precyzyjne, jednoznaczne narzędzia do 

rozwiązywania praktycznych kulturowych i społecznych problemów i jednocześnie 

uznawać ludzi za istoty wolne, świadome, kreujące swój los i świat, znaczy popadać 

w sprzeczność. Odmawiać kulturoznawstwu lub szerzej – naukom o kulturze, racji 

istnienia, to przyklaskiwać poglądowi, że jedynie prosta praktyczność nauki ma sens 

(ale wtedy i spora cześć przyrodoznawstwa nie ma uzasadnienia, bo nie ma ona swej 

technologicznej aplikacji); zgadzać się na instrumentalizację ludzkiego świata (a tym 

samym i samemu sobie przypisywać status narzędzia realizacji czyichś celów); na 

własne życzenie pozostawać w niepełnoletności (utwierdzając się w swoich przeko-

naniach, nie widząc potrzeby poddania ich jakiejkolwiek refleksji). 

Idea przyświecająca tym uwagom to przekonanie, że ludzki świat podlega usta-

wicznej zmianie wynikającej z napięcia pomiędzy tworzącymi go istotami, a jego 

kształtem przekraczającym wszelką jednostkowość. Dla rozpoznania tego napięcia 

i jego konsekwencji, dla wyjaśnienia procesów samej zmiany, dla zrozumienia nas 

samych nie ma lepszego narzędzia niż pojęcie kultury. Że nie jest to wiedza równie 

ścisła, precyzyjna i technologicznie użyteczna jak w przypadku przyrodoznawstwa, ma 

związek z samym jej przedmiotem nie dopuszczającym redukcji do tego rodzaju 

wiedzy. Że nie oferuje gotowych recept do zastosowania w każdej sytuacji może być 

uznane za słabość jedynie przy zgodzie na nierealistyczną wizję ludzkiej rzeczy-

wistości. Kultura jest dla nas i zapewne pozostanie mimo wszystkich wysiłków zagadką, 

której rozwiązanie będzie się wymykać w chwili, kiedy uznamy, że już je osiągnę-

liśmy, a przy tym wysiłek ten winniśmy nieustannie ponawiać, jeśli chcemy rozumieć 

siebie i świat, który tworzymy. To konsekwencja samego faktu naszego istnienia jako 

istot racjonalnych. 

Żadnej w tym pociechy. Nie ma tu oferty odzyskania utraconej niewinności, ale też 

jest ona chyba stanem nie do odzyskania póki posiadamy świadomość, póki jesteśmy 

ludźmi. Poza tym – „Łatwiej na tym świecie znaleźć pouczenie niż pociechę”
19

. 
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Kulturowe kłopoty kulturoznawstwa 

Streszczenie 

Przedmiotem referatu jest próba ukazania na przykładzie kulturoznawstwa sytuacji nauki jako praktyki 

kulturowej. Jako taka, obok funkcji poznawczej uznawanej za główną i wiodącej, posiada też nauka swoją 

funkcję światopoglądowotwórczą. Oznacza to, że uwikłanie w kulturę jest nieusuwalnym elementem upra-

wiania nauki jak i jakiejkolwiek innej ludzkiej aktywności. Konsekwencje tego w postacie relacji – mniej 

i bardziej oczywistych – nauki i kultury są istotnym i niezbędnym obiektem dociekań poznawczych. Kultura 

ma pierwszorzędne znaczenie w refleksji naukowej, a jednocześnie ustanawia nieprzezwyciężalne dylematy. 

Nauki – te badające kulturę i nie tylko – stanowią jednocześnie jej element i tym samym są siłami mającymi 

wpływ na dynamikę zmian w jej przestrzeni. 

Znaczenie to widać wyraźnie gdy spory o charakterze światopoglądowym (czyli kulturowym przecież) 

próbuje się rozstrzygać przez odwołanie do nauki. Została ona obsadzona w roli arbitra (na własne także 

życzenie) z racji roszczenia przez siebie wysuwanego do posiadania sposobu dotarcia do nieuwarunko-

wanej prawdy. W istocie jednak to uroszczenie nie może zostać zaspokojone – z tytułu kulturowego 

charakteru prawdy i takiegoż – kulturowego – charakteru nauki jako praktyki społecznej. 

Równie jaskrawie widać to w przypadku dyskusji na temat relatywizmu kulturowego. Zarówno w przypadku 

stanowiska 'prawda istnieje' (i my jesteśmy jej dzierżycielami), jak i 'prawdy nie ma' (i każdy ma rację), da 

się dostrzec to samo w gruncie rzeczy przekonanie o możliwości uzyskania niepodważalnej pewności. Jeśli 

(na poważnie) zaangażować do rozstrzygnięcia sporu pojęcie kultury, pojawi się szansa wyjścia z impasu 

i zachowania najistotniejszych intuicji właściwych dla obu stron sporu. 

Złożony status kulturoznawstwa jako nauki badającej przestrzeń swojego własnego umocowania wymaga 

podjęcia metarefleksji. Jednocześnie nie pozwala myśleć, że kiedykolwiek to wezwanie umilknie – stała 

uważność i autorefleksyjność jest elementem właściwym dla dyscyplin skoncentrowanych na badaniu 

kultury. 

Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, nauki o kulturze, relatywizm 
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Sebastian Traczyk
1
 

„Cultura agri” a wymiar sprawiedliwości 

1. Wstęp 

Cultura agri niewątpliwie oznacza odgrywanie roli, które w światopoglądzie utarło 

się jako kultywowanie określonych zachowań w trakcie spotkań, w czasie celebracji 

różnych uroczystości et caetera. Bardzo ważne odniesienie ma to również do świata 

prawa, a szczególnie do wymiaru sprawiedliwości, gdzie w konkretną rolę wchodzą 

kolejno odpowiednie osoby: sędzia, prokurator, adwokat lub radca prawny, powód, 

pozwany, a także oskarżony. Podmioty te stanowią skład każdego postępowania, gdzie 

konkretny udział określonych osób ogranicza się jedynie do ich funkcji oraz 

aktywności, która wynika z przepisów prawa oraz określonego stanu faktycznego. 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż nie zawsze musi być to ten sam skład, co otwiera dla 

stron procesowych dodatkowe możliwości, związane z fakultatywnością podmiotów, 

zawężając obligatoryjność jedynie do wskazanych ustawą dokładnych, skonkretyzo-

wanych przypadków.  

Utarte schematy zachowują różne obrazy procesów, które nie zawsze są zgodne 

z rzeczywistością praktykowaną na wokandzie. Prokurator jako oskarżyciel jest utoż-

samiany z udziałem tylko w sprawach karnych i wykroczeniowych, natomiast w realiach 

prawnych może być on również uczestnikiem postepowań cywilnych, głównie wynika-

jących z toczących się spraw opiekuńczych i rodzinnych.  

W każdej sytuacji pojawia się postać prawnika jako pełnomocnika jednej lub obu 

stron, gdzie polskie realia i przepisy obowiązujące wysuwają podział, kto może, a czasem 

musi (przymus adwokacko-radcowski
2
), pełnić rolę ów pełnomocnika. Zamknięty 

katalog podmiotów wysuwa hierarchicznie dwa podstawowe, wykwalifikowane zawody 

prawnicze, takie jak adwokatów oraz radców prawnych, którzy, choć pełnią podobne 

funkcje w rzeczywistości, różnią się diametralnie przestrzeganymi przepisami określo-

nych etyk.  

Etyka adwokacka
3
 oraz etyka radcy prawnego

4
 stanowią dwie, odrębne od siebie, 

lecz w dużym stopniu powiązane i nawzajem się uzupełniające regulacje, które zawo-

dowy pełnomocnik procesowy musi przestrzegać, gdzie niesubordynacja wobec 

powyższych norm może skutkować spersonalizowanymi dolegliwościami wobec 

prawnika, wywołując u niego piętno „niegodności” pełnienia określonego zawodu 

i dyscyplinarne ukaranie nieetycznego zachowania prawnika. Utarte schematy uczone 

kolejno przez poprzednie „pokolenia” prawników, w tym głównie adwokatów oraz 

radców prawnych buduje pewien obraz działań, który dla przeciętnego człowieka nie 

                                                                
1 seb.batian.law@gmail.com, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, numer ORCID: 0000-0001-9355-7243. 
2 Instytucja prawa, która polega na tym, że niektóre czynności procesowe nie mogą być wykonywane przez 

nieprofesjonalistę oraz nie-prawnika. Przykładem takiego działania jest złożenie subsydiarnego aktu 

oskarżenia lub pozwu w myśl przepisów cywilnego prawa procesowego. 
3 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm). 
4 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm). 
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jest w pełni zrozumiały. Uogólniając, tylko określone podmioty, głównie prawnicy, 

którzy są praktykami i biorą czynny udział w proceduralnych czynnościach rozumieją 

co dane schematy znaczą i czemu się je stosuje, a pozostałe osoby, próbując nie 

odbiegać swoim zachowaniem od osób lepiej wyspecjalizowanych w tej dziedzinie 

próbują odwzorować kolejne elementy czynności prawników-pełnomocników.  

Osoby biorące udział w czynnościach procesowych lub rozprawach nie są zatem 

wyuczeni określonego „prawniczego savoir-vivre”, a jedynie starają się odwzorować 

różne schematy zaczerpnięte z tradycji sądownictwa i innych instytucji
5
. Artykuł przez 

kolejne podrozdziały analizuje prawnicze zjawisko kultury, a ponadto wychodzi ponad 

przepisy. Problem badawczy stanowi więc ważny element kulturowy społeczeństwa. 

Zjawisko kultury w wymiarze sprawiedliwości stanowi zatem residuum zachowań
6
.  

2. Przewodniczący jako „gospodarz” procesu  

Każde postępowanie, zarówno cywilne, karne, jak i administracyjne inicjowane jest 

przez złożenie stosownego dokumentu, jakim jest pozew (w procesie cywilnym i admi-

nistracyjnym) lub akt oskarżenia (bądź subsydiarny akt oskarżenia), w przypadku 

procesu wykroczeniowego oraz karnego. Owe dokumenty dostarczane są do sądu przez 

jedną ze stron, który pod względem stosownej właściwości: rzeczowej i miejscowej 

ocenia zasadność oraz formalność całego złożonego dokumentu.  

Na posiedzeniu niejawnym podjęta zostaje decyzja o tym, aby skarżona strona 

ustosunkowała się do pisma udzielając na piśmie odpowiedzi. W tym celu w akcie 

oskarżenia, jak i w pozwie znaleźć muszą się niezbędne do przeprowadzenia dane 

pozostałych stron, skarżonych właściwym dokumentem. Na tym etapie rozróżnić 

należy, że strony procesu zawsze są dwie, a same nie mogą wobec siebie prowadzić 

pertraktacji z powodu dążenia każdej persony do pokonania (obalenia twierdzeń oraz 

argumentów) drugiej strony
7
. W tym celu każde czynności, mające na celu dojść do 

określonego wyniku (co ma miejsce poprzez wydanie właściwego wyroku lub ugody) 

są prowadzone przez właściwego „gospodarza” danej czynności, którym najczęściej 

jest sędzia, referendarz sądowy, prokurator lub mediator (w sytuacji dążenia do ugodo-

wego zakończenia sporu).  

Konflikt
8
, który rozgrywa się w najczęstszej sytuacji znajduje swoje zakończenie na 

drodze sądowej, więc przewodniczącymi czynności procesu będą kolejno dwa 

podmioty z powyższego wyliczenia. Niezależnie od osoby prowadzącej kluczowe jest 

jej zaangażowanie w rozwiązanie sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a ponadto w bezstronność swojej działalności. Prawo polskie, zarówno w kodeksie 

postępowania karnego, jak i cywilnego określa co należy zrobić w sytuacji, gdy osoba 

rozstrzygająca spór stron procesu stanie się lub uprzednio była w jakikolwiek sposób 

związana z powyższymi podmiotami: skarżonego i skarżącego/oskarżyciela i oskarżo-

nego. Instytucja wyłączenia sędziego na każdym etapie postępowania ma za zadanie 

                                                                
5 Łyczywek R., Missuna O., Sztuka wymowy sądowej, Biblioteka Palestry, Sopot 2017, s. 32. 
6 Stelmach J., Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2003, s. 12. 
7 Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 

2014, s. 8. 
8 Tamże, s. 15. 
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uszanować prawo obu stron do równości wobec siebie
9
 (zgodnie z zasadą kontrady-

ktoryjności stron procesowych), braku faworyzowania określonego podmiotu przez 

organ rozstrzygający, a co najważniejsze zachowanie nieskazitelności prawa stron do 

sprawiedliwego wyrokowania w danej sprawie.  

Szacunek ten wyrażany powinien być już na początku całego postępowania, po tym 

jak osoba prowadząca ma możliwość zapoznania się z dokumentami w sprawie 

i poznania danych, wobec kogo toczy się postępowanie, a także kto jest jego inicja-

torem. W sytuacji, gdy jednak przewodniczący sam nie podejmie takiej decyzji, a będzie 

istniała możliwość, że wyrok będzie stronniczy wobec jednej ze stron, pełnomocnik 

każdego podmiotu ma prawo ustosunkować się do tych wątpliwości i zawnioskować 

o oddalenie przewodniczącego od wyrokowania w tej sprawie. Jest to przejaw kultury 

prawnej wynikającej z szacunku wobec każdej strony, szanując czas każdego człowieka, 

jego emocji związanych z różnymi czynnościami postępowania oraz podkreślając 

ponownie fakt kontradyktoryjności stron, gdzie wydanie wyroku nielegalnego spowo-

dowałoby powrót na wokandę całej toczącej się spornej sprawy i ponowne obradowanie 

nad nią, co można byłoby uniknąć poprzez zabranie głosu w odpowiednim momencie 

postępowania. Kluczowe jest tu podjęcie właściwych działań bez zbędnej zwłoki, co 

dodatkowo reguluje granice kulturowe, które mają swój znaczny wydźwięk co do 

rezultatów procesu.  

Nieumiejętne posługiwanie się właściwymi instytucjami prawa, co do zasady, 

wystawiają osoby reprezentujące dane organy, czy to wymiar sprawiedliwości, czy 

palestrę, na stereotypy, które funkcjonując u konkretnej osoby, wysuwają podejrzenie 

podobnego działania co do całego organu na etapie dążenia do sprawiedliwości. Owe 

stereotypowe podejście społeczeństwa może natomiast być kluczową przyczyną, że 

obywatele nie są chętni korzystać z usług zawodowych pełnomocników a swoje 

działania na drodze sądowej chcą ograniczać do całkowitego minimum, wytyczając 

przez to dodatkowe granice
10

. 

Analizując postać przewodniczącego należy skupić się na właściwym traktowaniu 

przez niego stron, jak i świadków oraz dowodów materialnych i ustnych, których 

przeprowadzenie odbywa się na wokandzie. Wzajemny szacunek przewodniczącego 

daje wiarę właściwej rękojmi wykonywanego zawodu, rzetelności, profesjonalizmu, 

a ponadto wysokiej kultury prawnej oraz braku odgórnego ustosunkowywania się 

względem konkretnych podmiotów
11

. Sędzia jako człowiek stanowi zbiór różnych 

bodźców, emocji, a także uprzedzeń. Jest to wiadome, gdyż wynika to z podświado-

mości oraz tradycji, które zostały zakorzenione w charakterze konkretnego prawnika. 

Sędzia będąc jednak osobą oceniającą różne fakty musi skupić się na tym, aby od 

początku do końca postępowania zachowywać swoją bezstronność oraz niezależność 

i niezawisłość.  

Opierając się na tych przymiotach, będąc człowiekiem może dopiero podjąć się 

wyrokowania nad daną sprawą, oceniając dowody w sprawie zgodnie ze swoim życio-

wym doświadczeniem. Nie można tu jednak zapominać o znacznej korelacji doświad-

                                                                
9 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 

z późń. zm.), art. 32 ustawy. 
10 Winczorek J., Muszyński K., Księgowi zamiast prawników. Dlaczego Polacy rzadko korzystają z prawa?, 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1428361,dlaczego-polacy-rzadko-korzystaja-z-prawa.html. 
11 Laskowski M., Ustawowe pojęcie „nieskazitelność charakteru”, Prokuratura i Prawo, 6, 2008, s. 52. 
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czenia życiowego z prawniczą wiedzą nabytą, które tylko razem będą stanowiły pod-

stawę do wydania rzetelnego, zgodnego z prawem i niepodważalnego wyroku w danej 

sprawie, niezależnie od jej rodzaju
12

. 

3. Strona procesu i jej stosunek do pozostałych uczestników  

Omawiając szczegółowo przejawy działalności przewodniczącego czynności proce-

sowych, warto zwrócić uwagę również na czynności, które podejmowane są przez 

strony procesowe. Analizując kolejne podmioty należy skupić się na pełnomocnikach 

oraz samych podmiotach, którzy udzielają swego pełnomocnictwa profesjonalnemu 

prawnikowi zawodowemu, jakimi są między innymi adwokaci oraz radcy prawni.  

Zaangażowanie prawników w togach ma, w trakcie procesu, kluczowe znaczenie, 

często przewyższające czynnościami zaangażowanie samych stron, których reprezentują 

lub zastępują. Kultura postaw każdego z nich odgrywa więc na tym etapie niebagatelne 

znaczenie, zarówno w stosunku do przewodniczącego czynności procesowych, drugiej 

strony procesowej oraz świadków i dowodów rzeczowych, takich jak opinie (m.in. 

psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne, z danych teleinformatycznych), 

a także innych materiałów. Sztuka poszanowania względem każdego podmiotu i przed-

miotu, jaka jest stosowana, co do zasady, na salach rozpraw oraz w trakcie innych 

czynności procesowych nie tyle ukazuje etyczną postawę stron przeciwnych, co 

nieprzestrzeganie utrwalonych norm etycznych skutkuje nieegzekwowanie żadnych 

konkluzji, ani wyników względem takich zachowań.  

Uogólniając, niezachowywanie kultury przez strony nie będzie egzekwowało 

zmiany wyniku całego postępowania. Przykładem, który najlepiej ukazuje powyższe 

stwierdzenie jest wykrzykiwanie przez jedną ze stron słów, takich jak: „czemu 

kłamiesz!?”, „to nieprawda” i wiele innych wyrażeń. Owe sformułowania kierowane 

są zazwyczaj do świadków, którzy zeznając pod przysięgą i odpowiedzialnością karną 

za składanie fałszywych zeznań mówią niewygodną lub pogrążającą stronę procesową 

historię zdarzeń. Przejawem takich zachowań są zawsze emocje, które biorą górę 

w stosunku do konkretnej osoby (strony procesowej)
13

.  

Wymiar sprawiedliwości wykształcił we własnym sposobie procedowania określone 
wzorce, które mogą, lub nie, podlegać analizie w stosunku do zachowań stron proceso-
wych, takie zjawisko jest jednak zależne nie tyle od konkretnego sędziego, czy innego 
przewodniczącego postępowania, co od utrwalonego odgórnie wzorca, który wynika 
z historii, tradycji i stosowanych obyczajów zawodów prawniczych, jak i całego wy-
miaru sprawiedliwości oraz jego funkcjonowania w danym państwie prawa na prze-
strzeni lat. Dominującym aspektem interpretacji zjawisk emocjonalnych jest pomijanie 
ich względem wyrokowania nad konkretną sprawą

14
, powracając w ten sposób do 

norm etycznych wynikających z przepisów prawa, takich jak bezstronność i kontrady-
ktoryjność stron procesowych, a co najważniejsze prawo każdego obywatela dla 
sprawiedliwego procesu oraz sądu, wydawanego właśnie poprzez wyrokowanie nad 
skonkretyzowaną sprawą (sporem)

15
. Zupełnie odmienny pogląd wykształcił się jednak 

na gruncie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie osobami decydującymi są 

                                                                
12 Tamże, s. 56. 
13 Stelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 76. 
14 Tamże, s. 84. 
15 Schopenhauer A., dz. cyt., s. 60. 
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przysięgli. Ustanowienie osób niebędących sędziami w sprawie miał za zadanie spełniać 
całkowicie inne kryteria niż zakładała większość demokratycznych państw.  

Jury jest składem kilku/kilkunastoosobowym, gdzie wszelkie decyzje i zdania 
postrzegane są przez pryzmat własnego doświadczenia, wiedzy albo też chęci osób, które 
często nie posiadają wykształcenia prawniczego. Kultura takiego procesu oraz emocje, 
jakie pojawiają się na salach rozpraw są zatem na tej płaszczyźnie uznawane jako 
czynniki mogące stanowić łagodniejsze lub bardziej rygorystyczne traktowanie kon-
kretnej strony procesowej przez Ławę Przysięgłych. Taka sytuacja nie jest jednak 
całkowicie obca naszym realiom. Na gruncie judykatury polskiej w składy sądów 
wchodzą, poza sędziami i referendarzami sądowymi, również osoby nie mające 
wykształcenia prawniczego pełniąc rolę ławników

16
.  

Kultura względem czynności procesowych, choć jest zupełnie inaczej postrzegana 
przez wykwalifikowanego i właściwie w danej dziedzinie wyspecjalizowanego sędziego 
może zostać niezaakceptowana przez ławników, którzy razem z sędzią stanowią sąd 
rozstrzygając daną sprawę. Ów ławnicy są zatem społecznym elementem, który ma 
mieć wpływ na wyrokowanie konkretnych spraw. Będąc jednak osobami niezawodowo 
zajmującymi się wyrokowaniem i szeroko pojętym prawem materialnym i procesowym 
danej dziedziny stanowią narzędzie, poprzez które strony, kulturą i czynami etycznymi, 
lub nie, mogą odpowiednio pod swoją korzyść na podstawie psychologicznych i emo-
cjonalnych reakcji konkretnego człowieka, który pod mianem ławnika, zasiada na sali 
rozpraw, za sędziowskim stołem, mając na sobie fioletową, sędziowską togę

17
. 

4. Egzekwowanie czynności nieetycznych i zakłócających przebieg procesu  

Wszelkie zachowania stanowiące znamiona nieetyczności są postrzegane, jako 
niewłaściwe względem stron procesowych, jak i przewodniczącego czynności przed 
organem wymiaru sprawiedliwości. Kluczowym faktem, który ma ogromne znaczenie 
na właściwy przebieg prowadzonych etapów procesu na każdym jego stadium, 
zarówno w sytuacji, gdy jest to przesłuchanie świadka, opiniowanie uzupełniające 
biegłego sądowego, czy przeprowadzanie innych, możliwych do zweryfikowania na 
salach rozpraw lub gabinetach prokuratorskich i sędziowskich, ma egzekwowanie 
zachowań, które stanowią nieetyczne postawy. Kontrola czynności wykonywanych 
przez strony, takie jak pełnomocnicy zawodowi, a także, jako osoby, które są man-
dantami zastępców procesowych (osoby udzielające pełnomocnictwa do zastępstwa 
procesowego przed różnymi organami) stanowi charakter ocenny względem wielu 
podejmowanych przez strony decyzji, które nie tyle mogą wywołać niepożądane skutki 
względem przeprowadzanych dowodów z zeznań lub opinii specjalistycznych.  

Wykrycie nieetycznego aspektu pytania, sformułowania lub sugerowania odpowie-
dzi, która ma finalnie być zdecydowanym zmierzaniem na korzyść dla jednej ze stron, 
abstrahując od realnych, obiektywnych aspektów, które muszą być nieodłącznym ele-
mentem przeprowadzanych dowodów. Uogólniając, podważanie dowodów, zadawanie 

                                                                
16 Ceglarski B., Czym zajmuje się ławnik sądowy, kto może nim zostać i ile zarabia?, 

https://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/764561,Czym-zajmuje-sie-lawnik-sadowy-kto-

moze-nim-zostac-i-ile-zarabia.html.  
17 Jędzura P., Ławnicy przegłosowali sędziów. Sprawca śmierci człowieka dostał wyrok w zawieszeniu, 

https://plus.gazetalubuska.pl/lawnicy-przeglosowali-sedziow-sprawca-smierci-czlowieka-dostal-wyrok- 

w-zawieszeniu/ar/13966576.  
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sugerujących pytań, a także próby doszukiwania się pewnych „luk” słownych w zezna-
niach i opiniach biegłych mają stanowić decydujący wpływ na całość danego dowodu

18
.  

Analizując tą często stosowaną metodę zawodowych prawników można stwierdzić, 
że próba obalenia dowodów za pomocą ocennej gry słownej, niesprecyzowanej myśli, 
przelanej na karty opinii biegłego, czy nieścisłości świadków mają być przeważa-
jącymi kwestiami, które decydują, czy dany dowód ma walor przydatności dla procesu 
i stanowi on prawdę, choć w rzeczywistości podejmowane działanie jest metodą 
manipulacyjną. Jej zadaniem jest jednostronne doszukiwanie się błędów dowodowych, 
gdzie ostateczne konkluzje wskażą niespójność i nielogiczność przekazanych świadków 
i opinii przeciwnej strony, gdzie wykazane przez pełnomocnika materiały są odwrotne, 
a to właśnie im sąd lub prokuratura ma dać wiarę. Manipulacja ze strony pełno-
mocników nie jest jednak metodą nową.  

Od lat przeciwko konkretnym, zawodowym prawnikom, głównie adwokatom 
i radcom prawnym toczą się różnego rodzaju postępowania dyscyplinarne, mające 
udowodnić, iż podejmowali „różnej maści” próby nieetycznego postępowania, takie 
jak podważanie opinii biegłych bez posługiwania się wiedzą specjalistyczną a jedynie 
wiedzą prawniczą, sugerowanie na salach rozpraw pytań sugerujących, kierując się 
głównie „zapychaczami” innych, kluczowych do rozstrzygnięcia procesu kwestii, często 
odbiegających od głównego tematu procesowego, kończąc nawet na stosowaniu gróźb 
względem świadków i nakłaniania ich do fałszywego składania zeznań.  

Prawie każdy ten proces dyscyplinarny, który odbywa się w obrębie danej rady lub 
izby zawodów prawniczych ukazuje, że osoby pełnomocników podejmują brutalne, 
a często wręcz barbarzyńskie metody zmierzające do wygrania konkretnego postępo-
wania. Każda z tych sytuacji była natomiast wyszukana przez stronę przeciwną 
i oceniona jako zachowania odbiegające od etycznego sposobu funkcjonowania. Zgło-
szenie takich okoliczności, gdzie zachowanie różnego rodzaju kultury prawnej jest 
potępiane przez wykwalifikowanych, zawodowych prawników stanowi sprzeczność 
podejmowanych czynności z całym przymiotem bycia profesjonalnym pełnomocni-
kiem i pogwałca rzetelne wykonywanie zawodu prawniczego.  

Powyższe fakty wskazują, że choć obywatele nie muszą funkcjonować według 
określonych etycznie schematów, to zawody prawnicze wyróżniają się właśnie takimi 
przymiotami, jak etyka ich członków

19
. Potępienia wszelkich nieprawidłowości 

względem etyki zawodu prawniczego jest więc kluczowym fundamentem, na którym 
opiera się cała instytucja zaufania do osoby prawnika oraz zjawiska tajemnicy, czy to 
adwokackiej

20
, czy radcowskiej et caetera. Sąd, tak samo, jak inne organy wymiaru 

sprawiedliwości czy kontroli państwowej muszą zatem kontrolować etyczność stron 
procesowych na każdym etapie podejmowanych przez nie czynności, nie zapominając 
o samokontroli bycia bezpośrednim, obiektywnych i stosując szeroko pojętą zasadę 
sprawiedliwości. Nieprzestrzeganie wszystkich powyższych przymiotów może, co do 
zasady, narazić organ na stronniczość lub niedziałanie według prawa oraz w jego 
granicach, co finalnie może doprowadzić do sytuacji, że strona podejmie właściwe 
z ustaw przepisy upominawcze lub dyscyplinarne wobec osób prowadzących ów 
czynności.  
                                                                
18 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm), dział VIII 

ustawy pt. „Odpowiedzialność dyscyplinarna”. 
19 Stępniewska A., Tajemnica adwokacka i radcowska w Polsce, http://www.codozasady.pl/tajemnica-

adwokacka-i-radcowska-w-polsce/.  
20 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1651 z późn. zm), art. 6 ustawy. 
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5. Podsumowanie  

Analizując powyższe aspekty można stwierdzić, że kultura prawna, która ma 

miejsce przede wszystkim na salach rozpraw, czynnościach administracyjnych, proku-

ratorskich i innych stanowi przejaw odgrywania pewnych pokoleniowo powielanych, 

utrwalonych przez lata schematów działań oraz zachowań, które swoim pierwotnym 

znaczeniem wypełniają definicję cultura agri. Próba prześledzenia zachowań pełno-

mocników procesowych, stron procesu oraz osób, które zasiadają przy ławie 

sędziowskiej ukazuje wprost, że osoby te nie zachowują się spontanicznie, lecz według 

utrwalonych schematów, które zdobywane są z praktycznym doświadczeniem 

prawnika
21

. Całe to zjawisko, choć istnieje od początku instytucji prawniczych, jest 

niezrozumiałe po dziś dzień dla przeciętnego, zwykłego obywatela, który różni się 

jedynie od pozostałej grupy tym, że ma on znamię „nie-prawnika”. Cultura agri 

niewątpliwie stanowi odgrywanie roli, która pomimo swego interdyscyplinarnego 

aspektu dotyka każdego momentu życia człowieka jest jeszcze ściślej dostrzegalna na 

przykładzie czynności prawniczych, które zrozumiałe są jedynie dla nielicznych, 

a pomimo to kultura prawna rozwija się i wciąż jest kultywowana na salach rozpraw 

i nie tylko tam. Pomimo bycia „archaicznym” elementem, który nie podlega znacznej 

modyfikacji sensu stricto to pandemia COVID-19 wskazuje, że prawnicy umieją 

przedłożyć swą utrwaloną kulturę, jak i cały proces do formy zdalnej, utwierdzając 

w ten sposób każdego z nas, że choć są wyodrębnioną formą kulturową, która kurczowo 

funkcjonuje w gmachach sądowych, to jest ona możliwa do zdalnej formy prowadzenia 

procesów
22

. Kultura prawna, jako szeroko pojęte cultura agri oddziałuje na wymiar 

sprawiedliwości łącząc między sobą tradycję z nowatorstwem, archaiczność z nowo-

czesnością, realność z fikcją, które działając wobec siebie razem tworzą całość zachowań 

prawniczych w realnych czynnościach, które okazują się być w swej tradycji oraz 

konserwatyzmowi, ponadczasowe.  
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„Cultura agri” a wymiar sprawiedliwości 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł ma za zadanie przeanalizować zjawisko kultury prawnej, jako wielowątkowego cultura 

agri i jej wpływu na wymiar sprawiedliwości, a ponadto podkreślić, poprzez metodę obserwacyjną, jak 

państwo prawa i jego prawodawca, funkcjonujeą we współczesnym świecie korzystając z instytucji legisla-

cyjnych – prawa materialnego oraz procesowego. Użyta w tekście metoda dokonuje analizy materialno-

prawnej przypadku, do jakich dochodzi lub może dochodzić w rzeczywistości oraz ukazuje generalizację 

przedmiotowego problemu badawczego. Celem artykułu jest więc przedstawienie oddziaływania kulturo-

wego na funkcjonowanie poszczególnych organów procesowych, przede wszystkim sądownictwa. Działania 

będące finalnym skutkiem tego oddziaływania stanowią przedmiot badań, opisanych w poniższej pracy.  

Słowa kluczowe: prawo, kultura prawna, tworzenie prawa, konstytuowanie prawa, obywatele 

"Cultura agri" and the justice system 

Abstract 

This article aims to analyze the phenomenon of legal culture as a multi-layered "cultura agri" and its 

impact on the judiciary, and also to emphasize, through the observation method, how the rule of law and its 

legislator function in the modern world using legislative institutions – substantive law and process. The 

method used in the text carries out a material and legal analysis of the case that occurs or may occur in 

reality and shows the generalization of the research problem in question. The aim of the article is therefore 

to present the cultural impact on the functioning of individual procedural organs, primarily the judiciary. 

Actions that are the final result of this impact are the subject of the research described in the following work.  

Keywords: law, legal culture, law-making, constitution of law, citizens 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553
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Ricœurowski powrót do źródeł –  

o znaczeniu mitu w kulturze zachodniej 

1. Wstęp 

Choć francuski filozof, Paul Ricœur, nie żyje od piętnastu lat, pozostawione przez 

niego dzieło na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat jest dziś nadal żywe. Ogromna 

mądrość, poszanowanie drugiego człowieka, oddanie się pracy naukowej i wierność 

własnym poglądom bez wątpienia wyróżniają Ricœura na tle współczesnych mu 

myślicieli. Nowe pokolenia adeptów filozofii i w ogóle nauki odkrywają myśl Ricœura 

i powołują się na jego autorytet, cytując słowa z dzieł myśliciela, które zostały 

w imponującej ilości przetłumaczone na inne języki.  

W niniejszej pracy chciałabym powrócić do pierwszego okresu twórczości francu-

skiego filozofa, w którym interesował się on hermeneutyką symboli i mitów („Symbo-

lika zła”; ”La Symbolique du Mal”, 1960), by następnie zająć się hermeneutyką tekstu 

wraz z centralną publikacją z tego okresu, to znaczy słynnego już dziś dzieła zatytuło-

wanego „O sobie samym jako innym” (”Soi-même comme un autre”, 1990). Ten 

wczesny okres rozwoju naukowego Ricœura naznaczył całokształt myśli filozofa, 

ponieważ pytanie o to, kim jest człowiek; jak przebiega poznanie; co istota ludzka 

poznaje jako pierwsze: siebie czy innych; jaką rolę odgrywa kultura w rozumieniu siebie 

samego przez człowieka towarzyszyć mu będą także w drugim okresie działalności 

naukowej. Są to zatem zagadnienia fundamentalne, które zaważą na całej jego myśli 

i doprowadzą Ricœura do dziedziny, która odtąd przenikać będzie całe dzieło myśli-

ciela: antropologii filozoficznej. Sam Ricœur pisze: „Antropologia filozoficzna stała 

się pilnym zadaniem współczesnej myśli, ponieważ wszystkie główne problemy tej 

myśli zbiegają się w niej i dotkliwie odczuwają jej brak. Nauki o człowieku rozproszyły 

się w oddzielnych dyscyplinach i dosłownie nie wiedzą, o czym mówią. Odrodzenie 

ontologii również powoduje to samo pytanie: czym jest ten byt, o którego istnienie 

pytamy? W końcu sama „nowoczesność” człowieka wydrąża miejsce dla tego zapo-

średniczenia: jeśli człowiek może zatracić siebie lub odnaleźć siebie w pracy, rozrywce, 

kulturze, kim jest człowiek?”
2
.  

                                                                
1 bobowska@umk.pl, Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 fr. « Si l’anthropologie philosophique est devenue une tâche urgente de la pensée contemporaine, c’est que 

tous les problèmes majeurs de cette pensée convergent vers elle et en font sentir cruellement l’absence. Les 

sciences de l’homme se dispersent dans des disciplines disparates et ne savent littéralement pas de quoi elles 

parlent. Le renouveau de l’ontologie, de son côté, provoque à sa façon une interrogation identique: quel est cet 

être pour qui l’être est en question? Enfin, la ”modernité” même de l’homme désigne la place en creux de 

cette méditation: si l’homme peut se perdre ou se gagner dans le travail, le loisir, la politique, la culture, 

qu’est-ce que l’homme?” (Ricœur P., Introduction, s. 21, [w:] Ricœur P., Anthropologie philosophique. Écrits 

et conférences 3, Éditions du Seuil, Paris 2013).   

W każdym przypadku, gdy nie ma wskazanego nazwiska tłumacza, przekładu fragmentów tekstów z języka 

francuskiego dokonała autorka artykułu. 
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Wyzwaniem rzuconym człowiekowi przez Ricœura jest poznanie siebie samego. 

Nie można jednak tego dokonać w sposób bezpośredni. Istota ludzka nie ma bowiem 

niezapośredniczonego dostępu do samego siebie. Może siebie poznać jedynie na 

drodze okrężnej, drodze kultury, odkrywania własnej tożsamości w obliczu tekstu. 

Człowiek „zostaje wrzucony w świat” (Heideggerowskie Dasein) i najpierw poznaje 

świat oraz innych, a dopiero potem siebie samego. Stanowisko Ricœura jest świadomym 

sprzeciwieniem się Kartezjańskiej tradycji Cogito i transcendentalnemu ego Kanta. 

Ricœur powiada: „Wbrew tradycji Cogito i roszczeniu podmiotu do poznania samego 

siebie w sposób bezpośredni, trzeba powiedzieć, że poznajemy siebie na okrężnej 

drodze poprzez znaki ludzkości zawarte w dziełach kultury. Co byśmy wiedzieli 

o miłości i nienawiści, o uczuciach etycznych i w ogóle o wszystkim, co mieści się 

w słowie sobość, jeśli nie byłoby to zawarte w języku i literaturze? To, co wydaje się 

zatem sprzeczne z subiektywnością i co analiza strukturalna odkrywa jako samą teksto-

wość tekstu, jest medium, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie”
3
. Powtarza to także 

na kolejnych stronach, pisząc: „chciałbym wskazać czwarty i ostatni wymiar pojęcia 

tekst. Wypowiedziałem go we wprowadzeniu, pisząc, że tekst jest zapośredniczeniem, 

dzięki któremu rozumiemy siebie samych”
4
.  

Ricœur dostrzega konieczność przywrócenia sferze sacrum należnego jej miejsca, 

to znaczy podkreślenia we współczesnym świecie wartości tego, co etyczne, religijne 

i symboliczne. Stąd zainteresowanie filozofa symbolem i mitem, a dokładniej zagad-

nieniem zła w świecie i w człowieku. Pytanie o to, skąd w istocie ludzkiej skłonność 

do grzechu, doprowadziła Ricœura do tzw. mitów „początku i końca zła”.  

2. Pojęcie kultury 

Ernst Cassirer w „Eseju o człowieku” pisze, że istota ludzka – co odróżnia ją od 

zwierząt – żyje nie tylko w świecie fizycznym, ale również w świecie symbolicznym: 

języka, mitu, sztuki i religii: „(...) zamiast określać człowieka jako animal rationale, 

powinniśmy określać go jako animal symbolicum. W ten sposób potrafimy wskazać na 

odrębność gatunkową człowieka i zrozumieć otwierającą się przed nim nową drogę do 

cywilizacji
5
”.  

Niezaprzeczalnie „człowiek jest twórcą i uczestnikiem kultury”. Innymi słowy 
„z natury jest zdolny do tworzenia i przyjmowania kultury”, a co za tym idzie „poznanie 
kultury ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia człowieka”

6
. Istnieje wiele definicji 

pojęcia kultura. Teoria antropologiczna, przykładowo, zakłada bardzo szerokie pojęcie 
                                                                
3
 fr. ”Contrairement à la tradition du Cogito et à la prétention du sujet de se connaître lui-même par intuition 

immédiate, il faut dire que nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d’humanité déposés 

dans les œuvres de culture. Que saurions-nous de l’amour et de la haine, des sentiments éthiques et, en 

général, de tout ce que nous appelons le soi, si cela n’avait été porté au langage et articulé par la littérature? Ce 

qui paraît ainsi le plus contraire à la subjectivité, et que l’analyse structurale fait apparaître comme la texture 

même du texte, est le medium même dans lequel seul nous pouvons nous comprendre” (Ricœur P., La 

fonction herméneutique de la distanciation, [w:] Ricœur P., Cinq études herméneutiques, Labor et Fides, 

Genève 2013, s. 73). 
4
 Fr. „Je voudrais considérer une quatrième et dernière dimension de la notion de texte. Je l’annonçais dans 

l’introduction en disant que le texte est la médiation par laquelle nous nous comprenons nous-même” (Tamże, 

s. 72). 
5
 Cassirer E., Esej o człowieku, przeł. Staniewska A., Czytelnik, Warszawa 1998, s. 70. 

6 Kłosińska A., Kultura. Powstanie i rozwój pojęcia, s. 17, [w:] Kłosińska A., Encyklopedia kultury polskiej 

XX w., Wiedza o kulturze, Wrocław 1991. 
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tego terminu
7
. Według Edwarda Tylora: „Kultura lub cywilizacja jest to złożona całość 

obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje oraz wszystkie inne 
zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa” (1871)

8
. 

W niniejszej analizie będę definiować pojęcie kultury zgodnie z założeniami 
J. Anusiewicza, A. Dąbrowskiej i M. Fleischera, zamieszczonymi w tekście zatytuło-
wanym: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. Wspomniani 
autorzy wskazują, iż „kultura jest rzeczywistością znaków” i funkcjonuje jako otwarty, 
dynamiczny system o charakterze semiotycznym: „Wszędzie tam, gdzie występują 
znaki, a więc także znaczenia, i generowane są dyskursy, mamy do czynienia z syste-
mem kultury”. Jest także „fenomenem funkcjonalnym”, który nie określa się „poprzez 
odniesienie do obiektów przestrzenno-czasowych, lecz ujmuje się ją jako zjawisko 
relacyjne i funkcjonalne, jako konstrukt kolektywny i interpersonalny”

9
.  

Kultura jest więc zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się, otwartym. Działa 
jak żywy organizm, na którego funkcjonowanie mają wpływ działania z zewnątrz. Żadna 
kultura nie istnieje w izolacji od pozostałych kultur, które zostawiają w niej swój ślad. 
Jest zatem przez nie kształtowana, współtworzona. 

Przy charakterystyce tego pojęcia, rozumianego jako „subsystem systemu społecz-
nego”, należy wziąć pod uwagę następujące cechy i właściwości kultury: jest ona 
systemem otwartym „w rozumieniu termodynamicznej lub biologicznej teorii procesów 
nieodwracalnych”, choć jednocześnie rządzące nią prawa przybierają specyficzne 
formy i nie są realizowane w taki sam sposób jak w świecie organicznym; jest systemem 
o właściwościach ogólnych (charakterystycznych dla systemu jako całości) i szcze-
gółowych (właściwych dla jego poszczególnych elementów); jest „systemem ewolu-
ującym w rozumieniu teorii ewolucji systemów” oraz jest obiektem: rzeczywiście 
samoorganizuje się i nie poddaje się sterowaniu na określony cel

10
.  

3. Hermeneutyka Paula Ricœura 

Metodą badawczą Ricœura jest hermeneutyka rozumiana jako „teoria operacji 
rozumienia, związanych z interpretacją tekstu”. Zatem główną ideą dla niej „jest speł-
nienie dyskursu jako tekstu”

11
. Hermeneutyka jest sztuką interpretacji, dzięki której, 

zgodnie ze zdaniem francuskiego filozofa, każda wypowiedź staje się spójna i zrozu-
miała. We wczesnym okresie twórczości, w latach 60. XX wieku, Ricœur zadaje 
pytanie o to, czy jest możliwe odzyskanie „naiwnej wiary człowieka”, kontaktu z sacrum 
za pośrednictwem aktu odszyfrowywania symboli i mitów, i odpowiada, że „jedynie 
interpretując możemy ponownie słyszeć i rozumieć”

12
. Dzięki hermeneutyce możemy 

dotrzeć do źródeł sensu, wyłaniającego się z symboli. Hermeneutyka pojawia się jako 
koło, które łączy symbol z jego interpretatorem. Ricoeur wyjaśnia, iż można je przed-
stawić następująco: „Należy rozumieć, by uwierzyć, lecz trzeba wierzyć, żeby zrozu-
mieć” („Znajdujemy się bez wątpienia w hermeneutycznym kole w tym sensie że mogę 

                                                                
7 Tamże, s. 19. 
8 za: Tamże. 
9 Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej, 

Język a kultura, t. 13, Wrocław 2000, s. 14.  
10 Tamże. 
11 Ricœur P., La tâche de l’herméneutique, s. 19, [w:] Cinq études herméneutiques, Labor et Fides, Genève 

2013, s. 19. 
12 Ricœur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 331. 
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zrozumieć tylko o tyle, o ile wierzę (…), mogę atoli wierzyć, tylko rozumiejąc”
13

). 
Sfera symboli i mitów nie jest kresem Ricœurowskiej refleksji. Należy wyjść od 
symboli i przekroczyć koło hermeneutyczne, „poprzez przekształcenie go w zakład”

14
. 

Stawką zakładu jest odkrycie prawdy ludzkiej egzystencji: poznanie siebie, relacji 
z innymi oraz pochodzenia zła. Ów zakład polega na przejściu drogi zarysowanej przez 
myśl symboliczną.  

Właśnie dzięki interpretacji jednego symbolu przez drugi, rozplątywaniu mitów 
i odszyfrowywaniu analogii między nimi, człowiek potwierdza swoją przynależność 
do sacrum. Interpretując przekaz symboliczny, mityczny, istota ludzka odnajduje siebie 
w sercu problematyki egzystencjalnej. Człowiek zadaje sobie pytanie, czy wierzy 
w prawdę niesioną przez symbol i mit, i jaki wpływ ma to na jego jednostkową 
egzystencję.  

Za Hansem-Georgem Gadamerem Ricœur powtarza, że tekst nie jest dla czytelnika 
gotowym przedmiotem. Dopiero interpretacja tekstu nadaje mu sens: „Nie czasem, 
lecz zawsze znaczenie tekstu wykracza poza znaczenie, jakie miał on dla swego autora. 
Dlatego rozumienie nie jest tylko rekonstrukcją, lecz także wytwarzaniem”

15
. Wtedy 

właśnie – dzięki czytelnikowi – tekst staje się żywy i problematyczny. Wbrew założe-
niom tzw. hermeneutyki romantycznej (F.D.E. Schleiermacher, W. Dilthey), nie mamy 
dostępu do tego, co chciał nam powiedzieć autor tekstu. Tekst jest autonomiczną 
całością, która staje się znacząca dla konkretnego odbiorcy. Ricœur powiada: „tekst 
jest podobny do zapisu muzycznego, czytelnik – do dyrygenta, który postępuje 
zgodnie z instrukcjami partytury. W rezultacie rozumienie nie jest tylko powtórzeniem 
zdarzenia mowy, odtworzeniem go, lecz jest kreacją nowego zdarzenia, wychodzącego 
od tekstu, w którym owo wyjściowe zdarzenie podlega obiektywizacji”

16
. Zaś w innym 

miejscu filozof dodaje: „Powiemy, że ten problem jest znany już najbardziej 
tradycyjnej hermeneutyce: to problem przyswojenia i zastosowania tekstu do aktualnej 
sytuacji czytelnika”

17
. 

4. Mit w filozofii Paula Ricœura 

Zdaniem Ricœura czytelnik powinien powrócić do źródeł i na nowo odkryć język 
symboliczny, by zrozumieć kulturę, z której się wywodzi, oraz samego siebie. W obliczu 
coraz powszechniejszej formalizacji języka, który staje się coraz bardziej ścisły, jedno-
znaczny, techniczny, pojawia się potrzeba ponownego wypełnienia go treścią symbo-
liczną. Myśliciel przekonuje: „w epoce wypowiadania się, w której żyjemy, archaizm 
nie jest ucieczką, lecz przeciwnie, sposobem bycia obecnym w naszych czasach 
i przyjęcia za nie całkowitej odpowiedzialności”

18
. 

                                                                
13 Tamże, s. 136. 
14 Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 292. 
15 Gadamer H.-G., Prawda i metoda, przeł. Baran B., inter esse, Kraków 1993, s. 289. 
16 Ricœur P., Wyjaśnianie i rozumienie, s. 161, [w:] Język, tekst, interpretacja, przeł. Rosner K., PWN, 

Warszawa 1989. 
17 fr. „On dira que ce problème est bien connu de l’herméneutique la plus traditionnelle: c’est le problème de 

l’appropriation (Aneignung) ou de l’application (Anwendung) du texte à la situation présente du lecteur” 

( Ricœur P., La fonction herméneutique de la distanciation, [w:] Ricœur P., Cinq études herméneutiques, 

Labor et Fides, Genève 2013, s. 72). 
18 Ricœur P., Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacja, s. 126, [w:] Egzystencja i hermeneutyka, 

przeł. Skoczylas J., IW PAX, Warszawa 1985. 
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Zanim przejdziemy do zagadnienia mitu, podkreślmy raz jeszcze znaczenie symbolu 
w myśli Ricœura. Filozof powtarza Kantowską maksymę „symbolu, który daje do 
myślenia” (fr. Le symbole donne à penser), czyli otwiera przed filozofią nowe 
wymiary, kieruje ją w nieznane dotąd rejony. „Symbol daje do myślenia, ponieważ to, 
co zostało wyartykułowane domaga się przemyślenia, przetworzenia przez myśl. 
Domaga się zatem interpretacji, która w poszanowaniu ma zagadkę leżącą u źródeł 
symbolu, która daje się mu prowadzić i dzięki temu wynosi sens na wyższy poziom, 
współtworzy go z pełną odpowiedzialnością samodzielnego myślenia”

19
. Symbol daje 

perspektywy, wzbogaca o nowe pole znaczeń – otwiera na zapomnianą już sferę sacrum. 
Ricoeur pisze: „współczesne zainteresowanie dla symboli implikuje nowy rodzaj 
kontaktu z sacrum, przełamującego zapomnienie o byciu, o którym świadczy żonglo-
wanie pustymi znakami, sformalizowanymi językami”

20
.  

Zdefiniujmy teraz pojęcie mitu. Zgodnie z definicją zawartą w „Słowniku języka 
polskiego PWN” mit to „opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach 
i nadnaturalnych wydarzeniach, będąca próbą wyjaśnienia odwiecznych zagadnień 
bytu, świata, życia i śmierci, dobra i zła oraz przeznaczenia człowieka”

21
.  

Zdaniem Ernsta Cassirera mit „jest światem działań, sił i ścierających się potęg”, 
a według Rolanda Barthesa „mit jest słowem”

22
. Zatem przekazuje on jakąś infor-

mację, jest komunikatem, tworem słownym, a zawarty w nim symbol przybiera formę 
opowiadania. Mit to tekst, którego struktura, tzw. struktura mityczna, ma wskazywać 
na głębszą zgodność człowieka z całością bytu.  

Ricœur w następujący sposób definiuje to pojęcie: „(…) przez mit należy (…) 
rozumieć to, co dziś wyodrębnia pod tą nazwą historia religii – bynajmniej nie fałszywe 
wyjaśnienia utkane z obrazów i baśni, lecz należącą do tradycji opowieść o zdarze-
niach mających miejsce w zaraniu czasów, opowieść, która służy za podstawę rytual-
nym czynnościom współczesnych ludzi, która w ogólności ustanawia wszelkie formy 
działania i myślenia, pozwalające człowiekowi rozumieć siebie w otaczającym go 
świecie”

23
. Filozof podkreśla, że mit to forma dyskursu, „która pretenduje do sensu 

i prawdy”
24

 oraz dodaje: „jeśli mit jest przede wszystkim formą dyskursu, należy go 

                                                                
19 Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 330. 
20 [za:] Rosner K., Paul Ricoeur – filozoficzne źródła jego hermeneutyki, [w:] Ricoeur P., Język, tekst, 

interpretacja, przeł. Graff  P., Rosner K., PIW, Warszawa 1989, s. 57. 
21 mity, opowieści z zamierzchłej przeszłości, odsłaniające dotąd nieznane wymiary rzeczywistości: 

„wielkie symboliczne opowieści o początku wszystkich rzeczy, a jednoczące historię kosmosu i ethosu 

w archetypalnych figurach postaci, które charakteryzuje jednocześnie powszechność i jednostkowość” (E.A. 

Mukoid, Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur, „UNIVERSITAS”, Kraków 1993, s. 140). 

„(...) gdyby bowiem nie było mitów opowiadających o początku rzeczy (...) nie byłoby także sposobów 

przejawiania się sacrum” P. Ricoeur, Język, …, s. 146. 

Mit nie jest „bynajmniej fałszywym wyjaśnieniem utkanym z obrazów i baśni, lecz należącą do tradycji 

opowieścią o zdarzeniach mających miejsce w zaraniu czasów, opowieścią, która służy za podstawę rytual-

nym czynnościom współczesnych ludzi, która w ogólności ustanawia wszelkie formy działania i myślenia, 

pozwalające człowiekowi rozumieć siebie w otaczającym go świecie.” (Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. 

Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 8.) 
22 Barthes R., Mit i znak, przeł. Błoński J., Lalewicz J., Tatarkiewicz A., PWN, Warszawa 1970, s. 5. 
23 Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 8. 
24 fr. „le mythe sera envisagé ici comme une forme de discours qui élève une prétention au sens et à la vérité” 

(Ricœur P., Sémantique de l’agir, s. 237, [w:] Ricœur P., Anthropologie philosophique. Écrits et conférences 

3, Labor et Fides, Genève 2013).  
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umieścić w naukach semiologicznych”
25

. Zdaniem Ricœura „mit jest dyskursem, to 
znaczy ciągiem wypowiedzeń lub zdań, które niosą ze sobą sens i referencję”, a nade 
wszystko „mit mówi coś o czymś”. Jest on „opowiadaniem o początkach”, „historią 
źródeł”, pełni funkcję ustanawiającą i zawsze mówi o tym, „jak coś się narodziło”

26
. 

Najwięcej uwagi Ricœur poświęcił mitom „początku i końca zła”. Filozof wraca do 
języka wyznania, języka symbolicznego, języka mitów, języka przewiny, wypełnionego 
treścią symboliczną, ponieważ jako jedyny potrafi on opisać fenomen popełnionego 
zła. Francuski filozof rozpatruje mity „początku i końca zła”, gdyż pozwalają nam one 
dotrzeć do podstawowej i dramatycznej struktury świata mitów. Ricoeur wyróżnia trzy 
funkcje mitów zła: pierwsza „polega na wtłoczeniu całej ludzkości w jakąś historię 
przykładową”, dzięki której powstaje archetyp bohatera, przodka, pierwszego człowieka; 
druga to ujawnienie powszechności człowieka przez opowieść o początku i końcu 
przewiny; trzecia – zawiera się w zamiarze „dotknięcia zagadki człowieka”: z jednej 
strony niewinnego, stworzonego przez Boga, z drugiej zaś winnego, zbrukanego przez 
grzech

27
.  

Wśród czterech „typów” mitów „początku i końca złaˮ znalazły się: dramat stwo-
rzenia, historia upadku, wizja tragiczna oraz mit duszy wygnanej

28
. Każda z tych opo-

wieści ukazuje pewną odpowiedź na pytanie, skąd się wzięło zło w świecie. Według 
pierwszego typu : dramatu stworzenia początek zła pokrywa się z początkiem wszech-
rzeczy. Dobry bóg walczy z pierwotnym chaosem. Po zakończonej walce, to, co pozo-
stanie z chaosu, będzie złem. Wedle drugiego typu, historii upadku, zło wkracza do 
uporządkowanego świata wraz z pewnym wydarzeniem, które powoduje człowiek: 
„Adam znaczy człowiekˮ. Jednocześnie zło istnieje już przed pojawieniem się istoty 
ludzkiej. Dlatego, że istnieje od zawsze, jest „zewnętrzneˮ wobec człowieka. Zatem 
mit adamicki ukazuje dwojaką wizję zła: zależnego od człowieka i niezależnego od 
niego („niewolna wola”). Trzecim typem mitu, wskazanym przez Ricœura, jest wizja 
tragiczna. Pojawia się obrażone bóstwo i zaślepiony przez niego bohater. Zaś mit 
duszy wygnanej mówi o boskiej duszy i złym ciele, które stanowi więzienie dla duszy. 
Ów dualizm znany był już w orfizmie i platonizmie

29
.  

Wszystkie mity tworzą tzw. „kolisko mitów”, które daje się przyrównać do grawita-
cyjnego przestworu, w którym masy przyciągają się i odpychają na najrozmaitszą 
odległość”

30
. Opowieścią centralną jest mit adamicki jako antropologiczny. Wszystkie 

elementy ze wspomnianych mitów: grzeszne ciało, dusza uwięziona w ciele, pocho-
dzenie złej natury ludzkiej od Tytanów, którzy zabili Dionizosa jako dziecko, a następnie 
ugotowali i pożarli jego ciało, za co Zeus, w ramach zemsty, zesłał na nich pioruny, 
które spaliły ich ciała, a z popiołów Tytanów miała powstać rasa ludzka, która dzie-
dziczy po Tytanach część złej natury

31
, spotykają się w micie adamickim, mają w nim 

swoje odzwierciedlenie i kontynuację.  

  

                                                                
25 „Si le mythe est d’abord une forme de discours, c’est dans le cadre des sciences sémiologiques qu’il faut 

d’abord le placer”, tamże, s. 240. 
26 Tamże, s. 255. 
27 Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 154-155. 
28 Tamże, s. 163-165. 
29 Tamże, s. 270. 
30 Tamże, s. 293. 
31 Tamże, s. 266. 
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5. Podsumowanie  

W „Symbolice zła” Ricœur bada język, w jakim mówi się o woli, złu, przewinie. 

Pojawiają się symbole: zmazy, grzechu i winy oraz wskazane powyżej mity. Symbole 

jako wyrażenia językowe o podwójnym znaczeniu oraz mity „początku i końca zła” są 

przedmiotem badań fenomenologii religii
32

. Analizując mity, rytuały człowiek staje 

twarzą w twarz z podstawową rzeczywistością. Dla fenomenologii religii symbole są 

przejawem głębszej rzeczywistości, która istnieje, ale się ukrywa. Również w psycho-

analizie, poprzez symboliczny język marzeń sennych, odsłania się rzeczywistość innego 

rodzaju
33

.  

Ricœur powiada: „Symbol daje: pouczana przez mity filozofia pojawia się 

w określonym momencie refleksji i chce poza refleksję filozoficzną odpowiedzieć na 

pewną sytuację współczesnej kultury. Zwrot ku pierwiastkom archaicznym, nocnym, 

onejrycznym, zwrot prowadzący równocześnie – jak twierdzi Bachelard w Poétique de 

l’Espace – do miejsca narodzin mowy, jest próbą obejścia trudności, jakie stwarza 

w filozofii problem punktu wyjścia. Początek nie jest tym, co się najpierw znajduje; 

trzeba dojść do punktu wyjścia, trzeba go sobie wywalczyć. Zrozumienie symboli 

może znaleźć się na linii doprowadzającej do punktu wyjścia; albowiem dojście do 

początku wymaga od myślenia, ażeby tkwiło, przebywało pośrodku mowy, nie roniąc 

nic z jej pełni”
34

.   

Podkreślmy, iż Ricœur nie tylko daleki jest od negowania wartości symboli i mitów 

w refleksji filozoficznej – są one częścią kultury, a zatem stanowią także istotny element 

badań hermeneutycznych, gdyż niosą w sobie prawdę o ludzkiej egzystencji i świecie – 

a sądzi, że „zawierają one coś znaczenie więcej od filozofii” i dlatego to one stanowią 

centrum kultury
35

. Filozofia podejmuje ogólne jej problemy ze szczególnym nastawie-

niem na rozwiązywanie dylematów nowoczesności „wynikających ze stanu współ-

czesnej kultury”
36

. Ma zanegować to, co proponuje człowiekowi „społeczeństwo 

obfitości”: „coraz większą moc”, „większy dobrobyt i posiadanie”
37

. Człowiek współ-

czesny zapomniał o sacrum, stał się człowiekiem techniki, odszedł od wiary religijnej. 

Zatem Ricœur przypisuje filozofii bardzo ważną rolę do odegrania. Ma ona przywrócić 

wartość kultury w naszym codziennym życiu. Jest to rola doniosła, gdyż stawką tej 

rozgrywki jest szczęście człowieka jako istoty wolnej i świadomej. Człowiek ma za 

zadanie poznać siebie samego, a żeby tego dokonać, musi wrócić do źródeł; do tego, 

co było na początku. Musi odzyskać utracony język symboliczny, odkryć moc mitycz-

nych opowieści, które niosą w sobie prawdę o istocie ludzkiej jako bycie jednostko-

wym i społecznym. Nade wszystko jednak Ricœurowi zależy na współczesnej kulturze, 

na próbie jej ocalenia przed stechnicyzowanym językiem XX-wiecznej nauki. Dlatego 

ów tytułowy Ricœurowski powrót do źródeł: symbolicznych opowieści mitycznych, 

jest tak istotny dla ukonstytuowania się tożsamości człowieka współczesnego. 

                                                                
32 Drwięga M., Paul Ricœur daje do myślenia, Wydawnictwo homini, Bydgoszcz 1998, s. 50. 
33 Tamże. 
34 Ricoeur P., Symbolika zła, przeł. Cichowicz S., IW PAX, Warszawa 1986, s. 329. 
35 Lorenc W., Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Wydawnictwo 

Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 214. 
36 Tamże, s. 215. 
37 Tamże. 
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Ricœurowski powrót do źródeł – o znaczeniu mitu w kulturze zachodniej  

Streszczenie  

Paul Ricœur (1913-2005), znany i ceniony francuski hermeneuta, zostawił potomności dzieło świadczące 

o ogromnej wierze myśliciela w istotę ludzką. Zadaniem człowieka jest poznanie samego siebie. Może 

tego dokonać świadomie interpretując wytwory kultury. Za Martinem Heideggerem Paul Ricœur powtarzał, 

że człowiek zostaje „wrzucony w świat” i w konkretną kulturę, właściwą danej wspólnocie społecznej. Nie 

może on zatem patrzeć na świat z pozycji neutralnego obserwatora. Paul Ricœur stawiał współczesnemu 

człowiekowi wyzwanie: poprzez powrót do źródeł kultury, do symboli i mitów, istota ludzka może odnaleźć 

własną tożsamość. Metodą badawczą Paula Ricœura była hermeneutyka. Sztuka interpretacji twórczej 

okazała się być najlepszą drogą do poznania własnego „ja” poprzez zrozumienie przesłania tekstu. 

Człowiek wstępuje w koło hermeneutyczne, by zrozumieć słowa tradycji, które umieszcza we własnej 

sytuacji egzystencjalnej. W epoce kryzysu ludzkiej tożsamości i braku wiary we własne możliwości, 

francuski filozof starał się przywrócić współczesnej kulturze utracony wymiar sacrum. Powracając do 

tego, co było na początku, Paul Ricœur odnosił się do jednego z najważniejszych zagadnień : fenomenu zła 

w świecie. Próbował opisać to tak ważne dla zachodniej kultury pojęcie, rozpatrując cztery „typy” mitów 

„początku i końca zła” : dramat stworzenia, historię upadku, wizję tragiczną i mit duszy wygnanej. Zło jest 

zarazem zależne i niezależne od istoty ludzkiej. Prawda ta ucieleśniona została w pojęciu „niewolnej woli”, 

które odzwierciedla wewnętrzność i zewnętrzność zła wobec człowieka. 

Słowa kluczowe: Paul Ricœur, „Symbolika zła”, mity, filozofia, kultura 
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Monika Bujewska
1 

 

Podwaliny starożytnej kultury we współczesnym świecie 

1. Wprowadzenie do tematu  

Człowiek nie uświadamia sobie, jak wiele zawdzięcza starożytnym. Wystarczy 

cofnąć się ku antycznej Grecji, by dostrzec jak bardzo ważna jest kultura oraz tego ile 

możemy się od starożytnych nauczyć.  

2. Początki pierwszej cywilizacji rozwinięciem całego świata  

Wszystko zaczęło się w starożytnej kulturze egipskiej. Należy zauważyć, że system 

nawadniający został wymyślony przez starożytnych a współczesna cywilizacja korzysta 

z wypracowanego dorobku od pierwotnych kultur
2
.  

Postęp cywilizacyjny nie jest historycznie równomierny. W niektórych regionach 

w okresie średniowiecza wiedza rolnicza była mniej zaawansowana, niż w okresie 

starożytności. Omawiane zjawisko zależne jest od kryzysu i wstrząsu gospodarczego. 

Ogromny wpływ wywierają polityczne uwarunkowania. Prowadzone liczne wojny 

rozprzestrzeniające się epidemie skutecznie pozbawiały ludność życia oraz powodo-

wały regres gospodarczy i cywilizacyjny
3
.  

Z biegiem lat po zakończeniu kresu epidemiologicznego ludność przestawała drżeć 

o swoje życie. Po zakończonych mrokach chorób ludzkość kontynuowała działania 

zmierzające ku poprawie jakości życia. Starożytnym myślicielom zawdzięczymy bardzo 

dużo. Wiedza pochodząca od starożytnych jest wykorzystywana aż dnia dzisiejszego
4
.  

Do niezwykłych odkryć można zaliczyć wymyślenie koła wodnego, ponieważ 

umożliwia ono opróżnianie wody z koryt i akweduktów. Stworzenie systemu irygacyj-

nego z otworami wentylowanymi ma niebagatelne znaczenie. Starożytnym umożliwiało 

to ochłodzenie i zmniejszenie temperatury gleby. Starożytni starali się działać, ponieważ 

funkcjonowanie w skwarze znacząco utrudniało pracę fizyczną. Perskie kanały zostały 

wpisane na światową listę UNESCO, ze względu na przydatność. Do dnia dzisiejszego 

perskie systemy nawadniające doprowadzają wodę do suchych gleb. Zadaniem 

kanałów jest rozprowadzenie wody korytami na powierzchnie pól
5
.  

Zgłębiając się w odkrycia starożytnych nie można pominąć mumifikacji zwłok 

faraonów. W tamtych czasach utrzymać ciało przed rozkładem w wysokich, skwarnych 

temperaturach mogłoby wydać się niemożliwe. Egipcjanom tak bardzo zależało na 

zabezpieczeniu ciała swojego władcy, że ludy wymyśliły balsamowanie. Co prawda 

nie był to możliwy zabieg dla każdego człowieka, lecz dla wybranych, ale już wtedy 

potrafiono sobie z tym poradzić. Egipcjanie wprowadzali wężyk przez nos do ciała, za 

pomocą którego wnętrzności były miksowane a następnie usuwane na zewnątrz. Ten 
                                                                
1Afiliacja uczelniana: Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zarządzania w Toruniu, Oddział w Bydgoszczy, 

www.wsb.pl/bydgoszcz. 
2 Zagnińska M., Encyklopedia Szkolna- Powiedz gdzie…, Wyd. Jedność, Kielce 2002, s. 10. 
3 Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Wyd. TRIO, Warszawa 1994, s. 220. 
4 Duncan Ch., Scott S., Czarna śmierć- epidemie w Europie od starożytności  do czasów współczesnych, Wyd. 

Bellona, Warszawa 2008, s. 155, 156, 192. 
5 https://generacjasmart.pl/2018/06/29/perski-system-nawadniajacy/, data dostępu: 12.11.2020 r.  

https://generacjasmart.pl/2018/06/29/perski-system-nawadniajacy/
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proces powstrzymywał ciało od zniszczenia
6
. Następnie ciało było balsamowane 

olejkami i żywicą z drzew iglastych, która miała właściwości bakteriobójcze. Ciało 

było okrywane matami trzcinowymi, cały proces balsamowania i zabezpieczania ciała 

jest skomplikowanym procesem. Do dzisiaj ciała wielkich faraonów utrzymały się 

praktycznie w nienaruszonym stanie i budzą podziw niejednego turysty
7
. 

W ogromny zachwyt wprowadzają antyczne budowle. Budowano potężne piramidy 

z wielkich bloków. Wiele pokoleń zabiegało o to, by powstały wzniosłe grobowce. 

Robotnicy w pocie czoła dźwigali bloki. Kiedyś nie było dostępnych dźwigów i maszyn 

a jakie wielkie masywne piramidy powstawały na cześć egipskich królów. Warto 

zaznaczyć, że w starożytnym Nilu nie było dostępnych materiałów i surowców, 

a ludzie układali bloki tworząc piramidę w której zakamarki i komnaty stały się dla 

nich przestrzenią nie do ogarnięcia i bardzo szybko można było zagubić się w niezna-

nych labiryntach
8
. 

Kolejnym ważnym odkryciem i dokonaniem okazało się opracowanie spoiw 

cementowych a w późniejszych latach udoskonalenie osiągnięcia. Wspomniano o tym 

w niniejszej pracy, by uświadomić, czytelnikom, że bez odkrycia masy betonowej nie 

byłoby możliwości rozbudowania budownictwa, którym współczesna cywilizacja nie-

ustannie korzysta. Wznoszone są masywne mosty betonowe, konstrukcje żelbetonowe 

oraz kładki dla pieszych
9
.   

Zauważono, że obecnie jest postęp technologiczny. Wznoszone są ogromne drapacze 

chmur. Jednak są to proste budowle, nie tak bardzo okazałe w kunszcie budownictwa 

jak starożytne piramidy
10

. 

3. Geniusze starożytnego świata  

Filozofia jest nauką zakorzenioną w epoce antyku. Warto przybliżyć postaci filozo-

fów, którzy zmienili spojrzenie na świat. Filozofia jest trudną nauką do studiowania, 

ponieważ trzeba mieć otwarty umysł i miłować naukę. Bardzo często zdarza się, że 

absolwenci filozofii mają świadomość tego, iż filozofia jest pasją niewykorzystywaną 

do pracy zawodowo-zarobkowej. Prof. Jacek Hołówka stwierdził, że nauki filozoficzne 

są odległe i zupełnie inne niż nauki medyczne. Zdaniem Profesora osobom podejmu-

jącym pracę w innym zawodzie bezwzględnie przydaje się myślenie filozoficzne. 

Wiele rzeczy, które wydają się nierealne do wykonania po analitycznym i krytycznym 

rozważeniu filozoficznym udaje się pozytywnie rozwiązać
11

.    

Zastanawiające jest, dlaczego nie docenia się osób, które mają nietuzinkowy styl 

myślenia, nie myślą szablonowo i otwierają się ma innowacyjne twórcze rozwiązania? 

Z przeprowadzonych badań wynika, że filozofia wpisuje się na listę zawodów 

                                                                
6 Jędrzejewski K., Chcę wiedzieć – Wszechświat, Planeta Ziemia, Świat starożytny, świat żywych stworzeń, 

rośliny, dinozaury, Redakcja Wydawnictw Bellona, Warszawa 2009, s. 43. 
7 https://www.focus.pl/artykul/mumifikacja-przed-faraonami, data dostępu: 12.11.2020 r.  
8 Jędrzejewski K., Chcę wiedzieć – Wszechświat, Planeta Ziemia, Świat starożytny, świat żywych stworzeń, 

rośliny, dinozaury, Redakcja Wydawnictw Bellona, Warszawa 2009, s. 42. 
9 Pańtak M., Pilch Z.,  Dzieła z betonu, Politechnika Krakowska Instytut Materiałów i Konstrukcji 

Budowlanych Zbigniew Pilch Stowarzyszenie Producentów Cementu, Budownictwo • technologie • 

architektura, s. 48, 49, 51. 
10Cieśla H., Tajemnice piramid, Wyd. Bellona, Warszawa 2009, s. 47, 48.  
11 Podgórska J., Filozofia bytu – abstrakcyjna, nieżyciowa, zbędna – tak postrzegana jest filozofia, POLITYKA 

nr 10 (2948), 5.03-11.03.2014, s. 40, 41.  

https://www.focus.pl/artykul/mumifikacja-przed-faraonami
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nadwyżkowych. Skala wskazywanych zawodów zależna jest od województwa. Według 

danych z GUS wynika, że jest wiele osób poszukujących pracy po kierunkach humani-

styczno-społecznych. Ciekawe jest dlaczego sytuacja na rynku pracy jest nadal nie-

zmienna
12

. Postawione pytania są bardzo nurtujące i pozostawiają wiele nieuzyskanych 

odpowiedzi. Informatyk jest poszukiwany i pozyskiwany na rynku pracy. Praktycznie 

każda firma jest zainteresowana współpracą, zatrudniają informatyków i logistyków. 

Osoby, które nie podążają schematami zostają odrzucone
13

. Każdy szanujący się praco-

dawca powinien zastanowić się, ponieważ zatrudniając filozofa może okazać się to 

właśnie ten pracownik w ciekawy i inny sposób w dziale promocji zareklamowałby 

sprzedawane produkty, które nagle z nieznanych powodów zaczęłyby się sprzedawać. 

Nie jest nigdzie powiedziane, że filozof, psycholog nie jest wstanie zwiększyć obrotów 

firmie, przecież jest to osoba wykształcona, która w toku trwania studiów osiągnęła 

pewne kompetencje. Nawet informatyk, inżynier po skończonych studiach nie musi 

okazać się dobrym fachowcem. Ważne, by każdy był dobry w tym co robi. Filozofia 

jest nauką miłującą mądrość
14

.     

W kolejnej części niniejszej pracy przedstawione zostaną wybrane myśli i koncepcje 

filozoficzne, których odzwierciedlenie można przełożyć na czasy współczesne.  

Stoicka postawa umożliwia zachowanie równowagi duchowej, stabilności emocjo-

nalnej oraz umiejętności odcięcia się od negatywnych zewnętrznych emocji. Według 

koncepcji stoików człowiekiem rządzi zdrowy rozsądek. Namiętności i popędy spychane 

są na dalszy plan. Stoik to osoba, żyjąca w zgodzie ze swoim wnętrzem i naturą. 

Prekursorem tego kierunku był Zenon z Kition, Zenon Starszy a w późniejszych latach 

Marek Aureliusz
15

. Jak bardzo stoicka postawa jest potrzebna wszystkim dzisiaj, 

zwłaszcza teraz w dobie rozprzestrzeniania się epidemii Koronawirusa
16

. Pęd życia, 

pośpiech spowodował, że ludzie zapomnieli o tym co jest najważniejsze. Brakuje 

ludziom wewnętrznego spokoju, ponieważ targają wszystkimi negatywne emocje.  

Powracając do myśli filozoficznej należy wspomnieć o Pitagorasie. Nie jest tylko 

twórcą znanego wszystkim twierdzenia Pitagorasa – a
2
+b

2
=c

2
. Należy zauważyć jak 

wielkie i chłonne umysły były w czasach starożytnych
17

. Współcześnie nie powstają 

w takiej ilości innowacyjne wzory matematyczne i rozwiązania. Pitagoras zauważył, że 

muzyka ma wiele wspólnego z matematyką. Matematyk wyznaczył interwały muzyczne, 

czyli odległości pomiędzy dźwiękami. Z tej wiedzy korzystamy do dzisiaj i każdy 

początkujący muzyk zaznajamia się z tymi tajnikami wiedzy muzycznej
18

.  

Z kolei myśl platońska zapoczątkowana na nauce Sokratesa wywarła ogromny 

wpływ na powstałe nowe idee. Znana metaforyczna koncepcja Jaskini Platona pokazuje, 

że wszystko opiera się na prawdzie. Słońce metaforycznie Platon przyrównał do prawdy 

                                                                
12 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kim-sa-polscy-bezrobotni-7573710.html, data dostępu: 02.03.2021 r. 
13 Baran M., Informatycy- kształcenie- oferty-płace, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 9. 
14 Szutta A., O potrzebie filozofii, Uniwersytet Gdański, Filo-Sofija Nr 26 (2014/3), s. 55-64, ISSN 1642-3267. 
15 https://dziendobry.tvn.pl/a/stoicyzm-jak-osiagnac-szczescie, data dostępu: 13.11.2020 r.  
16 Taraszkiewicz M., Nalepa Z., Jak dbać o siebie w kryzysie? – poradnik nie tylko na czas globalnej 

pandemii, Wyd. Św. Wojciech, Poznań 2020, s. 30. 
17 Stawarz M., Starożytnych zmagania z nieskończonością: od Pitagorasa do Eurodoksosa,  Scientarium 2008 
18 http://www.wiw.pl/delta/historia_systemow.asp, data dostępu: 13.11.2020 r.  

https://dziendobry.tvn.pl/a/stoicyzm-jak-osiagnac-szczescie
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a cienie więźniów do sprawczych czynów i wszystkiego tego co pozytywnego i nega-

tywnego wpływa na życie jednostki
19

.   

Omawiając ważne i istotne myśli zaczerpnięte od starożytnych nie można pominąć 

znanego wszystkim Non omnis moriar – nie wszystek umrę. Starożytna mądrość Hora-

cego świadcząca o tym, że powstałe dzieła na przełomie epok pozostają pomimo, iż 

autor skończy swój żywot. W artyzmie to jest piękne, że dzieła, poezja, wypracowany 

dorobek z innowacyjnymi koncepcjami technologicznymi, wierszami krzepiącymi 

serca pozostają i mogą z niego korzystać następne pokolenia
20

.    

Carpie diem – chwytaj dzień. Należy chwytać życie pełnymi garściami i cieszyć 

z niego. Myśl Horacego przekłada się na lata współczesne. Człowiek nie potrafi 

cieszyć się z życia, poszukuje i często sam nie wie do czego dąży
21

.  

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając – Owidiusz wykazał, że systema-

tyczność i upór podejmowanych często niełatwych zadań przynosi pozytywne efekty. 

Jak bardzo ludziom brakuje cierpliwości. Wszystko chcieliby osiągnąć od razu, bez 

ciężkiej pracy
22

.  

Panta rhei – wszystko płynie. Ulotność chwil bardzo szybko staje się historią. 

Heraklit z Efezu utworzył piękną i dobitną sentencję pokazującą człowiekowi, że żadna 

sekunda się nie powtórzy a płynąca rzeka z nurtem nieustannie płynie. Dlatego nie da 

się powtórzyć sytuacji i biegu wydarzeń, ponieważ nurt rzeki już odpłynął. Zmiany 

w życiu i obiegu nadają pewien rytm prawom przyrody, która rządzi się swoimi 

zasadami
23

.   

Kolejna myśl Wiem, że nic wiem. Sokrates przedstawił w niej całą kwintesencję 

tego, że człowiek nie jest wstanie posiąść całego niezgłębionego bogactwa wiedzy. 

Może tylko dążyć do jak największego poznania
24

.  

Ludzie w nieszczęściu szybciej się starzeją – prawdziwe słowa Homera pokazują, że 

osoby zmagające się z problemami, które trudno jest rozwiązać powodują, że nagle 

zabierają one radość życia. Stają się powodem pod upadku na zdrowiu psychicznym, 

ale i fizycznym. Człowiek zaczyna nie dbać o siebie, źle się odżywia. XXI wiek jest 

wiekiem ogromnego pośpiechu, dlatego należy wziąć słowa Homera do serca, 

przemyśleć je i spróbować coś zmienić w swoim życiu. W przeciwnym razie człowiek 

biologicznie zdolny i młody będzie w rozwoju psychicznym w wieku sfrustrowanego 

emeryta, który jest na etapie podsumowywania całego życia i uważa, że nic już go 

ciekawego nie spotka
25

.     

Isokrates powiedział, że lepiej być biednym i uczciwym niż bogatym. Bogactwo 

szczęścia nie daje i nie spowoduje, że człowiek będzie w pełni szczęśliwy i spełniony. 

Coraz częściej pieniądze powodują wtargnięcie na brudne sprawy świata, które 

całkowicie niszczą i godzą w ludzką moralność. Pozostanie przy wartościach i bycie 

                                                                
19 Harciarek M., Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły, czyli ,,od fenomenu do 

fundamentu”, Wyd. KOS, Katowice 2008, s. 160, 161.   
20https://www.gallerystore.pl/blog/2018/12/28/non-omnis-moriar-czyli-sztuka-sposobem-na-niesmiertelnosc/, 

data dostępu: 14.11.2020 r.  
21 http://archeos.pl/cytaty/Horacy, data dostępu: 14.11.2020 r. 
22 http://archeos.pl/cytaty/Owidiusz, data dostępu: 14.11.2020 r. 
23 https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/845677/Zmiana.pdf/425fc8fe-517e-4adc-8de2-01d3fa4b 

d55? t=1406797343000, data dostępu: 14.11.2020 r.  
24 http://archeos.pl/cytaty/Sokrates, data dostępu: 14.11.2020 r. 
25 http://archeos.pl/cytaty/Homer, data dostępu: 14.11.220 r.  

https://www.gallerystore.pl/blog/2018/12/28/non-omnis-moriar-czyli-sztuka-sposobem-na-niesmiertelnosc/
http://archeos.pl/cytaty/Horacy
http://archeos.pl/cytaty/Owidiusz
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uczciwym sprawia, że nie tracimy godności i przyjaciół, których gdy zabraknie to 

dopiero wtedy człowiek czuje się samotny i odrzucony
26

.     

Zdaniem Wanga Chonga uboga myśl kryje się za kwiecistą mową. Nie jest sztuką 

mówić bardzo dużo tylko po to, by coś mówić. Istotne jest, by mówić mądrze. Nie raz 

osoba przekazująca myśli w krótkich formach wypowiedzi przekazuje całą kwintesencję. 

Rzeczowe sformułowania bardzo często są rzeczowe, jasne i zwięzłe. Natomiast osoby 

mówiące dużo w ostatecznym rozrachunku mówią dużo i okazuje się, że nic mądrego 

nie powiedziały
27

. 

Solona myśl, że doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy jest przenikliwa. 

Zdarza się, że jeżeli ktoś z zewnątrz wyjaśnia, że powinniśmy postąpić w dany sposób, 

to te słowa rzadko trafiają i przemawiają do odbiorcy. Wynika to z faktu, że człowiek 

pragnie mieć wpływ na swoje losy i chciałby samodzielnie podejmować decyzję. Często 

podejmowane decyzje prowadzą do zguby, ale jednocześnie powodują, że człowiek 

uczy się sam na swojej skórze. Całokształt popełnianych błędów sprawia, że człowiek 

zyskuje doświadczenie, które kształtuje życie jednostki
28

. 

Filozofowie działali również w średniowieczu i nowożytności. Ich myśli są wciąż 

aktualne i bardzo często ukazują głębie rozważań związaną z poszukiwaniem sensu życia 

i podążania w wyznaczonym kierunku. Dlatego słowa myślicieli można przenosić na 

grunt współczesności. Pradawni filozofowie przeminęli, ale ich wniesione bogactwo 

pozostało. 

4. Pismo starożytne dające początek współczesnej cyfryzacji 

Starożytnym Sumerom zawdzięczamy kolebkę pisma. Mezopotamskie ludy Summer 

i Akad chcąc się ze sobą porozumieć zaczęły rysować obrazki, które przekształcały się 

w znany dla nich kod. Krew zwierzęca służyła im jako atrament, który wtedy jeszcze 

był nieodkryty
29

. Z biegiem upływu lat pismo uwieczniane było w jaskiniach, murach 

i grotach. Potem pismo piktograficzne wykuwane było na glinianych tabliczkach. 

Tabliczki skrywały zaobserwowaną przez ludy cykliczność pór roku i następstwo 

zjawisk występujących w przyrodzie
30

. Natomiast Jeanowi-Françoisowi Champollio-

nowi zawdzięczamy odkrycie hieroglifów. Champollion był francuskim poliglotą, 

który operował kilkoma językami. Po wielu latach zmagań udało mu się odkryć 

znaczenie hieroglifów, które były skrywane na kamieniu w Rosetta
31

. Bardzo szybko 

papirus został zastąpiony pergaminem. Surowiec pozyskiwany był ze skór gazel i kóz. 

Przedstawianie tekstu na tej fakturze było czasochłonne
32

.  

Pismo nie było umiejętnością, którą potrafiła się posługiwać każda osoba. Te kompe-

tencje były zarezerwowane dla zakonników, którzy w klasztornych murach przez wiele 

lat przepisywali teksty. Posługiwali się oni łaciną
33

. Tak było od odkrycia druku. Jednak 

należy podkreślić, że nie zawdzięczamy odkrycia ruchomej czcionki Gutenbergowi, 

                                                                
26 http://archeos.pl/cytaty/Isokrates, data dostępu: 14.11.2020 r. 
27 http://archeos.pl/cytaty/Wang_Chong, data dostępu: 14.11.2020 r. 
28 http://archeos.pl/cytaty/Solon, data dostępu: 14.11.2020 r. 
29 Houston K., Książka najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski,  Wyd. Karakter, 

Kraków 2017, s. 97. 
30 Jethon Z., Mózg-myśl-mowa…, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979, s. 54. 
31 Jean G., Pismo – pamięć ludzkości, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1994, s 84. 
32 Jean G., Pismo – pamięć, Op. cit., s. 52, 67. 
33 Cepik J., Jak człowiek nauczył się pisać?,Nasza Księgarnia, Warszawa 1987, s. 205, 227, 232, 238. 

http://archeos.pl/cytaty/Isokrates
http://archeos.pl/cytaty/Wang_Chong
http://archeos.pl/cytaty/Solon


 

Podwaliny starożytnej kultury we współczesnym świecie 
 

199 

które popularnie mu się złudnie przypisało. Ruchomą czcionkę zawdzięczamy 

Chińczykowi- Bi Shengowi. Pozornie prosty kowal w 1041 r. stworzył czcionkę, która 

stała się prototypem rozpłyniętym na cały świat
34

. Z biegiem upływu lat i postępu 

zaczęto drukować pierwsze gazety. Powstały coraz to nowe czcionki i nowe rozwią-

zania. Druk większych formatów przez Didota zapoczątkowany w 1722 r. spowodował, 

że książki były drukowane w różnych formatach
35

.  

Pismo stało się kolebką i łącznikiem komunikacyjnym pomiędzy nadawcą a odbiorcą 

komunikatu. Współcześnie użytkownik komputera bez względu na wiek sprawnie 

porusza się po stronach internetowych i wysyła wiadomości esemesowe wzbogacone 

dużą ilością emotikon. Doszło do sytuacji, że młodzież coraz mniej pisze i nie potrafi 

sprawnie komunikować się z otoczeniem. Ich wiadomości bardzo często są tylko 

i wyłącznie żargonem młodzieżowym, który jest przedstawiany w formie emotek. 

Emotikony są współczesnymi hieroglifami, które są znane wśród społeczności dzieci 

i nastolatków. Nieznajomość kodu młodzieżowego uniemożliwia ich zrozumienie. 

Zauważono, że w pewien sposób wracamy do starożytnej kolebki
36

. 

Obecnie ludzie nie doceniają wagi pisma i nie starają się pięknie pisać. Właściwie 

kaligrafia w szkolnictwie jest spychana na dalszy plan. Dzieci piszą coraz mniej 

i ćwiczą kciuk podczas używania pilota od telewizora
37

. Kiedyś nauczyciel po charak-

terze pisma był wstanie bardzo szybko stwierdzić, który z nich jest autorem tekstu. 

Teraz podczas nauczania zdalnego i wysyłaniu treści pocztą elektroniczną pisanych 

w edytorach tekstowych nie można przyporządkować pisma do autora. Dzieci stają się 

coraz bardziej upośledzone umysłowo. Kiedyś w klasach tworzyło się ręcznie pisane 

kroniki, uczniowie doskonalili odręczne pismo. Obecnie tworzy się kroniki elektroniczne 

wzbogacone dużą ilością fotografii. To wszystko powoduje, że uczniowie nie dostrze-

gają sensu wyrobienia ładnego charakteru pisma.  

Poruszono zagadnienie historii pisma, by uświadomić, że bez podwalin powstania 

pisma nie byłoby tego wszystkiego co mamy dzisiaj. Bez odkrycia pisma nie pisali-

byśmy do siebie listów, maili, nie powstałyby książki i nie wysyłalibyśmy do siebie 

esemesów.  

5. Starożytne deski teatru wzorem dla współczesnych spektakli  

Na ile elementów zwracano kiedyś uwagę? Aktorem mógł być tylko i wyłącznie 

mężczyzna, który podejmował się grania ról męskich i żeńskich. Aktorzy przebierali 

się, zakładali maski, by całkowicie zmienić dramaturgię i scenerię. Grane były tylko 

komedie i dramaty. W celu podwyższenia i umożliwienia lepszej widoczności dla 

widowni, aktorzy zakładali koturny. Z tyłu na scenie był chórek, który wzbogacał 

sztukę trzech głównych aktorów na scenie
38

. 

Dobrze, że obecnie kobiety nie są dyskryminowane i mogą również brać udział 

w spektaklach i sztukach teatralnych. Mężczyźnie trudniej jest się wczuć w kobiecą 

rolę. Kobiety mają wnętrze, które uwzniośla sztukę, ale prawdziwa sztuka z pełną 

                                                                
34 https://www.pb.pl/ruchoma-czcionka-od-chinskiego-kowala-336465, data dostępu: 14.11.2020 r.  
35 Jean G., Pismo – pamięć, Op. cit., s. 98. 
36 Sławik M., Komunikacja w Internecie dla każdego, Wyd. Videograf Edukacja, Chorzów 2006, s. 64. 
37 Gawda B., Psychologia pisma – poznawcza teoria związku psychika – pismo, Wyd. Naukowe Scholar, 

Warszawa 2018, s. 46, 47. 
38 Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 150, 159.  
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paletą jest z aktorami będącymi kobietami i mężczyznami. Artyści nie przykładają aż 

takiej uwagi do sztuki aktorskiej. Są aktorzy, którzy pomimo zmiany roli nie potrafią 

zagrać roli w odmienny sposób. Odnosi się wrażenie, że bez względu na rolę, podej-

mowany serial dany aktor nie ma wypracowanego warsztatu aktorskiego, ponieważ 

wszędzie gra identycznie. Niestety zdarzają się aktorzy z wadami wymowy. Osoby, 

które powinny być przykładem dla społeczeństwa w filmach i serialach mają wady 

wymowy
39

. 

Plusem podstawy programowej jest to, że na lekcjach języka polskiego w szkołach 

średnich realizuje się lektury szkolne, których celem jest zamiłowanie w młodzieży 

kolebki kulturowej. Badania wykazują, że młodzież coraz mniej czyta książki. Iwano-

wicz stwierdziła, że uczniowie mają ogromną awersję do lektur szkolnych. Okazuje 

się, że pozycje lektur wybierane przez nauczycieli nie przemawiają do uczniów. 

Autorka badań doszła do wniosku, że dobrze byłoby podjąć próby omawiania na 

lekcjach pozycje lektur z których większość polonistów rezygnuje. Niechęć młodzieży 

bardzo często wynika z faktu niezrozumienia pojawiających się treści. Dlatego 

nauczyciele powinni poświęcić wiele uwagi na analizę tekstów literackich
40

.  

Młodzież zmierzająca się z różnymi pozycjami literaturowymi ma możliwość 

zmierzyć się z wieloma gatunkami literackimi, nie zamykając się na preferowany styl 

i język. W tragedii greckiej ,,Król Edyp” młodzież ma okazję zauważyć tekst pisany 

w formie z podziałem na role. Czytanie i zgłębienie się w taką zróżnicowaną formę 

wymaga od czytelnika pewnych umiejętności, ponieważ nie jest to science fiction, które 

czyta się jednym tchem od lewej do prawej. Tekst scenograficzny rozpisywany jest dida-

skaliami, czyli tekstem pochyłym, które są komentarzami informującymi o zaistniałych 

faktach i ruchu scenicznym danego aktora
41

.  

6. Lakoniczna a zarazem kunsztowna mowa 

Kunszt poprawnej mowy i skupiania się nad akcentowaniem fraz był ćwiczoną 

umiejętnością od najmłodszych lat. Nie każdy mógł dostąpić zaszczytu wystąpienia na 

scenie. Nawet nauczyciel był osobą nie posiadającą wad wymowy. Poprawność mowy 

wysuwała się w starożytności na pierwszy plan. Należy zważyć na to, że opanowanie 

starożytnej greki, łaciny nie było łatwym zadaniem. Spartanie bardzo zabiegali o kulturę 

języka. Ich mowa była lakoniczna, czyli taka zwięzła, krótka, treściwa, ale zarazem 

kunsztowna
42

.   

Z kolei współcześnie w dobie cyfryzacji niszczymy nasz ojczysty język. Dzieci 

znają wszystkie możliwe synonimy wulgaryzmów, ale gdy mają ułożyć pełne zdanie – 

to pojawia się problem. Będąc w temacie szkoły należy zwróć uwagę na warsztat peda-

gogiczny. Wielu nauczycieli ma wady wymowy. Powinien to być wystarczający powód 

do tego, by nie pracowali z dziećmi, ponieważ nauczyciel powinien być przykładem. 

Na pewno niepodważalna jest poprawność językowa wśród polonistów. Należy zwrócić 

uwagę na nauczycieli wychowania fizycznego. Od nich również powinno wymagać się 

poprawnej polszczyzny w mowie. Lekcje wychowania fizycznego to nie tylko i wy-

                                                                
39 https://oswiatapolska.eu/konsekwencje-wady-wymowy/, data dostępu: 14.11.2020 r.  
40 Iwanowicz M., Uczniowska awersja do lektur szkolnych- jako problem dydaktyczny i wychowawczy, Acta 

Uniwersitatis Lodziensis Folia Literaria Polonica 8, 2006, s. 4, 5. 
41 https://www.uw.edu.pl/obraz-antyku/, data dostępu: 14.11.2020 r.  
42 Kucur M., Teatr antycznej Grecji, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 159 

https://oswiatapolska.eu/konsekwencje-wady-wymowy/
https://www.uw.edu.pl/obraz-antyku/


 

Podwaliny starożytnej kultury we współczesnym świecie 
 

201 

łącznie podejmowane ćwiczenia i gra w zespołach, ale to również w międzyczasie 

rozmowa z nauczycielem. Dlatego nauczyciel nawet wychowania fizycznego powinien 

posługiwać się poprawną polszczyzną. Wypowiedzi powinny być formułowane 

poprawnie stylistycznie. Niestety bardzo często zdarzają się tacy pedagodzy, którzy nie 

zwracają uwagi na poprawność językową. Problem tkwi nie tylko w nauczycielach, ale 

również w uczniach i rodzicach.  

Obecnie coraz więcej dzieci rodzi się z wadami aparatu zgryzu, co automatycznie 

przenosi się na problemy z mową. To nie jest tylko problem powstałych wad rozwojo-

wych. Dzieci przebywające przed komputerem coraz mniej mówią. Dochodzi do sytuacji 

w których uczniowie siedzą w jednym kręgu i rozmawiają ze sobą przez aplikację 

messengera. Ich mowa już nie jest lakoniczna. Spełnia tylko jedno kryterium, jest 

krótka. Może i aż zbyt krótka. Zauważono brak treści. Wypowiedzi nie są przepełnione 

treścią. Do tego młodzież coraz częściej nie zwraca uwagi na poprawność językową 

i zasady ortograficzne. Dlatego przed logopedami i polonistami postawione jest niełatwe 

zadanie i tutaj po raz kolejny mamy dowód, że starożytni bardziej dbali o kulturę
43

.  

7. W zdrowym ciele – zdrowy duch  

Kultura to nieustanne dbanie o tężyznę i sylwetkę ciała. Starożytnym zależało na 

utrzymaniu odpowiedniej wagi i kondycji fizycznej. Ćwiczenia fizyczne nadawały 

gibkości i zwinności. Młodzi Grecy od najmłodszych lat ćwiczyli m.in.: skakanie, 

bieganie, rzut dyskiem, rzut oszczepem by później móc wziąć udział w igrzyskach 

olimpijskich. Sport wzmaga hart ducha i siłę walki. Uczy samodyscypliny i niepodda-

wania się na samym początku. Ładne, zadbane, silne ciało jest wizerunkiem mężczyzny 

wpisanym w starożytny kanon kalokagatii, czyli dobra i piękna. Niedbanie o ciało mogło 

być powodem wykluczenia ze środowiska, ponieważ starożytni rozmieli to jako wyraz 

klątwy bóstw
44

.     

Przenosząc starożytny motyw na XXI w. nie można wszystkich generalizować 

i spychać na margines, ponieważ są osoby, które podejmują aktywność fizyczną. Mło-

dzież jest zapisana do klubów sportowych i bierze udział w rozgrywkach sportowych. 

Jednak pomimo to zauważono, że większość osób nie dba o sylwetkę. Badania dowodzą, 

że 3 na 5 Polaków ma problemy z nadwagą. Te dane są zatrważające. Generalnie 

społeczeństwo źle się odżywia i należy zaznaczyć, że obecnie dochodzi do pewnego 

rodzaju znieczulicy społecznej, ponieważ negatywne wzory nie są negowane. Nikt 

nikomu nie zwraca uwagi ze względu na zaniedbaną sylwetkę. Każdy postępuje tak jak 

uważa. Zauważono tutaj większy rygor u starożytnych, ponieważ kiedyś za niewłaściwe 

postawy taka osoba była wykluczana, a obecnie nie ma takiego rygoru. Zbyt surowe 

zasady i normy nie zawsze się sprawdzają. Nie mniej jednak pozytywnie oddziałują na 

człowieka i utrzymują w pewnym w stałym kanonie
45

. 

  

                                                                
43 Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość – podstawy dydaktyki,  Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 57. 
44 https://wyscigiwozkow.pl/2018/11/22/sport-w-starozytnosci/, data dostępu: 14.11.2020 r. 
45 Juszczyk S., Edukacja na odległość – kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2002, s. 205. 
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8. Współczesny Savoir Vivre 

Społeczeństwo stara się zachować kulturę i wprowadzać w życie Savoir Vivre. 

Termin ten pochodzi z języka francuskiego i oznacza wiedzieć, jak żyć. Kulturalne 

zachowanie się przy stole, eleganckie maniery, to wszystko jest wpajane od najmłod-

szych lat
46

. Jednak nie wszyscy potrafią odpowiednio zachować się w każdej sytuacji. 

Zazwyczaj w momencie przekazywania informacji na lekcji uczniowie rozumieją, że 

powinni być kulturalni i nie używać wulgaryzmów. Często po usłyszeniu dźwięku 

dzwonka i po wyjściu na przerwę powracają negatywne maniery. Przed nauczycielami 

postawione jest bardzo trudne zadanie, by nauczyć chłopców bycia dżentelmenami 

a dziewcząt kulturalnymi, niewyuzdanymi osobami. Młodzież powinna kulturalnie się 

zachowywać i wykazywać szacunek do Ojczyzny. Nie ma nic gorszego niż powstające 

klasy mundurowe w których uczniowie nie potrafią porządnie stanąć na baczność 

i wykonać reprezentacyjnego marszu
47

.  

Starożytni doceniali wartość książki. Nauka pisania i czytania była dla wybranych. 

Teraz prawo i dostęp do nauki mają wszyscy, ale dlaczego nie chcemy z niej korzystać? 

Młodzież coraz mniej czyta książki. Przeprowadzone badania pokazują, że są osoby, 

które nie mają w domu półki wypełnionej książkami. Raport z badań Zasackiej Zofii 

wykazuje, że są dzieci czytające pozycje z domowych księgozbiorów rodziców 

i dziadków. Jest to jednak mniejszy odsetek populacji. Analizując raport badań dostrze-

żono, że wśród czytającego grona młodzieży na liście chętnie czytanych książek 

znajdują się pozycje powieści fantastycznych lub książki z romansem w tle. W badaniu 

młodzież przyznała, że mniej czyta. Natomiast wolny czas spędza słuchając ulubio-

nych piosenek
48

.  

Przerażające jest to, że wśród uczniów coraz więcej osób nie czyta się wierszy, nie 

uczy się tekstów na pamięć. Zauważa się, że podczas akademii szkolnych uczniowie 

nie uczą się swoich kwestii na pamięć. Uczniowie czytają swoje role. Powstał ogromny 

błąd systemu, ponieważ nauczyciele nie zmieniają tego, ponieważ w ogóle się cieszą, 

że znaleźli się chętni uczniowie do udziału w akademii. Nauczyciel ma pełną świado-

mość, że gdy będzie zbyt wymagający to nie przeprowadzi w ogóle żadnej akademii
49

. 

9. Podsumowanie     

Zauważono, że w starożytności żyli geniusze, ponieważ to co inni wymyślili i zapo-

czątkowali jest podwalinami i my współcześnie korzystamy z ich dorobku.  

Zastanówmy się czy nie jesteśmy spadkobiercami kultury wysokiej? Obecnie jako 

społeczeństwo nie zabiegamy o kulturalny ubiór i kulturalne spędzanie czasu. Coraz 

mniej ludzi uczęszcza do filharmonii, opery albo teatru. Stosunkowo w mniejszym 

stopniu zabiegamy o kulturę, tradycję i obyczaje oraz muzykę ludową. Społeczeństwo 

coraz mniej czyta. Zdarza się, że wśród preferowanych pozycji znajdą się powieści 

fantastyczne. Ważne, że młodzież w ogóle podejmuje trud czytania. Jednak trzeba się 

zastanowić nad jedną ważną kwestią: Czy nauczyciele nie powinni jeszcze bardziej 

                                                                
46 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-savoir-vivre-w-zyciu-codziennym, data dostępu: 14.11.2020 r.  
47 https://dziennikzachodni.pl/uczen-klnie-co-z-nim-zrobic-przyszly-nauczyciel-nie-wie/ar/698169, data 

dostępu: 14.11.2020 r.  
48 Zasacka Z., Czytelnictwo Dzieci i  Młodzieży, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 46, 50, 51. 
49 http://www.psp5.pionki.pl/old-psp5/tsecret/dlaczego/dlaczego.html, data dostępu: 14.11.2020 r. 
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zachęcać uczniów do czytania czasopism naukowych? Może warto podjąć konkretne 

kroki, które spowodują u młodzieży zapał do nauki?   

Podsumowując – od starożytnych otrzymaliśmy wiele wskazówek, jak żyć kultu-

ralnie. W takim układzie dlaczego tak bardzo jako społeczeństwo deptamy, niszczymy 

i plugawimy przekazaną nam kulturę?
50
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Podwaliny starożytnej kultury we współczesnym świecie 

Streszczenie 

Filozofia nie jest nauką zamkniętą w antyku, ale jest nauką mającą odzwierciedlenie we współczesności. 

Odkrycie pisma zapoczątkowane w jaskiniach i grotach powoli ewaluowało, aż do zakorzenienia w cyfryzacji 

i technologii. Obecnie piszemy bardzo dużo wiadomości esemesowych i maili. Bez kolebki pisma dzisiejszy 

postęp nie byłby możliwy. Antycznym i starożytnym filozofom bardzo wiele zawdzięczamy. Ich dokonania 

i okrycia budzą podziw we współczesnym czasie, ponieważ z tych odkryć korzystamy do dzisiaj. Starożytni 

bardzo zabiegali o wychowanie w kulturze i dyscyplinie. Starali się wychować mężczyzn herosów, którzy 

będą wzorem. Obecnie nie korzystamy ze wzoru starożytnych Greków i nie przykładamy uwagi do kultu-

ralnego wychowania. Może należy coś zmienić i próbować sprostać współczesnemu wychowaniu? 

Słowa kluczowe: antyk, starożytność, filozofia, pismo, savoir-vivre, kultura, piramidy, odkrycia, myśliciele 

The foundations of ancient culture in the modern world 

Abstract 

Philosophy is not a science closed in antiquity, but is a science reflected in the present day. The discovery 

of writing initiated in caves and caves has slowly evolved to take root in digitalization and technology. 

Today we write a lot of essays and e-mails. Without the cradle of writing today's progress would not be 

possible. We owe a lot to ancient and ancient philosophers. Their achievements and their coverings arouse 

admiration in modern times, because we still use these discoveries today. Ancient people were very keen to 

be brought up in the culture and discipline. They tried to bring up men of heroes who will be role models. 

Currently we do not use the pattern of the ancient Greeks and we pay no attention to cultural education. 

Maybe it is necessary to change something and try to meet the demands of modern upbringing? 

Keywords: antiquity, antiquity, philosophy, writing, savoir-vivre, culture, pyramids, discoveries, thinkers 
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Apogeum kultury karnizmu 

„Zadawaj kłopotliwe pytania, niewygodne dla społeczeństwa i ciebie samego. 

Wytrącaj z równowagi. (...) Szanuj ludzi, którzy bronią wartości, czyniąc świat 

lepszym” 

Tadeusz Sławek2 

1. Wprowadzenie 

Karnizm to jedna z najpowszechniejszych ideologii na świecie, która w dzisiejszych 

czasach przeżywa swoje apogeum. Mimo to większość osób nigdy nie słyszała tego 

terminu. Choć rozważania nad karnizmem były znane już w starożytności
3
, sam system 

został nazwany dopiero niedawno – na początku XXI wieku. W tym artykule przed-

stawię definicję karnizmu, jego mechanizmy obronne, skalę oddziaływania oraz krótki 

zarys historii. Na końcu przedstawię także koncepcję Sue Donaldson i Willa Kymlicka 

na temat tego, jak w inny sposób moglibyśmy w przyszłości ukształtować naszą 

kulturę i nasze relacje ze zwierzętami. 

2. Karnizm 

Terminu karnizm (ang. carnism) po raz pierwszy użyła psycholog społeczna 

Melanie Joy w artykule z 2001 roku, a następnie pojęcie to rozwinęła w swojej pracy 

doktorskiej „Psychic Numbing and Meat Consumption: The Psychology of Carnism” 

(2003) i spopularyzowała w pracy o znamiennym tytule „Why We Love Dogs, Eat 

Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism” („Dlaczego kochamy psy, jemy 

świnie i zakładamy krowy: Wstęp do karnizmu”) z 2009 roku. Karnizm (z łac. carn 

‘mięso’) to niewidzialny system przekonań, powodujący, że jemy zwierzęta, a dokładniej 

mówiąc – określone gatunki zwierząt. Na przykład w Polsce je się krowy, świnie, 

kurczaki, indyki, króliki i ryby, ale raczej nie konie, a na pewno nie psy ani koty. Krów 

nie je się jednak na przykład w Indiach, a świń w krajach muzułmańskich; natomiast 

w wielu krajach je się konie oraz (zwłaszcza w krajach azjatyckich) je się psy. 

W zależności od kultury i tradycji mięso niektórych zwierząt uważane jest za smaczne 

i nadające się do spożycia przez ludzi, a mięso innych zwierząt – nie. Pomysł zjedzenia 

psa lub kota w naszym kręgu kulturowym wydawałby się wręcz odrażający i moralnie 

godny potępienia. Problemów takich nie nastręcza jednak zjedzenie krowy albo świni. 

Jedzenie zwierząt w większości kultur świata uznawane jest za normalne – „taki 

jest porządek świata”. Zachowania uznawane za normalne i powszechne z reguły nie 

wywołują refleksji – są wykonywane zwyczajowo, rutynowo. Dlatego karnizm – jako 

dominująca ideologia – nie rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy jego przeciwieństwo – 

zachowania żywieniowe polegające na rezygnacji z jedzenia mięsa. Decyzję o nie-

                                                                
1 a.buncler@uw.edu.pl, Katedra Hungarystyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.hungarystyka.uw.edu.pl. 
2 Fragment wywiadu z Tadeuszem Sławkiem w Tygodniku Powszechnym, 5, 2017. 
3 Świadczą o tym choćby rozważania Plutarcha, zob. Gibert M., Desaulniers É. Carnism. Encyclopedia of 

Food and Agricultural Ethics, 2013. 
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spożywaniu mięsa od dawien dawna uznawano za opartą na przekonaniach, a nawet 

zestawie przekonań i poglądów, ideologii, która miała swoją nazwę w języku – 

wegetarianizm, a w ostatnich czasach także weganizm. Joy zauważyła, że brakuje nazwy 

na zachowania przeciwstawne, polegające na spożywaniu mięsa. A język przecież 

w znacznym stopniu kształtuje nasze postrzeganie – i kształtowanie – rzeczywistości. 

Stąd zapotrzebowanie na termin karnizm4. 

Karnizm to niewidzialny system przekonań, niewidzialna ideologia. Większość 

ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że są karnistami, czyli że za ich zachowaniami 

stoją pewnego rodzaju przekonania i poglądy. Na tym polega paradoks bycia karnistą. 

Karnizm jest sprzeczny z systemem wartości większości ludzi. Większość ludzi nie 

popiera okrucieństwa, przemocy, agresji, zabijania
5
. Jeśli w naszej kulturze jakiś czło-

wiek skrzywdzi lub zabije psa, jego czyn staje się przedmiotem powszechnego potę-

pienia. Jednak jeśli ktoś je skrzywdzonego wcześniej i zabitego kurczaka jest to dla 

większości ludzi zachowanie normalne.  

Warto dodać, że karnizm jest podtypem gatunkowizmu (ang. speciesism) – dyskry-

minacji gatunkowej, polegającej na tym, że interesy własnego gatunku (w domyśle 

Homo sapiens) są przedkładane nad interesy gatunków innych. Jest zarazem jednym 

z wyznaczników „epoki człowieka” – antropocenu
6
. 

Ponieważ karnizm jest sprzeczny z podstawowymi wartościami wyznawanymi przez 

większość ludzi, musi pozostać w ukryciu i musi wytwarzać mechanizmy obronne oraz 

mity – aby przetrwać.  

3. Mechanizmy obronne i mity karnizmu 

Mechanizmy obronne karnizmu oddziałują zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak 

i psychologicznej. Jednym z głównych mechanizmów obronnych karnizmu jest to, że 

nie został nazwany – a to, co nie ma nazwy, tak jakby nie istnieje. Karnizm jest zatem 

niewidzialny, podobnie jak niewidzialne są jego ofiary. U podłoża karnizmu leży zasada 

„trzech N”: „jedzenie zwierząt jest normalne, naturalne i niezbędne” (eating meat is 

natural, normal and necessary). Te trzy racjonalizacje jedzenia mięsa, wysunięte przez 

Joy
7
, zostały zbadane i potwierdzone przez zespół badaczy pod kierunkiem Jareda 

Piazzy
8
, którzy dodali do nich jeszcze jedną istotną (choć nie tak znaczącą moralnie) 

racjonalizację („czwarte N”) – eating meat is nice ‘jedzenie mięsa jest miłe, przyjemne’
9
. 

Jedzenie mięsa jest także zinstytucjonalizowane, czyli wspierane przez wszystkie 

najważniejsze instytucje społeczne – rodzinę, szkołę, państwo. 

                                                                
4 Joy M., Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows: An Introduction to Carnism, Conari Press, 2010. 
5 Tamże. 
6 Niektórzy wolą używać zamiast pojęcia antropocen terminu kapitałocen, ponieważ nie wszyscy ludzie 

w tym samym stopniu przyczyniają się do degradacji planety – za zniszczenia odpowiada przede wszystkim 

kapitalistyczny sposób produkcji (Moore J. (red.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the 

Crisis of Capitalism, Kairos 2016). Inne, alternatywne nazwy to zaproponowane przez Donnę Haraway terminy 

chtulucen oraz plantacjocen (Haraway D., Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene, 

„e-flux journal” 2016; Haraway D., Tsing A., Reflections on the Plantationocene, Edge Effects, 2019). 
7 Joy M. dz. cyt., s. 96-97, 105-110. 
8 Piazza J. i in., Rationalizing meat consumption: The 4Ns, Appetite,  91, 2015, s. 114-128. 
9 Ciekawe przykłady argumentacji stojącej za jedzeniem mięsa można znaleźć w Huemer M., Porozma-

wiajmy o jedzeniu zwierząt. Etyka wegetarianizmu, przeł. Gogłoza W., PWN, Warszawa 2020. 
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Aby przetrwać, karnizm posługuje się mitami, czyli przedstawia fałszywy (albo co 

najmniej niepełny) obraz rzeczywistości
10

. Na przykład na filmikach edukacyjnych dla 

dzieci pokazane są krowy pasące się na łące i troskliwie liżące się nawzajem albo kury 

i kurczaki swobodnie przechadzające się w naturalnym środowisku
11

. Obrazy te daleko 

jednak odbiegają od rzeczywistości. Większość mleka produkowanego w Polsce (na 

bazie którego powstają także jogurty, sery i kefiry) pochodzi z ferm przemysłowych, 

gdzie krowy nie mają możliwości wypasu na łąkach ani tworzenia więzi społecznych – 

całe życie spędzają w betonowych boksach. Samice są zapładniane sztucznie (insemi-

nowane), a cielaki – traktowane jako produkt uboczny mleka – są im szybko zabierane 

i przeznaczane na rzeź albo dalszą hodowlę na wołowinę
12

. Jak pisze Kapela
13

, krowy 

rekordzistki w Polsce dają 18 000 kilogramów mleka rocznie, czyli 80 kilogramów 

dziennie, co stanowi dumę dla hodowców. Cytując tego autora
14

: „Nawet jeśli hodowane 

w instytucie krowy ważą po 700 kilogramów, to wydojenie z nich 80 kilogramów 

mleka dziennie wydaje się niewyobrażalną eksploatacją tych zwierząt. Wyobraźmy sobie 

ważącą 70 kilogramów kobietę, która produkowałaby osiem litrów mleka dziennie. 

Niemowlak wypija poniżej pół litra mleka, więc taka kobieta mogłaby wyżywić 

szesnaścioro dzieci, a przy okazji występować w cyrku. Najwyraźniej »postęp« ciągle 

jednak się dokonuje, bo Komisja Europejska ocenia, że w 2017 roku, pomimo mniej-

szego pogłowia krów mlecznych, produkcja mleka wzrośnie”. 

Również życie kur i kurczaków dalece odbiega od przedstawianej na ogół sielanki. 

W warunkach naturalnych kury dożywają 10 lat, ale w hodowlach przemysłowych 

kury nioski są zabijane na ogół po osiągnięciu półtora roku, kiedy ich produktywność 

spada
15

. Całe życie spędzają w ciasnych klatkach, w których nie mogą nawet rozpostrzeć 

skrzydeł. Nigdy nie widzą światła słonecznego ani nie oddychają świeżym powietrzem
16

. 

Mimo iż jajka mogą pochodzić z różnych źródeł, w Polsce 89% jajek pochodzi z chowu 

klatkowego
17

 (są to tzw. jajka „trójki”). Kurczaczki płci męskiej, które nie nadają się 

na kury nioski, są żywcem mielone. Kurczaki przeznaczone na mięso, tzw. brojlery 

                                                                
10 Joy M., dz. cyt., s. 95-113. 
11 Takie obrazy można zobaczyć na przykład na filmikach dotyczących programu edukacji żywieniowej dla 

dzieci i młodzieży zrealizowanym przez Wydział Psychologii UW (http://psych.uw.edu.pl/o-nas/projekty-eit-

food/the-eit-food-school-network/programy-edukacji-zywieniowej/, dostęp 29.11.2020). Mimo że przedsta-

wiony tam program żywieniowy jest z zasady karnistyczny, autorzy podkreślają jednak, że dobrym źródłem 

białka w diecie są także rośliny strączkowe, a mięsa nie trzeba jeść codziennie oraz że jajka mogą pochodzić 

z różnych źródeł. Program nie podaje jednak alternatywnych sposobów odżywiania – być może wówczas 

byłby zbyt kontrowersyjny dla większości rodziców i nauczycieli. Inną koncepcję edukacji żywieniowej 

dzieci przyjęła jednak na przykład Ruby Roth, autorka książki „Dlaczego nie jemy zwierząt”. Pokazała tam 

zwierzęta – zarówno domowych pupili, jak i zwierzęta hodowlane i zwierzęta morskie – jako żywe istoty, 

które czują i cierpią. Poruszyła także kwestię ekosystemów – dewastowanych oceanów, zanikających lasów 

deszczowych i zagrożonych gatunków, oraz wpływ człowieka na te zjawiska („Musimy wziąć pod uwagę, jak 

jedzenie, które jemy, wpływa na planetę”). Wydaje się, że taka edukacja jest istotna zwłaszcza dzisiaj, 

ponieważ koszty naszych zwyczajów żywieniowych w przyszłości poniosą właśnie dzieci. 
12 Innym, zaskakująco często spotykanym mitem nawet wśród osób dorosłych, jest to, że krowy mleczne dają 

mleko same z siebie, ponieważ są krowami mlecznymi – czyli nie potrzebują urodzić najpierw cielaka. 
13 Kapela J., Polskie mięso, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 67. 
14 Tamże. 
15 Patrz np. Rotzetter A., Głaskane, tuczone, zabijane, przeł. Markiewicz K., Wydawnictwo Święty Wojciech, 

Poznań 2013, s. 47. 
16 Patrz np. Kapela J., dz. cyt., s. 106, 110. 
17 Kapela J., dz. cyt., s. 73, 109. 

http://psych.uw.edu.pl/o-nas/projekty-eit-food/the-eit-food-school-network/programy-edukacji-zywieniowej/
http://psych.uw.edu.pl/o-nas/projekty-eit-food/the-eit-food-school-network/programy-edukacji-zywieniowej/
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(lub według terminologii nieoficjalnej franken kurczaki), żyją około sześciu tygodni. 

W tym okresie są intensywnie tuczone i wiele z nich nie dożywa uboju. Z powodu 

bardzo szybkiego przyrostu masy ciała nierzadko łamią się im kości. Po zakończeniu 

tuczy są pakowane do skrzynek i wiezione do ubojni. 10% nie przeżywa transportu. 

W ubojni są podwieszane do góry za nogi i jadą na taśmociągach do kąpieli elektrycznej, 

która je paraliżuje, żeby nożom łatwiej było podciąć im gardła. Noże nie zawsze dobrze 

trafiają, więc część kurczaków wpada żywcem do wrzątku
18

. Polska jest potentatem 

w hodowli franken kurczaków – ubija się ich ponad miliard rocznie, z czego jedna 

trzecia idzie na eksport
19

. 

Jedzenie mięsa łączy się z uprzedmiotawianiem oraz uabstrakcyjnianiem zjadanych 

zwierząt. Świadczy o tym język. Nie jemy świni, ale szynkę i schabowy, nie jemy 

krowy, ale befsztyk.
20

 Drobniejsze zwierzęta typu kurczaki, króliki i ryby są postrzegane 

jako dość abstrakcyjne i kolektywne byty pozbawione osobowości, indywidualności 

i podmiotowości. Ludzie, którzy jedzą mięso, przypisują z reguły zjadanym zwierzętom 

mniejsze zdolności kognitywne oraz mniejszą zdolność do cierpienia. Na przykład 

kiedy część badanych losowo poczęstowano suszoną wołowiną, a część orzeszkami, 

ci, którzy jedli wcześniej wołowinę niżej ocenili zdolność krów (oraz innych zwierząt) 

do cierpienia aniżeli ci, którzy jedli orzeszki
21

. Zdaniem badaczy mogło się to wiązać 

z podświadomą chęcią złagodzenia negatywnego odczucia po zjedzeniu mięsa – 

przypisywanie zwierzętom mniejszej zdolności do cierpienia powoduje, że ich zjadanie 

staje się bardziej usprawiedliwione.  

Karnizm tworzy sztuczne kategoryzacje – podział zwierząt na te, które są „głaskane 

i kochane” i te, które są „tuczone i zabijane”
22

, czyli jedne traktuje podmiotowo, a drugie 

przedmiotowo, jednym przypisuje zdolność do cierpienia i odczuwania, a drugim nie. 

Ta ambiwalencja w traktowaniu zwierząt stała się w ostatnich czasach przedmiotem 

zainteresowania psychologów i została nazwana „mięsnym paradoksem” (meat 

paradox) – sprzecznością między wyznawanymi wartościami a podejmowanymi 

działaniami. Choć ludzie w większości sprzeciwiają się krzywdzeniu wrażliwych 

i doznających istot (jakimi niewątpliwie są zwierzęta), jednocześnie lubią jeść ich 

mięso. Jak piszą Donaldson i Kymlicka
23

, „jest w tym w istocie coś głęboko perwer-

syjnego, że duża liczba rodzin byłaby gotowa na wiele wyrzeczeń, byleby zapewnić 

dobrostan swemu psu lub kotu, choć jednocześnie z powodzeniem partycypuje 

w przemocy wobec zwierząt hodowlanych”. 

  

                                                                
18 Więcej na temat hodowli kurczaków w Polsce i na świecie można przeczytać m. in. na stronie 

https://frankenkurczak.pl/ (dostęp 19.11.2020) oraz w Foer J.S., Zjadanie zwierząt, tłum. Dymińska D., 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 145-154 (także m. in. s. 54, 74-75, 118-121). Swoje 

doświadczenia w pracy przy łapaniu kurczaków i ich podwieszaniu w ubojni opisał też Kapela (Kapela J., dz. 

cyt., s. 240-253, 272-288). 
19 Parz np. Kapela J., dz. cyt., s. 19, 71. 
20 Por. Joy M., dz. cyt., s. 48, 108. 
21 Loughnan S., Haslam N., Bastian B., The role of meat consumption in the denial of moral status and mind 

to meat animals, Appetite, 55, 2010, s. 156-159. 
22 Odwołuję się tu do wypowiedzi jednego studenta, a także do tytułu książki Rotzettera Głaskane, tuczone, 

zabijane, tłum. Markiewicz K., Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013. 
23 Donaldson S., Kymlicka W., Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt, przeł. Wańkowicz M., Stefański 

M., Oficyna 21, 2018, s. 251. 

https://frankenkurczak.pl/
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4. Ofiary karnizmu 

Ofiarami karnizmu są nie tylko zwierzęta hodowlane. To także środowisko, 

zwierzęta dzikie, a wreszcie sami ludzie.  

Co roku na świecie zabija się ok. 50-70 miliardów zwierząt w celach konsump-

cyjnych (nie licząc ryb). To więcej, niż kiedykolwiek ludzi żyło na Ziemi. Według 

wyliczeń Vaclava Smila, naukowca z University of Manitoba, 67% biomasy wszystkich 

kręgowców na Ziemi stanowią właśnie zwierzęta hodowlane i udomowione, 30% 

ludzie, a zaledwie ok. 3% zwierzęta dzikie
24

. Te liczby są porażające. Na świecie do-

minują obecnie dwa ssaki – ludzie i krowy. Jesteśmy planetą ludzi i krów
25

. Populacja 

dzikich zwierząt dramatycznie się skurczyła w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – 

o 68% od 1970 roku, czyli aż o 2/3 w niecałe pół wieku. Oznacza to, że z każdych 

dziesięciu dzikich kręgowców (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków), które żyły na 

Ziemi w 1970 roku, zostały obecnie zaledwie trzy
26

! Jesteśmy w trakcie szóstego 

masowego wymierania gatunków. W dużym stopniu odpowiada za to degradacja 

środowiska naturalnego, w tym sposób, w jaki produkujemy żywność. Jak podkreśla 

Living Planet Report 2020
27

, najważniejszym czynnikiem powodującym utratę bio-

różnorodności na Ziemi jest postępujące przekształcanie siedlisk naturalnych w tereny 

rolnicze
28

 oraz przełowienie oceanów. W ciągu ostatnich 40 lat ilość ziemi przezna-

czanej na potrzeby rolnictwa wzrosła o niemal 500 milionów hektarów, co odpowiada 

dziesięciokrotności powierzchni Francji. Obszar gruntów przeznaczanych pod uprawę 

paszy dla zwierząt hodowlanych równa się powierzchni całej Unii Europejskiej (albo 

połowy Stanów Zjednoczonych). Zwierzęta hodowlane konsumują 90% światowej 

produkcji śruty sojowej oraz 1/3 światowych zbiorów zbóż (w krajach rozwiniętych, 

gdzie spożycie mięsa jest najwyższe, na pasze przeznacza się 70% produkowanych 

zbóż)
29

. Pasza dla zwierząt produkowana jest często w ubogich krajach, w których 

duża liczba ludności jest niedożywiona. Zwierzęta hodowlane karmi się też m.in. mączką 

rybną. Jak piszą Lymbery i Oakeshott
30

, „mączka rybna to jeden z najbrudniejszych 

sekretów rolnictwa przemysłowego, katastrofa ekologiczna, która wymaga wyłowienia 

z morza milionów ton małych ryb i zmiażdżenia ich dla uzyskania oleju rybnego 

i suchej karmy dla hodowlanych ryb, świń i kur. Ten proceder pozbawia miliony 

większych dziko żyjących ryb, ptaków i ssaków morskich ich naturalnej zdobyczy, 

drastycznie wpływając na zmniejszenie liczebności ważnych gatunków. Oprócz tego 

                                                                
24 Cytuję za prof. Piotrem Skubałą z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. 

Dokładne dane można znaleźć np. w Smil V., Harvesting the Biosphere: The Human Impact, Population and 

Development Review, 37, 2011, s. 613-36. 
25 Smil V., Planet of the Cows, https://spectrum.ieee.org/energy/environment/planet-of-the-cows, dostęp 

29.11.2020. 
26 Living Planet Report 2020, https://www.wwf.pl/living-planet-report-2020, dostęp 29.11.2020. 
27 Tamże, https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Podsumowanie.pdf, 

dostęp 29.11.2020. 
28 Z tego względu Donna Haraway zaproponowała na nazwę obecnej epoki termin plantacjocen pochodzący 

od słowa plantacja jako symbolu trwającego od nowożytności po dziś dzień wyzysku ziemi oraz wyzysku 

i przymusowym przesiedleniom ludzi, zwierząt oraz roślin, a tym samym utraty bioróżnorodności (Haraway 

D., Tsing A., Reflections on the Plantationocene, Edge Effects, 2019). 
29 Lymbery P., Oakeshott I., Farmagedon: Rzeczywisty koszt taniego mięsa, przeł. Oślizło R., Vivante, 

Białystok 2015, s. 213. 
30 Tamże, s. 109. 

https://spectrum.ieee.org/energy/environment/planet-of-the-cows
https://www.wwf.pl/living-planet-report-2020
https://www.wwf.pl/sites/default/files/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Podsumowanie.pdf


 

Apogeum kultury karnizmu 
 

211 

paskudne tłuste odpadki zaśmiecają zatoki oceanu, tworząc »martwe strefy«; zatruwana 

jest atmosfera wokół zakładów przetwórczych, co wywołuje problemy zdrowotne 

u wielu ludzi, zaś to, co mogłoby stać się cennym źródłem składników odżywczych dla 

człowieka, jest wykorzystywane jako karma dla przemysłowo hodowanych zwierząt”. 

Produkcja mięsa pochłania także ogromne ilości wody oraz jest odpowiedzialna za 

produkcję 14,5% emisji gazów cieplarnianych – więcej, niż cały transport (lądowy 

i powietrzny) razem wzięty. Co gorsza, wyprodukowane mięso często się marnuje – 

każdego roku wyrzuca się prawie 12 miliardów kurczaków, 270 milionów świń oraz 

59 milionów krów
31

. 

Kolejnym poważnym problemem jest przełowienie oceanów. Jak pisze Foer
32

, 

cytując badaczy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, „eksploatacja zasobów rybnych 

przypomina wojnę”. Jest to wojna, w której przeciwnik – ryby – nie ma żadnych szans. 

„Rybołówstwo opiera się na wojskowej technologii. Dosłownie. Radary, echosondy 

(stosowane kiedyś do lokalizowania statków podwodnych wroga), wojskowe systemy 

nawigacji dają rybakom ogromną przewagę nad przeciwnikiem”
33

. I dalej: „Co roku na 

sznurach zawisa 1,4 miliarda haczyków (jako przynęty używa się kawałków mięsa ryb, 

delfinów lub kałamarnic). Jedna flota rybacka do połowu tylko jednego gatunku wyko-

rzystuje 1200 sieci, z których każda ma 60 kilometrów długości. Na pokład statku 

w ciągu kilku minut wciąga się 50 ton ryb. Dzisiejszy rybak niewiele się różni od pra-

cownika fermy przemysłowej”
34

. Podczas tych masowych połowów do sieci i na haki 

dostaje się i ginie również wiele innych gatunków ryb oraz zwierząt morskich. Taki 

niezamierzony połów (martwe lub umierające zwierzęta, które są wyrzucane z powrotem 

za burtę) to przyłów – kolejna niewidzialna ofiara karnizmu. Na przykład podczas 

polowań na tuńczyka, koryfenę oraz mieczniki co roku ginie 250 000 żółwi. Są one 

„z powrotem wrzucane przez rybaków do morza, w którym zwykle zdychają lub toną 

wskutek ciężkich obrażeń. Ten sam los spotyka corocznie 300 000 wielorybów, 

delfinów i butlonosów, wiele milionów rekinów oraz niezliczone ptaki morskie (…). 

W samym tylko Morzu Północnym wyrzuca się do morza około jednej trzeciej łącznej 

masy połowów – na przykład dlatego, że ryby są zbyt małe, nie da się ich sprzedać lub 

należą do gatunków chronionych albo też ze względu na to, że w ich wypadku prze-

kroczono już kwotę połowową. W zależności od gatunku i techniki połowu do morza 

odrzuca się nawet do 90% schwytanych zwierząt”
35

. Najbardziej ewidentnym przy-

kładem są połowy krewetek. Jak pisze Foer
36

: „Krewetki to tylko 2% masy poławianych 

na świecie owoców morza, ale przy ich łowieniu powstaje aż 33% światowego przy-

łowu. Nikt się nad tym nie zastanawia, bo nikt o tym nie wie. A gdyby na przetworach 

rybnych pojawiły się oznaczenia informujące o tym, ile stworzeń niepotrzebnie zginęło 

w procesie pozyskiwania produktu docelowego? Na opakowaniu krewetek pocho-

dzących z Indonezji byłoby napisane: »Na 1 kg krewetek przypada 30 kg martwych 

zwierząt wodnych«”. 

                                                                
31 Tamże, s. 341. 
32 Foer J.S., dz. cyt., s. 37. 
33 Tamże, s. 39. 
34 Tamże. 
35 Rotzetter A., dz. cyt., s. 103-104. 
36 Foer J.S., dz. cyt., s. 55. 
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W związku ze stopniowym trzebieniem populacji ryb morskich produkcja
37

 ryb 

zaczyna przenosić się do hodowli przemysłowych, w których ogromne liczby ryb 

skupione są na niewielkich obszarach akwenów wodnych, co powoduje zwiększone 

cierpienie ryb i zanieczyszczenie środowiska.  

Łańcuch ofiar karnizmu jest długi i często nieoczywisty. Jego bezpośrednimi 

ofiarami są nie tylko zwierzęta, ale także pracownicy przemysłu mięsnego
38

. Praca 

w tym przemyśle jest wyjątkowo ciężka i obarczona dużym ryzykiem wypadków z po-

wodu monotonii, częstych nadgodzin i szybko przesuwających się taśm. Wykorzysty-

wanie i złe traktowanie pracowników (którymi często są imigranci, a także więźnio-

wie) jest na porządku dziennym. Jak pisze Ilona Rabizo, autorka książki „W kieracie 

ubojni”, która zatrudniła się na 16 dni w jednym z wielkopolskich zakładów dro-

biarskich: „Pracując tam, miałam poczucie utraty wolności. W ubojni jest się przydzie-

lonym do jednego stanowiska, nie można od niego odejść. Na hali nie ma okien, drzwi 

są zamykane. Wszędzie są kamery, które dyscyplinują pracowników. Do tego dochodzą 

kierownicy, którzy pomiatają pracownikami, krzyczą (…). W takich zakładach nie jest 

się w pełni człowiekiem. Jesteś częścią procesu obróbki mięsa i to częścią łatwo 

zastępowalną. Praca jest tak podzielona, aby cała rzesza pracowników wykonywała jak 

najprostsze czynności. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na szkolenie nowej osoby 

ani wdrażanie jej w system. Pierwszego dnia ustawiają cię przy taśmie, dają nóż do 

ręki i od tego momentu masz pracować na najwyższych obrotach”
39

. Praca w przemyśle 

mięsnym obciąża nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Aby przetrwać, pracownicy 

muszą się znieczulić. Jak stwierdził jeden z nich: „Stajesz się emocjonalnie martwy 

(…) I sadystyczny jak sama firma. Kiedy tam pracowałem, byłem sadystycznym 

człowiekiem”
40

. Po pracy w ubojni pracownicy nierzadko stają się bardziej agresywni 

i wyładowują swoje frustracje na członkach rodziny
41

. 

Jak powszechnie wiadomo, nadmierne spożycie mięsa jest przyczyną wielu chorób 

cywilizacyjnych, a skutki dewastacji planety – powodowanej w dużym stopniu także 

przez przemysł mięsny – dotkną w końcu także nas samych. 

  

                                                                
37 Niestety, jest to najodpowiedniejsze słowo. 
38 Opisuje to także Joy M., dz. cyt., s. 79-85. 
39 Fragment wywiadu z Iloną Rabizo na stronie https://www.otwarteklatki.pl/blog/w-kieracie-ubojni-ilona-

rabizo, dostęp 29.11.2020. Warunki pracy w przemyśle mięsnym na podstawie własnych doświadczeń opisał 

także Kapela J. dz. cyt. (m. in. pracę na czarno, przymusowe nadgodziny i wykorzystywanie pracowników). 

Opisał także warunki pracy i liczne nieprawidłowości, w tym pracę na czarno i wypadki śmiertelne w Pini 

Polonia, znajdującej się w Kutnie największej ubojni świń i przetwórni mięsa wieprzowego w Europie 

Środkowo-Wschodniej, której potencjał „umożliwia ubój i rozbiór 16 000 sztuk trzody chlewnej dziennie, 

80 000 sztuk tygodniowo, co daje 4 000 000 sztuk rocznie” i „stanowi około 30% całościowego wytwórstwa 

na rynku polskim” (Kapela J., dz. cyt., s. 121). 
40 Rabizo I., W kieracie ubojni: Zwierzęta i ludzie w przemyśle mięsnym, Oficyna Bractwa Trojka, Poznań 

2018, s. 17. 
41 Tamże, s. 16. 

https://www.otwarteklatki.pl/blog/w-kieracie-ubojni-ilona-rabizo
https://www.otwarteklatki.pl/blog/w-kieracie-ubojni-ilona-rabizo
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5. Krótka historia karnizmu 

Ludzie właściwie od zawsze jedli mięso i produkty odzwierzęce
42

, ale nigdy 

w takich ilościach i na taką skalę, jak obecnie. Pierwsi ludzie najprawdopodobniej nie 

byli aż tak mięsożerni, jak wcześniej zakładano. W kulturze popularnej utrwalił się 

obraz polowania na mamuta, mający świadczyć o tym, że podstawą bytu pierwszych 

ludzi było polowanie, a rozwój umiejętności łowieckich łączył się z rozwojem samego 

człowieka. Hipoteza „człowieka-łowcy” jest jednak coraz częściej podważana. Mogło 

być wręcz odwrotnie – to pierwszy człowiek nieraz padał łupem drapieżników, a sam 

żywił się głównie pożywieniem roślinnym i padliną. W zdobywaniu pokarmu znacznie 

większą rolę najprawdopodobniej pełniły też kobiety, zbierając dziko rosnące rośliny, 

bulwy i korzenie
43

. Jak pisze Urbański
44

, być może mamy tu więc do czynienia z nad-

miernym heroizowaniem i mitologizowaniem naszej przeszłości, która zawsze pisana 

była z patriarchalnego, męskiego punktu widzenia i deprecjonowała rolę kobiet jako 

nieistotną i nie aż tak spektakularną. Jak wskazują autorzy książki „Man the Hunted”, 

Donna Hart i Robert W. Sussman, „hipoteza »człowieka-łowcy« jest raczej projekcją 

ideologii Zachodu i chrześcijańskiego stosunku do przyrody kładącego nacisk na 

podbój i panowanie, a nie jak w innych religiach (np. łowców-zbieraczy) kładących 

nacisk na to, że jesteśmy częścią sieci życia (web of life)”
45

. 

Wykopaliska wskazują na to, że spożycie mięsa było raczej nikłe we wczesnym 

średniowieczu
46

. Najstarsza znaleziona zupa słowiańska z X wieku była w całości 

roślinna – była to kwaśna polewka na bazie komosy białej, z dodatkiem łobody, 

szczawiu i rdestu, zagęszczona soczewicą, kaszą z jęczmienia i prosa, mąką pszenną 

oraz przyprawiona do smaku miętą
47

. Ogólne spożycie mięsa w Polsce oraz całej 

Europie aż do początków XX wieku było niskie. Wyraźnie zaznaczały się jednak różnice 

między nieliczną klasą uprzywilejowaną a resztą ludności oraz między mieszkańcami 

miast i wsi. Jak podaje Urbański
48

 (który dokładnie prześledził te kwestie i skorygował 

zawyżone dane), spożycie mięsa pod koniec XVI wieku (w dobie „złotego wieku” 

Rzeczpospolitej) kształtowało się następująco: chłopi (stanowiący nieco ponad 80% 

społeczeństwa) spożywali do 10 kg mięsa rocznie na głowę. W wypadku chłopów 

małorolnych i bezrolnych średnie spożycie mięsa mogło wynosić zaledwie 2 kg – 

„mięso gościło na stołach biedoty sporadycznie i to pod postacią raczej omasty”
49

. 

Przeciętne roczne spożycie mięsa na głowę dla ludności miejskiej (rzemieślniczej 

                                                                
42 Może świadczyć o tym także fakt, że weganie, którzy nie jedzą żadnych produktów odzwierzęcych, muszą 

suplementować witaminę B12 – jedyną, której nie są sobie w stanie dostarczyć w odpowiednich ilościach 

razem z roślinnymi posiłkami. 
43 Szersze omówienie w: Urbański J., Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania 

wegeterianizmu, Wydawnictwo A+, Poznań 2016, s. 34-43. 
44 Tamże, s. 35. 
45 Tamże, s. 56. Do koncepcji sieci życia (web of life) nawiązuje też ukuty przez Haraway termin chtulucen, 

podkreślający to, że wszystkie istoty na Ziemi łączy głęboka współzależność i różnorodne relacje, 

niezwiązane z pokrewieństwem (Haraway D., Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, 

Chthulucene, „e-flux journal” 2016). 
46 Urbański J., dz. cyt., s. 105. 
47 https://historia.wprost.pl/10054138/Kwasna-polewka-dla-bogow-Niezwykle-odkrycie-w-lubelskiej-chacie-

z-X-wieku.html, dostęp 02.12.2020. 
48 Urbański J., dz. cyt., s. 155-162. 
49 Tamże, s. 161. 

https://historia.wprost.pl/10054138/Kwasna-polewka-dla-bogow-Niezwykle-odkrycie-w-lubelskiej-chacie-z-X-wieku.html
https://historia.wprost.pl/10054138/Kwasna-polewka-dla-bogow-Niezwykle-odkrycie-w-lubelskiej-chacie-z-X-wieku.html
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i handlowej), stanowiącej 10% ogółu społeczeństwa, oraz szlachty zagrodowej i bez-

rolnej (3,5% społeczeństwa w Wielkopolsce, 1% w Małopolsce) wynosiło 40 kg. 

Szlachta folwarczna, stanowiąca ok. 5% ogólnej liczby ludności, konsumowała ok. 70 

kg mięsa na głowę rocznie, natomiast możnowładztwo (0,5% społeczeństwa) – 190 kg. 

Różnice w spożyciu mięsa w zależności od klasy społecznej były ogromne, jednak 

w skali całego kraju konsumpcja mięsa raczej nie przekraczała 15 kg na osobę rocznie. 

Do możnowładztwa należały pokaźne stada bydła oraz monopol na polowania. 

Spożycie mięsa było też wyraźnie większe w miastach niż na wsi. Wraz z rozwojem 

rzemieślnictwa i handlu zwiększyło się zapotrzebowanie na produkty pochodzenia 

zwierzęcego – stąd do miast spędzano zwierzęta hodowlane, które ubijano w miejsco-

wych jatkach, a następnie przetwarzano na skóry, łój, mięso i inne artykuły. Najwięcej 

mięsa konsumowano w największych miastach – na przykład dla bogatego Gdańska 

spożycie mięsa wynosiło nieco ponad 62 kg na osobę na rok ok. 1750 roku
50

. Chłopi, 

stanowiący ponad 80% społeczeństwa, żywili się jednak głównie pokarmem pocho-

dzenia roślinnego. Inwentarz żywy trzymany był przede wszystkim na własne potrzeby – 

do pracy na polu, pracy pańszczyźnianej, na obornik i na produkty mleczne, a ewen-

tualne nadwyżki spieniężano lub wymieniano na potrzebne artykuły rzemieślnicze, 

a także na przykład na wódkę
51

. Do kwestii spożywania mięsa dochodziły także posty, 

które mogły trwać nawet ponad 200 dni w roku. W tym okresie dieta, zwłaszcza 

chłopstwa i innych niższych warstw społecznych, stawała się nie tylko wegetariańska, 

ale wręcz wegańska. Mięso jedzono głównie tylko w święta. 

Ogólne spożycie mięsa nadal było stosunkowo niskie w XIX i na początku XX 

wieku. Jak podaje Urbański
52

 w zaborze rosyjskim ok. 1830 roku konsumowano prze-

ciętnie 9,1 kg mięsa na głowę rocznie, ok. 1860 – 12,8 kg, ok. 1900 – 20,9 kg. Ok. 1930 

roku średnia konsumpcja mięsa w Polsce wynosiła 33,7 kg na osobę na rok, ok. 1950 – 

39 kg, ale już ok. 1980 roku 82 kg. Podobnie sytuacja wyglądała w innych krajach 

europejskich, choć w krajach zachodnich konsumpcja była większa. Przykładowo we 

Francji ok. 1830 roku spożywano przeciętnie 21 kg mięsa na osobę na rok, ok. 1860 – 

25,1 kg, ok. 1900 – 35,1 kg, ok. 1950 – 62 kg, a ok. 1980 już 130 kg. Podobnie te dane 

kształtują się dla Wielkiej Brytanii: ok. 1830 – 18 kg, ok. 1860 – 27,5 kg, ok. 1900 – 

55 kg, ok. 1950 – 62 kg, ok. 1980 – 82 kg. Spożycie mięsa w krajach europejskich 

gwałtownie wzrosło po II wojnie światowej – np. w Polsce i Francji podwoiło się 

w latach 1950-80.  

Wzrost spożycia mięsa łączył się bezpośrednio z industrializacją, chowem prze-

mysłowym i jego intensyfikacją, a także z rozwojem kapitalizmu. Na przykład 

w Chinach na początku XX wieku spożycie mięsa było bardzo niskie, w niektórych 

regionach nie przekraczało nawet 0,3 kg na osobę na rok. Jednak w latach 1961-2010 

wzrosło z 4 do 61 kg na mieszkańca, a skok ten był zwłaszcza gwałtowny w latach 

1991-2010, co się łączyło z chińską „drogą do kapitalizmu”
53

. Drugim ważnym 

czynnikiem był kolonializm – większość Ameryki prekolumbijskiej i Czarnej Afryki 

nie jadła mięsa. Jak pisze Urbański
54

: „Konie, krowy i świnie przywiezione do Nowego 

                                                                
50 Tamże, s. 157. 
51 Tamże, s. 149, 154, 173. 
52 Tamże, s. 192. 
53 Tamże, s. 208. 
54 Tamże, s. 212. 
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Świata przez konkwistadorów utorowały drogę do podboju kolonialnego. Przenoszone 

przez oswojone zwierzęta choroby przyczyniły się do śmierci ponad 90% indiańskiej 

populacji (…) Sprowadzone z Europy zwierzęta hodowlane zapełniły rozległe amery-

kańskie pastwiska”. I dalej
55

: „Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że historia 

kolonializmu i kapitalistycznej globalizacji jest historią ekspansji produkcji zwierzęcej”.  

Obecnie mięso jest dostępne szerokim masom ludzi – można powiedzieć, że w ciągu 

ostatnich 50 lat konsumpcja mięsa wzrosła aż o 350%
56

. Karnizm przeżywa swoje 

apogeum. Jednocześnie zarówno on sam, jak i jego konsekwencje są przez większość 

ludzi nieuświadomione. Jesteśmy świadkami niewyobrażalnej eksploatacji zwierząt 

i środowiska naturalnego, największej w dziejach ludzkości. Jednocześnie mało kto 

zdaje sobie z tego sprawę. Możliwe są jednak inne warianty – niż karnistyczny – 

kształtowania relacji między ludźmi a zwierzętami. Taki wariant, będący propozycją 

przemiany kulturowej i zmiany naszego myślenia o zwierzętach, proponują Sue 

Donaldson i Will Kymlicka w pracy „Zoopolis”. Przedstawię pokrótce jego założenia 

w ostatnim rozdziale. 

6. Inna wizja relacji ludzko-zwierzęcych 

Jak piszą Sue Donaldson i Will Kymlicka, system eksploatacji zwierząt musi 

w końcu kiedyś ustać – i być może stanie się to szybciej, niż myślimy, jeśli nie ze 

względów etycznych, to co najmniej ze względów ekonomicznych i środowiskowych 

– jak wskazuje ONZ, w najbliższej przyszłości nie będzie ani wystarczających ilości 

wody, ani terenów, aby utrzymać dietę mięsną dla 8 miliardów ludzi
57

. Dlatego 

musimy wypracować na nowo model naszych relacji ze zwierzętami, model w którym 

nie będą już one ofiarami naszych zachowań, ale pełnoprawnymi współmieszkańcami 

naszej planety. Donaldson i Kymlicka uznają zwierzęta nie tylko za indywidualne 

podmioty, których prawa należy szanować, lecz także za członków wspólnot – zarówno 

wspólnot mieszanych, ludzko-zwierzęcych, jak i ich własnych – związanych ze sobą 

różnymi sieciami współzależności, wzajemności i odpowiedzialności. Kwestię zwierząt – 

po raz pierwszy w historii – rozważają w aspekcie politycznym, w kontekście przyna-

leżności, idei obywatelstwa, praw człowieka i sprawiedliwości. Jak piszą, „zwierzęta 

nie istnieją po to, by ludzie wykorzystywali je do własnych celów – nie są ani podda-

nymi, ani niewolnikami człowieka, posiadają własne znaczenie moralne oraz własne 

istnienie subiektywne, które wymagają szacunku (…). Ze względu na podstawowe 

prawa moralne do życia i wolności zwierzęta i ludzie są sobie równi, nie istnieją między 

nimi relacje typu niewolnik i pan, zarządca i zasób, sługa i władca, twórca i artefakt”
58

. 

Donaldson i Kymlicka chcą, byśmy zobaczyli zwierzęta w inny sposób – jako naszych 

współmieszkańców, współobywateli, sąsiadów, przyjaciół, członków swoich własnych 

społeczności – które są równie istotne z moralnego i prawnego punktu widzenia, jak 

społeczności ludzkie. Przyznanie zwierzętom określonych praw nienaruszalnych stanowi 

zdaniem badaczy „naturalne rozwinięcie idei równości moralnej, która leży u podstaw 

doktryny praw człowieka”
59

, jest jej logicznym rozszerzeniem. Zarazem „poszano-

                                                                
55 Tamże. 
56 Urbański J., dz. cyt., s. 18, 327. 
57 Donaldson S., Kymlicka W., dz. cyt., s. 446-447. 
58 Tamże, s. 17. 
59 Tamże. 
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wanie tych praw praktycznie wyklucza wszystkie stosowane obecnie praktyki przemy-

słowego wykorzystywania zwierząt – opartego na ich przetrzymywaniu i eksploatacji 

dla zysku, przyjemności, celów edukacyjnych, wygody czy uciechy”
60

. Dodają także, 

że „życie większości z nas nie toczy się obecnie w uwarunkowaniach, które uspra-

wiedliwiałyby więzienie i zabijanie zwierząt dla pożywienia, ubrania lub zapewnienia 

sobie siły roboczej. Nie obowiązuje nas tragiczna konieczność krzywdzenia zwierząt, 

aby zaspokoić nasze potrzeby”
61

. 

Ich projekt obejmuje jednak nie tylko uniwersalne prawa negatywne należne 

wszystkim zwierzętom i podkreślane dotąd przez wszystkich teoretyków praw zwierząt 

(takie jak prawo do niebycia zabijanym, więzionym, torturowanym, oddzielanym od 

swojej rodziny, prawo do niebycia czyjąś własnością), ale i rozmaite prawa pozytywne, 

zróżnicowane w zależności od typu relacji, jakie człowiek ukształtował z różnymi 

zwierzętami na przestrzeni dziejów (nazywane też pozytywnymi obowiązkami rela-

cyjnymi). Autorzy „Zoopolis” wyróżniają trzy grupy zwierząt, z którymi człowieka 

łączą różnego rodzaju relacje: 1) zwierzęta udomowione, 2) zwierzęta dzikie, oraz 

3) zwierzęta graniczne (liminalne). Relacje te omawiają przez pryzmat pojęć przyna-

leżności, terytorium, obywatelstwa, suwerenności, rezydentury czy migracji. Przyznają 

zatem, że zwierzęta – jako członkowie naszej ludzkiej społeczności, mniej lub bardziej 

z nią związane – są równie istotnymi aktorami życia politycznego, co ludzie. Mają na 

naszej planecie swoje miejsce, swoje prawa, a także swoje interesy.  

W zależności od typu relacji łączących ludzi i zwierzęta, zwierzętom zdaniem 

Donaldson i Kymlicka przysługuje różny status polityczny i różne prawa relacyjne. 

Zacznę od zwierząt udomowionych. Ludzie przez tysiąclecia udomawiali liczne gatunki 

zwierząt po to, aby służyły ich przeróżnym celom. Dlatego ze zwierzętami udomo-

wionymi łączy nas specjalny rodzaj relacji, który na przestrzeni wieków często był 

głęboko niesprawiedliwy i który spowodował, że zwierzęta te stały się zależne od 

człowieka. Aby wyrównać niesprawiedliwość wyrządzaną tym zwierzętom przez ludzi 

przez lata musimy po pierwsze uznać, że one już należą do naszej ludzkiej wspólnoty – 

włączyliśmy je do niej poprzez proces domestykacji. Po drugie, musimy je uznać za 

naszych współobywateli, członków naszej mieszanej, ludzko-zwierzęcej wspólnoty. 

Zdaniem Donaldson i Kymlicka przyznanie zwierzętom udomowionym współoby-

watelstwa jest nie tylko moralnie konieczne, ale i możliwe w praktyce – jesteśmy to po 

prostu winni tym zwierzętom. Chodzi tu o obywatelstwo w jego podstawowych 

znaczeniach: mianowicie zwierzęta udomowione mają prawo przynależności do 

określonej, suwerennej wspólnoty politycznej, którą dzielą z ludźmi, oraz mają prawo 

pobytu i powrotu na terytorium tej wspólnoty. Mają również prawo do posiadania 

interesów, które byłyby brane pod uwagę przy określaniu dobra publicznego całej 

wspólnoty. Na czym polegają te interesy i jak miałyby być brane pod uwagę? Jak 

zauważają Donaldson i Kymlicka, zwierzęta „są w dużym stopniu zdolne do komuni-

kowania własnych potrzeb, pragnień i interesów jako indywidualne podmioty”
62

. Rolą 

człowieka byłoby odczytanie i zrozumienie tych potrzeb oraz uwzględnienie ich 

                                                                
60 Tamże, s. 78. Autorzy zdecydowanie przeciwstawiają się utylitarystycznemu (które przypisują np. 

Singerowi) lub „welfarystycznemu” podejściu do zwierząt, które usprawiedliwia pewne formy wyko-

rzystywania zwierząt, jeśli nie powoduje to ich nadmiernego cierpienia, a przynosi korzyści ludziom. 
61 Tamże, s. 80. 
62 Tamże, s. 74. 
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w politycznych procesach decyzyjnych za pośrednictwem wspomaganego sprawstwa, 

tak jak to się dzieje na przykład w wypadku osób niepełnosprawnych umysłowo. Taka 

kooperacja wymagałaby bliższej współpracy i zaufania, i mogłaby znacząco wzbogacić 

interakcje zwierząt z ludźmi. Innymi słowy – moglibyśmy poznać się lepiej. 

Jak pisałam w podrozdziale 4., zdecydowana większość kręgowców na Ziemi to 

zwierzęta udomowione, zwłaszcza zwierzęta hodowlane. Ich ogromna liczebność 

zagraża innym ekosystemom na Ziemi, powoduje dewastację planety i wymieranie 

gatunków dzikich
63

. Co roku miliardy zwierząt są sztucznie zapładniane w celu 

intensywnej eksploatacji ich potomków na mięso, jaja i mleko. Poszanowanie praw 

podstawowych zwierząt zmniejszyłoby znacznie liczbę zwierząt hodowlanych. Jak 

piszą Donaldson i Kymlicka
64

 „powinniśmy dążyć do tego, by wielkość ich populacji 

stała się (a) zrównoważona ekologicznie oraz (b) zrównoważona społecznie”. Dodają 

także, że „w interesie samych zwierząt udomowionych jest to, aby ludzie regulowali 

ich liczebność w sposób zrównoważony, nie zaś by przyglądali się biernie następstwom 

zapaści ekologicznej albo zapaści społecznej”
65

. Uwolnione spod chowu przemy-

słowego grunty można by było przeznaczyć na produkcję żywności dla ludzi niedoży-

wionych (których jest dużo w wielu krajach produkujących paszę dla zwierząt 

hodowlanych) lub przywrócić do stanu naturalnego, aby z powrotem mogły zostać 

zasiedlone przez gatunki dzikie. 

Kolejną grupą wyróżnioną przez Donaldson i Kymlicka są zwierzęta dzikie. Grupa 

ta tylko pozornie jest niezależna od człowieka – tak naprawdę jest bardzo wrażliwa na 

jego działalność. Działalność tę może stanowić bezpośrednia przemoc intencjonalna 

(polowania, połowy, porywania zwierząt z ich naturalnego środowiska w celu handlu 

nimi, umieszczania ich w zoo albo w cyrkach itd.)
66

, zagrabianie ich siedlisk oraz 

ingerowanie w nie (np. poprzez budowę infrastruktury, zanieczyszczenie środowiska, 

zmiany klimatyczne), a także pozytywne interwencje człowieka, mające na celu 

niesienie im pomocy
67

. Donaldson i Kymlicka pytają: jak powinniśmy się zachować 

wobec zwierząt dzikich? I dochodzą do wniosku, że najbardziej słuszne byłoby postrze-

ganie zwierząt dzikich jako obywateli własnych, suwerennych wspólnot (odrębnych 

wspólnot politycznych), których relacje z suwerennymi wspólnotami ludzi powinny 

być regulowane wymogami sprawiedliwości międzynarodowej. W związku z tym 

spoczywa na nas obowiązek poszanowania terytorium, autonomii oraz suwerenności 

zwierząt dzikich oraz uznanie, że są one zdolne samodzielnie realizować swoje dobro 

i kształtować swoje wspólnoty, bez udziału człowieka. Jak przyznają badacze, kwestia 

interwencji ludzkich w życie zwierząt dzikich jest bardzo problematyczna i należy 

wziąć pod uwagę ogromną omylność tego typu działań. Jak piszą, „niemal zawsze, 

ilekroć podejmowaliśmy interwencje w przyrodę, wywoływało to efekty nie tylko 

niezamierzone, ale i zupełnie odwrotne do zamierzonych”
68

, a także „dotychczasowe 

                                                                
63 Wpływ chowu przemysłowego i popytu na tanie mięso na wymieranie dzikich gatunków zwierząt opisał m. 

in. Philip Lymbery w Dead Zone: Where the Wild Things Were, Bloomsbury Publishing, 2018. 
64 Donaldson S., Kymlicka W., dz. cyt., s. 260. 
65 Tamże. 
66 Do przemocy tej można zaliczyć także przyłów, który z zasady jest nieintencjonalny, ale w praktyce 

stanowi nieodzowny koszt intencjonalnych połowów. 
67 Tamże, s. 275-276. 
68 Tamże, s. 287. 
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manipulacje ekosystemami naturalnymi (…) powinny nas nauczyć pokory wobec 

złożoności ekosystemów i ostrożności w ocenie naszej umiejętności rozumienia 

czynników zmiennych dla każdego konkretnego aktu interwencji”
69

. Autorzy „Zoopolis” 

zasadniczo przeciwstawiają się zatem interwencjom ludzkim we wspólnoty zwierząt 

dzikich. Wyjątkami od tej reguły mogłyby być sytuacje, kiedy udzielenie pomocy lub 

interwencja zewnętrzna mogłyby okazać się niezbędne – np. w wypadku klęsk 

żywiołowych. 

Pozostaje jeszcze kwestia zwierząt liminalnych, czyli granicznych. Jak piszą 

Donaldson i Kymlicka, mamy tu do czynienia z wielką różnorodnością gatunków 

nieudomowionych, które z czasem przystosowały się do życia w pobliżu siedlisk 

ludzkich. Jest to zatem grupa pośrednia – nie stanowi ani zwierząt dzikich, ani udomo-

wionych. Należą do niej m. in. żyjące w centrach miast gołębie, wróble, kaczki, mewy, 

szpaki, szczury, myszy, wiewiórki, a także zwierzęta podmiejskie takie jak dziki, 

jelenie, jeże, lisy i wiele innych. Jak piszą autorzy, na co dzień z reguły ich nie zauwa-

żamy. Najczęściej stają się obiektem naszego zainteresowania dopiero wtedy, kiedy 

z powodu swojej nadmiernej liczebności lub zachowania zaczynają stanowić problem. 

Ich sytuacja jest często paradoksalna – zwierzęta te wykazały się niesłychanymi zdolno-

ściami adaptacyjnymi do nowych warunków środowiska, jednocześnie często traktujemy 

je jak nieproszonych gości, a nawet stygmatyzujemy i uważamy za szkodników. 

Zdaniem Donaldson i Kymlicka najodpowiedniejszym statusem dla nieudomowionych 

zwierząt liminalnych byłaby rezydentura. Powinniśmy je postrzegać jako odwiedza-

jących lub rezydentów, którzy – jeśli znajdą się między nami – mają prawo do bezpiecz-

nego pobytu, jednocześnie nie mają takich praw jak zwierzęta udomowione, np. do 

ochrony przed drapieżnikami.  

Projekt teorii politycznej praw zwierząt Donaldson i Kymlicka to próba przywró-

cenia sprawiedliwości w relacjach między ludźmi i zwierzętami poprzez dostrzeżenie 

w zwierzętach naszych nieodzownych towarzyszy i doznających, wrażliwych pod-

miotów, które posiadają indywidualną świadomość i tak jak my pragną żyć i się 

rozwijać. Jak piszą autorzy, zwierzęta nadal są dla nas zagadką – prawie każdego dnia 

dowiadujemy się czegoś nowego o umysłach i zdolnościach zwierząt
70

. Im lepiej je po-

znamy, tym większa szansa na udaną i sprawiedliwą ludzko-zwierzęcą koegzystencję. 

7. Podsumowanie 

Ludzie od zawsze żyli na Ziemi wespół ze zwierzętami, a nasze relacje najczęściej 

przybierały charakter eksploatacyjny tych drugich. Nigdy jednak wykorzystywanie 

zwierząt nie było prowadzone na tak ogromną skalę, jak dzisiaj – i to w momencie, 

kiedy mamy wybór. Przyczyną jest karnizm – niewidzialny system przekonań, który 

warunkuje nas do zjadania określonych zwierząt. System ten jest tak silnie zakorzeniony 

i zinstytucjonalizowany, że usprawiedliwia krzywdzenie zwierząt, nawet jeśli uważamy 

się za osoby kochające zwierzęta. Karnizm nie jest już jednak kwestią indywidualnego 

wyboru – możemy nie przetrwać na Ziemi, jeśli nie zaczniemy uniezależniać się od 

eksploatacji zwierząt i destrukcji ich naturalnych siedlisk. I, jak napisał znany etolog 

Marc Bekoff: „z łatwością możemy zrobić to, o co [zwierzęta] nas proszą – przestać 

sprawiać im niepotrzebny ból i cierpienie, skazywać je na samotność, smutek i śmierć, 
                                                                
69 Tamże, s. 288. 
70 Tamże, s. 54. 



 

Apogeum kultury karnizmu 
 

219 

a nawet powodować ich wymieranie. To kwestia naszych wyborów: tego, jak prowa-

dzimy badania służące poznaniu świata przyrody i rozwijaniu medycyny, tego, jak się 

bawimy, co kupujemy, gdzie mieszkamy, kogo zjadamy i w kogo się ubieramy”
71

. Jak 

zawsze mamy wybór – należy on do nas. 
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Apogeum kultury karnizmu  

Streszczenie 

Karnizm to dominująca kultura naszych czasów, jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że 

są karnistami. Zarówno sam system przekonań, jak i jego ofiary, jest niewidzialny. Kultura karnizmu jest 

tak silnie zakorzeniona i zinstytucjonalizowana, że trudno ją zakwestionować – mimo racjonalnych argu-

mentów. Aby przetrwać, karnizm posługuje się mechanizmami obronnymi i mitami, a także racjonalizowa-

niem działań, które nie są spójne z podstawowymi wartościami większości ludzi. Karnizm ukazuje nasz 

stosunek do zwierząt, który jest wysoce ambiwalentny. Rezygnacja z karnizmu powoduje przewarto-

ściowanie naszej relacji ze zwierzętami i dostrzeżenie w nich doznających, wrażliwych bytów, które podobnie 

jak ludzi cechuje indywidualność i osobowość. 

Słowa kluczowe: karnizm, mięso, kultura, zwierzęta, antropocen 

 

 



 

221 

Janina Falkowska
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Teoria afektu i jej wpływ na analizę zjawisk 

kulturowych. Interpretacje obrazów idoli 

na Instagramie 

1. Wstęp  

Media społecznościowe w dzisiejszych czasach pełnią funkcje informatora o zja-

wiskach i osobach, którymi uczestnicy tych mediów się interesują, jak również 

manipulatora emocjami tychże uczestników. Biorąc powyższe twierdzenia jako punkt 

wyjścia, niniejsza analiza będzie polegała na badaniu wizerunku na Instagramie 

tworzonego za pomocą skomplikowanych metod fotograficznych i filmowych. Efekt 

końcowy takich manipulacji to stworzenie nasyconego erotyzmem, tajemniczością 

i pełen ciepła wizerunku idola, który to obraz tworzy w uczestniku mediów potrzebę 

nawiązania kontaktu oraz spełnienia jego/jej życzeń. 

Opierając się na teorii afektu oraz na analizie obrazów idola za pomocą semiotyki 

oraz teorii estetyki obrazu, dyskusja będzie zmierzała ku udowodnieniu, ze obraz idola 

jest tworzony sztucznie, z celowym naciskiem na takie elementy jego konstrukcji jak 

fragmentaryzacja ciała, ustawienie twarzy w taki sposób żeby oczy idola znajdowały 

się w centrum obrazu, oraz lokalizacja ciała idola w sytuacjach które zapraszają widza 

do intymnej rozmowy w jego/jej mieszkaniu, domu czy samochodzie. Od adoracji 

statycznych obrazów widz w sposób niezauważalny dla siebie przechodzi do niepoko-

jącego zaangażowania emocjonalnego które wymaga kontaktu i dialogu. 

Celem moich ostatnich badan jest analiza i dekonstrukcja portali Idoli w sensie 

syntaktycznym, semantycznym i kontekstualnym w oparciu o Teorie Afektu. 

Cały esej podzielony jest na kilka badawczych segmentów, w których koncentruje 

się na metodologicznej bazie mojej analizy, na zjawisku Instagramu, na połączeniu 

Instagramu z ekonomią, oraz na próbie dekonstrukcji obrazu idola Michele Morrone. 

Ostatnie dwa segmenty poświęcone są istotnym elementom konstrukcji obrazu, 

mianowicie włączaniu włoskich i sycylijskich stereotypów oraz budowaniu intymności 

pomiędzy widzem a Idolem za pomocą mediów społecznościowych. 

Moja kariera naukowa zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie koncentruje się na 

interdyscyplinarnej analizie obrazów i narracji filmowych w oparciu o założenia se-

miotyki, lingwistyki oraz teorie psychoanalizy, estetyki filmu i teorie afektu. Po latach 

poświęconych analizie głównie europejskich filmów, zaczęły mnie fascynować statyczne 

obrazy w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Pomimo statycz-

ności, jaka zakłada konstrukcja Instagramu (na portalu Idola są głównie upozowane 

zdjęcia), charakter tych zdjęć wnosi niejasność przekazu, niepokój a nawet pewne 

emocjonalne zawirowania u widzów ujawniane przez nich w wielojęzycznych postach. 

                                                                
1 jfalkowska@wseh.pl, Wydział Humanistyczny, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-

Białej, Prof. emerytowany University of Western Ontario, London Canada. 
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Przyglądając się temu zjawisku przez kilka miesięcy w 2020 roku doszłam do 

wniosku, że obrazy te trzeba poddać wieloaspektowej analizie, aby dojść do sedna 

przekazu jaki z nich emanuje. Wybór słowa „emanuje” nie jest przypadkowy, ponieważ 

obrazy te nie poddają się logice dekonstrukcji tak łatwo, zawsze po analizie pozostaje 

dodatkowe jakby „naddane” znaczenie, które to dopiero naprawdę trafia do widzów. 

Włączając teorie afektu do tej analizy można się pokusić o próbę interpretacji zjawisk 

związanych z mediami społecznościowymi, których dogłębna całościowa analiza 

czeka jeszcze na solidne opracowanie. 

2. Teoria Afektu 

Jak zauważa Justyna Tabaszewska, w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy 

w humanistyce kolejny z licznych w XX i XXI wieku zwrotów, określany najczęściej 

jako zwrot afektywny. Jego zakres, znaczony nie tylko potężną liczbą prac teoretycznych 

z zakresu badań nad afektami, ale i praktycznych aplikacji wypracowanej w ramach 

zwrotu metodologii do badania współczesnych tekstów kultury, sprawia, że nie sposób 

przejść wobec niego obojętnie. Klasyczne już prace prekursorów badań, między 

innymi Charlesa Altieriego, Marco Abela, Briana Massumiego, Jill Bennett, Margaret 

Wetherell czy Sary Ahmed, uzupełnianie są o coraz bardziej szczegółowe i zniuanso-

wane badania poświęcone sposobom funkcjonowania afektów.  

Nie brakuje również ważnych i cennych opracowań tej problematyki dokonywanych 

przez polskich badaczy lub w odniesieniu do polskiej kultury: na uwagę zasługują 

zwłaszcza odnoszące się do różnych typów tekstów literackich artykuły i książki 

Ryszarda Nycza, Marka Zaleskiego, Grzegorza Niziołka, Katarzyny Bojarskiej, Moniki 

Glosowitz, Marii Kobielskiej, jak również prace poświęcone innym typom tekstów 

kultury, między innymi sztukom performatywnym (Małgorzata Sugiera), sztuce Luzia 

Nader16). Jak komentuje Tabaszewska, tak szeroko komentowany zwrot afektywny 

przyczynił się moim zdaniem do otwarcia współczesnych badań literaturoznawczych 

i kulturowych na niedostrzegane zjawiska, pozwalając na analizę lekceważonych 

wcześniej problemów charakterystycznych dla gwałtownie zmieniającego się społe-

czeństwa XXI wieku
2
.  

Teoria Afektu poświęciła się przede wszystkim analizie zjawisk kulturowych 

i psychologicznych, których interpretacja wymagała włączenia sfery afektywnej w celu 

wyjaśnienia pewnych niedopowiedzeń i niejasności pozostałych po klasycznej dekon-

strukcji znaczeń i ich kontekstów. Przykładami takich zjawisk kulturowych były 

ZAGROZENIE (Brian Massumi); WSTYD (Elspeth Probyn); OPTYMIZM (Laurent 

Berland); MORALE (Lone Bertelsen oraz Andrew Murphie); ZDROWIE PSY-

CHICZNE (Steven D. Brown oraz Ian Tucker), LUKSUS i inne
3
. 

Analizując te zjawiska, wszyscy autorzy oparli się na dokładnej analizie szeroko 

pojętej uczuciowości i wrażliwości, czyli sfery afektywnej oraz na reakcjach czytelników 

i widzów nie tylko na słowną wartość przekazu, ale również na cala otoczkę wizualna, 

i dźwiękową. 

                                                                
2 Tabaszewska J., Miedzy afektami i emocjami, „Przegląd Kulturoznawczy” 2018, Nr 2 (36), s. 262-264. 
3 Gregg, M., Seigworth, Gregory J.(eds) The Affect Theory Reader, Duke University Press, Durham and 

London, 2010. Wszystkie artykuly w tej ksiazce zawieraja analizy poszczegolnych zjawisk. 



 

Teoria afektu i jej wpływ na analizę zjawisk kulturowych. Interpretacje obrazów idoli na Instagramie 
 

223 

Za jednym z twórców teorii Brianem Massumi
4
, afekt pojmowany jest tutaj bardzo 

szeroko, jako tło ogólne i istotne dla funkcjonowania człowieka, nie tylko jako istoty 

rozumnej, ale również istoty irracjonalnej opierającej się na bagażu emocji w interpre-

tacji przekazów wizualnych i słownych raczej, niż opierając się na niepodważalności 

logicznych sadow. 

3. Wizualność a Ekonomia 

Teoria afektu okazała się szczególnie przydatna przy badaniu związku pomiędzy 

obrazami a ich ekonomicznymi konsekwencjami, czyli na styku psychologii obrazu 

i skutków ekonomicznych które te obrazy niosą ze sobą w sposób bardziej czy mniej 

bezpośredni. 

Na związek wizualności z ekonomia zwróciło uwagę wielu naukowców, między 

innymi Nigel Thrift, który w artykule „Understanding the Material Practices of 

Glamour” (pol. Zrozumienie materialnych praktyk splendoru) zwraca uwagę na 

zastosowanie przez twórców danego produktu „magicznych” technologii ‘publicznej 

intymności’. Każda z tych praktyk ma na celu wytworzenie momentu czysto estetycz-

nego i irracjonalnego „zachwytu” uzasadniając tym decyzje zakupu danego produktu
5
. 

Techniki te są wyrafinowane I skomplikowane, ale głównym celem tych technik jest 

ustanowienie momentu szczerości (sincerity) w kontakcie z klientem, i podkreślenie ze 

producent naprawdę chce stworzyć aurę emocjonalna, rodzaj „halo” które otacza dany 

produkt. Do tego celu wykorzystywani są między innymi idole, którzy w budowaniu 

swego wizerunku poddają się sugestiom projektantów mody i właścicieli marek 

i nakładają na siebie ideologiczny płaszcz kultury, którą projektant reprezentuje. 

4. Instagram 

Żadne medium nie nadaje się do tego celu tak dobrze jak Instagram. Instagram 

antropomorfizuje produkt, ubierając wen idola. Użytkownik Instagramu może wpa-

trywać się w zdjęcia idola, przybliżać je, komentować, a nawet wdać się z nim w roz-

mowę. Produkt upozowany jest na idolu w taki sposób, że można obejrzeć każdy 

szczegół jego ubrania i delektować się jego kulturowymi odniesieniami.  

Co to jest Instagram? To fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, 

połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć 

i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych 

serwisach społecznościowych. W kwietniu 2012 roku serwis został kupiony przez 

Facebook za około 1 mld USD. Po pewnym czasie zmieniono regulamin – nowe 

przepisy wskazują na możliwość sprzedaży zdjęć użytkowników przedsiębiorstwom 

zewnętrznym. We wrześniu 2017 roku Instagram posiadał aż 800 milionów aktywnych 

użytkowników miesięcznie, w tym 500 mln odwiedzających każdego dnia (Wikipedia). 

Jak zauważa Annelot Prins, Instagram stosuje politykę aspiracyjna w sensie wzbu-

dzania ambicji, promowania stanu zadowolenia, szczęśliwości i uczuć pozytywnych. 

Instagram wykorzystuje ogólnie pojęty afekt, którego podłożem jest osiągniecie 

nadrzędnego celu stanu szczęśliwości, przekładającego się na sukces. Jak arras 

emocjonalny, w którym każda nic dokłada się do całościowego obrazu tworząc collage 

                                                                
4 Massumi B., Politics of Affect, Polity Press, Cambridge 2015. 
5 Thrift N.,Understanding the Material Practices of Glamour, Gregg, M., Seigworth, Gregory J. (red.), The 

Affect Theory Reader, Duke University Press, Durham and London, 2010, s. 290. 
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z poszczególnych obrazów, artykułuje on etos aspiracji, sukcesu i stwarza wrażenie 

estetycznej całości. Zapełniony obrazami seksownych ciał, szczupłych i wysportowa-

nych, prześlicznymi i słodkimi dzieciakami oraz daniami pełnymi idealnie przygoto-

wanych i podanych potraw, Instagram zawiera filtry które stwarzają iluzje profesjonalnej 

fotografii z popularnych magazynów jak i filtry które rekonstruują obrazy na podo-

bieństwo analogowych fotografii z dawnych czasów
6
. Portal Instagram należy do 

osobników ambitnych ukazujących swój sukces, ale przede wszystkim do tych, którzy 

prezentują swój sukces jakby od niechcenia i udowadniają, że można go osiągnąć bez 

wysiłku i spontanicznie go zaprezentować. Jest to platforma dla ludzi, którzy chcą czuć 

się dobrze w swoim obecnym życiu i są optymistyczni, jeśli chodzi o ich przyszłość.  

5. Przykład idola (Case study) 

Idolami są znani aktorzy, sportowcy, piosenkarze i modele. Przykładem idola, 

którego wybrałam do tej analizy jest Michele Morrone 

Michele Morrone (ur. 3 października 1990 w Bitonto) to włoski aktor, piosenkarz, 

model (Guess; Dolce i Gabbana)i projektant mody (Arumaroma). Wystąpił w głównej 

roli w ekranizacji bestsellerowej powieści autorstwa Blanki Lipińskiej 365 dni (2020)
7
. 

Film dostępny na platformie Netflix od czasu premiery 7 czerwca 2020 bił rekordy 

popularności i stał się najpopularniejszym polskim kinowym hitem roku 2020. 

Wizerunki Morrone są dostępne na Instagramie, gdzie aktor ten bije rekordy 

oglądalności. W roku 2020 zdobył 11.5 mln widzów na całym świecie. Komunikuje 

się z fanami w trzech językach: włoskim, angielskim oraz hiszpańskim. Jest wykształ-

conym i inteligentnym aktorem, piosenkarzem i modelem, który z wielką doza empatii 

i poczuciem humoru odpowiada na pytania fanów. Dzięki specjalnym programom 

interakcyjnym, Instagram pozwala na słowne dialogi z fanami w czasie rzeczywistym. 

Idol nawiązuje przyjazny kontakt z fanami a interakcje te obserwowane są przez miliony 

fanów na całym świecie. Tworzy się w ten sposób społeczność połączona jednym 

afektem – podziwem i sympatia dla idola. Pojawiają się komentarze, rozmowy pomiędzy 

fanami, każdy czuje się odbiorca niepokojących spojrzeń przystojnego Włocha. 

Uczestnictwo fanów w tej skomplikowanej szaradzie polega na częstym odwiedzaniu 

strony Idola, kupowaniu produktów stworzonych przez promujące go i płacące mu 

firmy oraz promowanie bogatego stylu życia i uczestniczenie w świecie luksusowej 

konsumpcji. 

6. Konstrukcja obrazu 

Na prawie wszystkich fotogramach Michele Morrone pokazuje się en face w tak 

zwanym middle shot gdzie widać jego twarz i część torsu. Zgodnie z regułą Złotego 

Środka (Golden Section) dotyczącą tworzenia obrazów według renesansowych zasad, 

centralne umiejscowienie twarzy idola nie pozwala na ulgę wędrowania wzrokiem 

poza elektryzujące spojrzenie Idola. Spojrzenie to jest nakierowane bezpośrednio na 

twarz i oczy obserwującego go widza, który czuje się obserwowany przez idola mimo 

tego ze taki kontakt jest niemożliwy i niekoniecznie mile oczekiwany. Przestrzeganie 

                                                                
6 Prins A., Live-archiving the crisis: Instagram, cultural studies and times of collapse. European Journal of 

Cultural Studies, 2020, Vol. 23(6), s.1047 
7 Lipińska B., 365 Dni, Edipresse Ksiazki, 2018. 
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jednak reguły Złotego Środka tworzy specyficzna dynamiczna równowagę, która 

włącza w akt tworzenia dynamiki obrazu również widza. 

Podobnie gdy myślimy o konfiguracji Figure-Ground (symbolicznie Figura versus 

Tło) które odpowiednio ustrukturowane dostarczają psychologicznego zamknięcia 

obrazu (psychological closure), to figura Idola i tło na jakim się pojawia (w sensie 

iluzorycznym i symbolicznym) zamyka twarz idola w rodzaju afektywnej przestrzeni 

która fan idola całkowicie akceptuje. Połączeni iluzorycznym afektem, tworzą specy-

ficzny rodzaj pętli przywodzącej na myśl GESTALT, całości, której afektywna energie 

dopełnia fan idola. Tutaj proximity (bliskość), similarity (podobieństwo) oraz continuity 

(ciągłość), trzy główne cechy psychologicznego zamknięcia, są nie tylko tworzone 

przez obraz idola, ale również przez energie afektywna widza. Zjawisko Gestalt 

(ostateczny kształt) które zachodzi dzięki uzyskaniu owego psychologicznego za-

mknięcia przynosi ostateczne ukojenie i poczucie równowagi przy odbiorze obrazu
8
 

Zwrot afektywny, ciągle powtarzany w czasie kolejnych odsłon na Instagramie umacnia 

te więź między fanem a Idolem. 

Edward J. Lawler, teoretyk społecznego dialogu (social exchange) zwraca uwagę 

na to, że ciągłe odkrywanie tych samych lub podobnie tworzonych obrazów na portalu 

idola prowadzi do utworzenia się emocjonalnej więzi pomiędzy oglądającym i ogląda-

nym, do wytworzenia tez pozytywnych emocji u widza, które z kolei prowadza do 

wyobrażonego uczucia jedności z idolem i zaangażowania emocjonalnego
9
. 

6.1. Fragmentaryzacja i cielesność  

Obraz Idola na fotosie skonstruowany jest fragmentarycznie. Fotogramy ukazują 

elementy ciała idola, rzadko koncentrując się na całości. Dominuje twarz, tors i dłonie 

ozdobione tajemniczymi tatuażami. 

 

Rysunek 1. [źródło: Michele Morrone Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia na 

Instagramie 2 listopada 2020] 

                                                                
8 Terminy Golden Section, Figure-Ground I Gestalt pochodza z Zettl, H., Sight Sound Motion: Applied Media 

Aesthetics, Wadsworth, London, 2007, rozdzial 7. 
9 Lawler E.J., An Affect Theory of Social Exchange, American Journal of Sociology, Vol. 107, No. 2 

(September 2001), s. 322. 
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Ważnym elementem konstrukcji obrazu jest wykorzystanie specyficznej Cielesności 

tego idola i jego seks appealu. Idol często pokazuje się z nagim torsem eksponując 

rozbudowana klatkę piersiowa, pojawia się jakby uchwycony przez obiektyw aparatu 

w trakcie rozbierania się i ubierania się lub przyjmuje ulubiona pozę z głową na 

poduszce. Wszystkie te wizualizacje przywołują konkretne skojarzenia z seksualnością, 

cielesnością i pożądaniem, zjawiska z którymi Michele Morrone jest kojarzony po jego 

występie jako Don Massimo Torricelli w filmie 365 Dni stworzonym na podstawie 

erotycznej powieści Blanki Lipińskiej. 

 
Rysunek 2. [źródło: Michele Morrone Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia 

na Instagramie lipiec 2020] 

6.2. Ciało a strój 

Michele Morrone zainteresowały się dwie poważne firmy włoskie z tradycjami, 

Dolce i Gabbana oraz Guess. Obie wielkie firmy odzieżowe skoncentrowały się na 

wykorzystaniu klasycznych rysów twarzy i równomiernie zbudowanej sylwetki do 

promowania klasycznej męskiej odzieży z wyższej polki. Wytworne lejące się materiały, 

wysokiej jakości wełny oraz dzianina najwyższej klasy widoczne są na wielu foto-

gramach. Co więcej, widz może powiększyć obraz i podziwiać każdy element stroju 

czy biżuterii. 

Krótkie filmiki stworzone z Michele Morrone pokazują go wykonującego pewne 

czynności jak czytającego gazetę, palącego papierosa czy energicznie pokonującego 

jakąś przestrzeń w celu ukazania trwałości i wygody odzieży, która nosi. W ten sposób 

młody mężczyzna staje się symbolem i synonimem świetnie ubranego młodego 

człowieka „on the go.” 
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Rysunek 3. [źródło: Michele Morrone Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia 

na Instagramie lipiec 2020] 

6.3. Nostalgia 

Istotnym elementem tak kreowanej postaci jest nostalgia, która przywołuje pewne 

stereotypowe pojęcia dotyczące elegancji sylwetki, stroju i otoczenia w jakim ta postać 

przebywa. Jednocześnie zaś Morrone nosi „na sobie” znak czasu, czyli tajemnicze 

tatuaże na dłoniach, które wprowadzają moment niepokoju do „bezpiecznej”, dobrze 

ułożonej i ubranej sylwetki. 

W dobrym czy złym aspekcie, Nostalgia jest potężnym bodźcem do pogrążenia się 

w afektywny stan pełen czułości, smutku, ale i podskórnej niechęci do czasu przeszłego. 

Na tej przeszłości Guess i Dolce i Gabbana zbudowali swoje marki, jak to Paul Marciano 

potwierdza w wywiadzie z udziałem Morrone na Instagramie. Wybrał tego modela, 

ponieważ uosabia polaczenie przeszłości z teraźniejszością. 

Paul Marciano, co-właściciel marki Guess, szczególnie lubi sytuować tego modela 

w otoczeniu pięknych kobiet na tle starych willi z końca XIX wieku, luksusowych 

hoteli i ze świetnie zakonserwanymi autami z lat sześćdziesiątych stojącymi przed tymi 

budynkami (vide Ferrari przed willa Elba). Tworzy wiec image w stylu Vintage, który 

prawie ociera się o kicz. 

Wszystkie te starannie wybrane tła to wartość dodana do wizerunku której celem 

jest stworzenie specyficznej aury jak halo wobec idola.  

Piękne modelki towarzyszące idolowi są luksusowym dodatkiem, który nie utrudnia 

bohaterowi uczestniczenia „w akcji” robienia czegoś istotnego. Poniższa poza modelki 

nie wskazuje na jakiś istotny związek emocjonalny pomiędzy modelami, ale wskazuje 

na wyższość mężczyzny, tym samym przywołując stare wzorce z lat pięćdziesiątych 

i sześćdziesiątych w kinie amerykańskim, gdzie to mężczyzna zdobywał nowe terytoria 

(jak John Wayne w Red River Howard Hawks, 1948) a kobieta czysta i niewinna 

pozostawała w domu i oczekiwała powrotu ukochanego. 
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Rysunek 4. [źródło: Kampania reklamowa firmy Guess; Michele Morrone 

Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia na Instagramie 16 pazdziernika 2020] 

Elementy historycznej i kulturowej nostalgii przywołują wyidealizowana przeszłość 

nie konfrontując jej ze społecznymi skutkami nierówności społecznych dzięki którym 

te piękne pałace były budowane. Na Instagramie, model funkcjonuje jako fantom 

kulturowy, przywołujący jedynie barwna i ekscytującą powierzchowność idola speł-

niającego swoja ekonomiczna role dla właścicieli marek, które promuje. 

6.4. Fantomy kultury popularnej 

Inna wartością dodana jest upozowanie idola na obraz kojarzący się nostalgicznie 

z postaciami wielkich romantycznych aktorów, takich jak Rock Hudson, Jamie 

Stewart, Paul Belmondo, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Gregory Peck oraz Marlon 

Brando. Wszyscy ci aktorzy znani są jako wielcy kochankowie dużego ekranu, łączący 

w sobie elementy zmysłowości, romantyzmu i namiętności, ale jednocześnie prezen-

tujący podskórną agresje i zaborczość w stosunku do obiektów miłości. Aktorzy ci 

wpisują się w ideologie lat 60., 70. i 80. XXI wieku, z ich latami sukcesu ekonomicz-

nego i przepychu, ale też ze ściśle określaną geografią podziału ról w obrębie płci. Na 

tego rodzaju charakterystyce opiera się Paul Marciano, któremu model przypadł do 

gustu ze względu na to ze plasuje się idealnie w czasie pomiędzy latami 70. a 80. XXI 

wieku ze swoja elegancja należącą do starego świata. Jednocześnie jednak jest w tym 

świecie ukryta brutalność i romantyczna agresja w stosunku do kobiet, po mistrzowsku 

ukazana na przykład w filmie Last Year at Marienbad (Ostatniego Roku w Marienbadzie, 

Alain Resnais, 1961), gdzie kochankowie związani romantyczną miłością istnieją 

w innym świecie raptownie zburzonym przez zazdrosnego męża. Oczywiście lista tych 

kulturowych transferencji jest o wiele dłuższa niż zaprezentowana w tym eseju, ale 

wszystkie one opierają się na wewnętrznej wiedzy uczestników mediów i ich kulturowej 

wrażliwości. Czyli ponownie udział intelektualny połączony z emocjami i cala siatka 

powiązań z pejzażem kulturowym i socjologicznym odbiorców tego obrazu decyduje 

o afektywnej mocy oddziaływania idola. 
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Rysunek 5. Przykłady aktorów: Paul Belmondo i Gregory Peck [źródło: Google obrazy] 
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6.5. Włoskie stereotypy 

Historyczna nostalgia miesza się z kulturową nostalgia wzbogacona dodatkowo 

o idealizacje „włoskich wartości” albo raczej włoskich stereotypów w stylu życia 

i wyglądzie. Przykładem kampania wyrobów Dolce i Gabbana w czasie której modele 

mieszają się z tłumem przypadkowych Sycylijczyków na plaży. W scenkach krótkiego 

filmu Morrone i jego partnerka prezentują kreacje plażowe i styl „casual” w rytm 

typowej muzyki włoskiej. Populistyczny koloryt, tłumek składający się ze „zwykłych” 

starszych Neapolitańczyków tańczących wraz z modelami staja się równie egzotycznym 

tłem dla „włoskości” idola co wille i zamki należące do nielicznych włoskich bogaczy. 

Morrone włącza istna gamę swoich aktorskich zdolności w utworzenie obrazu różnią-

cego się od obrazu eleganckich młodzieńców w innych kolekcjach Dolce i Gabbana. 

Tym razem ubrany w rozchełstaną koszule, krótkie kolorowe spodenki i plażowe 

klapki sygnalizuje odbiorcom ze tak naprawdę jest zwykłym prostym włoskim mło-

dzieńcem, potrafiącym zaprezentować nie tylko włoską elegancję, ale i nieuporządko-

waną prostotę. 

 
Rysunek 6. [źródło: Kampania reklamowa firmy Dolce i Gabbana; Michele Morrone 

Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia na Instagramie sierpień 2020] 

7. Intymność w przestrzeni publicznej (Public Intimacy)  

Dzięki specjalnym programom interakcyjnym, Instagram pozwala na dialogi 

z fanami w czasie rzeczywistym. Idol nawiązuje przyjazny kontakt z fanami a interakcje 

te obserwowane są przez fanów na całym świecie. Tworzy się w ten sposób społeczność 

połączona jednym afektem – podziwem i sympatia dla Idola. Pojawiają się komentarze, 

rozmowy pomiędzy fanami, każdy czuje się odbiorca niepokojących spojrzeń przystoj-

nego Włocha.  

Public Intimacy to ogromny temat teoretyczny poruszany już przez twórców teorii 

afektu. Mnie interesuje w tym temacie tworzenie obrazów według renesansowych 

zasad Złotego Środka, gdzie centralne umiejscowienie twarzy idola nie pozwala na 
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ulgę wędrowania wzrokiem poza elektryzujące spojrzenie Idola a zmusza fana do 

budowania specyficznej emocjonalnej więzi z idolem. 

W tworzeniu wizerunku Idola jest pewna ekonomiczna logika. Idol swoja empatia 

i serdecznym traktowaniem fanów zaprasza ich do uczestniczenia w swoim świecie 

a przy okazji promuje ubrania, zegarki, okulary i pewien styl bycia kojarzący się 

z „higher end” na drabinie społecznej. Analiza niniejsza wykazuje ze posługiwanie się 

świadome czy też nie nostalgia i odniesieniami do klasycznej kultury oraz empatia 

w budowaniu wizerunku przynosi konkretne ekonomiczne korzyści. 

Obraz idola jest tworzony sztucznie, z celowym naciskiem na takie elementy jego 

konstrukcji jak fragmentaryzacja części ciała, ustawienie twarzy w taki sposób, żeby 

oczy idola znajdowały się w centrum obrazu, oraz lokalizacja ciała idola w sytuacjach, 

które zapraszają widza do intymnej rozmowy w jego/jej mieszkaniu, domu czy samo-

chodzie. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że Idol nawiązuje osobisty, prawie intymny 

kontakt z użytkownikiem INSTAGRAMU, który w konsekwencji uzależnia się od 

następnych wcieleń Idola na podświadomym poziomie afektywnym. 

8. Palimpsest – próba podsumowania 

Po próbie analizy elementów składających się na wizerunek idola przychodzi czas 

na wstępne wnioski. Wizerunek idola funkcjonuje jako palimpsest fragmentów kultury 

wizualnej w wielu przejawach; często w tle wizerunku pojawiają się fragmenty 

historycznych budowli, zamków czy romantycznych uliczek w europejskich miastach 

i miasteczkach; czasem fragmenty spektakularnych krajobrazów oraz słynnych budowli 

czy fontann (jak fontanna Trevi w Rzymie). 

Ale jednocześnie palimpsest ten zawiera w sobie niepokojące elementy patriar-

chalizmu, nawet mizoginizmu i koncentruje się tylko na ego mężczyzny. Ryzykujemy 

tutaj debatę na temat języka mody w ogóle, który bazuje na przywoływaniu pewnych 

dawnych ideologicznych schematów, które to nowy język mody dekonstruuje i prze-

twarza na nowa jakość. W mojej opinii jednak, przywołując stare schematy myślowe 

język mody idealizuje je zanim zabierze się do ich niszczenia. 

Wszystkie te elementy analizy są istotne dla zrozumienia mocy przekazu obrazu na 

Instagramie ale nawet po bardziej jeszcze szczegółowej debacie na temat każdego 

fotogramu i ich sekwencji warto się w przyszłości pokusić o analizę wplywu emocjo-

nalnego na tworzenie wizualnych społecznych relacji w calych społecznościach fanow 

idoli. Prace takie rozpoczely się w latach 2017-2019, z których prace L.J. Shephard, 

E.Serafinelli oraz praca Traue, B., Mathias Blanc i Carolina Cambre sa najlepszymi 

przykładami. 



 

Janina Falkowska 
 

232 

 
Rysunek 7. Rozmowa Paula Marciano z Michele Morrone [źródło: Kampania reklamowa firmy Guess;  

Michele Morrone Mexico@iammichelemorroneofficial; data pojawienia się zdjęcia na Instagramie  

16 pazdziernika 2020] 
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Teoria afektu i jej wpływ na analizę zjawisk kulturowych. Interpretacje obrazów 

idoli na Instagramie 

Streszczenie 

Celem pracy była analiza wizerunków idoli na Instagramie i w innych mediach społecznościowych w świetle 

teorii afektu. Media społecznościowe w dzisiejszych czasach pełnią funkcje informatora o zjawiskach 

i osobach, którymi uczestnicy tych mediów się interesują, jak również manipulatora emocjami tychże 

uczestników. Biorąc powyższe twierdzenia jako punkt wyjścia, niniejsza analiza polegała na badaniu 

wizerunku na Instagramie tworzonego za pomocą skomplikowanych metod fotograficznych i filmowych. 

Efekt końcowy takich manipulacji to stworzenie nasyconego erotyzmem, tajemniczością i pełen ciepła 

wizerunek idola, który to obraz tworzy w uczestniku mediów potrzebę nawiązania kontaktu oraz spełnienia 

jego/jej życzeń. Opierając się na teorii afektu oraz na analizie obrazów idola za pomocą semiotyki, oraz 

teorii estetyki obrazu, dyskusja będzie zmierzała ku udowodnieniu, że obraz idola jest tworzony sztucznie, 

z celowym naciskiem na takie elementy jego konstrukcji jak fragmentaryzacja części ciała oraz lokalizacja 

ciała idola w sytuacjach, które zapraszają widza do intymnej rozmowy w jego/jej mieszkaniu, domu czy 

samochodzie. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że Idol nawiązuje osobisty, prawie intymny kontakt 

z użytkownikiem Inastagramu, który uzależnia się od następnych wcieleń Idola na podświadomym 

poziomie afektywnym. 

Slowa kluczowe: teoria afektu, kultura wizualna, estetyka obrazu, Instagram, Michele Morrone 

Affect Theory and its influence on the analysis of cultural phenomena. 

Interpretation of idols’ presentation on Instagram 

Abstrat 

In this article I aim at the interpretation of idols’ presentation on Instagram in the context of Affect Theory. 

In recent times social media inform their participants about phenomena and people that the media 

participants are interested in. However, they also manipulate the participants’ emotions on a big scale.  

This statement is a starting point for a detailed analysis of an idol’s image construction which is created by 

means of film and photography aesthetic techniques, the result being an image suffused with eroticism, 

mystery and compassion. Such an image creates a need on the part of the participant to contact the idol and 

get into a more meaningful social relation. 

Based on the Affect Theory and on the image analysis with the help of semiotics, image aesthetics and 

cultural theories, we may conclude that the idol’s image has been created in a definite and theatrically 

constructed way involving such photography techniques as body fragmentation, centralization of the eyes 

of the idol on the observing viewer and the localization of the idol in such situations which invoke intimacy 

in his apartment or car. The latter raises ethical objections as the viewer starts thinking about a personal 

relationship with the idol and becomes addicted to the subsequent presentations of the idol at the affective 

level. 

Keywords: affect theory, visual culture, image aesthetics, Instagram, Michele Morrone 
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Magdalena Owczarczyk
1
 

O artyzmie Zenona Martyniuka – polemicznie 

Współczesne społeczeństwo jest wysoce zorientowane na popkulturowy rozwój 

i czynnie w nim uczestnicząc, wkracza w wybrane jego aspekty
2
. Nie można więc 

zignorować istotnej roli popkultury i udawać, że pozostaje ona bez wpływu na obraz 

kultury XXI wieku w ogóle – stanowi bowiem pewien punkt odniesienia dla kultury 

muzycznej. Z tego powodu w artykule skupiono się na popkulturze w ogólności, 

a zwłaszcza na fenomenie muzyki disco polo z wyakcentowaniem roli, którą spełnia 

dla niej bijący rekordy popularności Zenon Martyniuk. Krótkiej analizie poddano 

również tekst i wykonanie jednej z najbardziej popularnej w ostatnich latach piosenki 

Przez twe oczy zielone. 

Mimo że samą kulturę niełatwo zdefiniować, badacze podejmują się tej próby, 

wyodrębniając dwa jej ujęcia: atrybutywne i dystrybutywne, z których pierwsze ma 

wymiar globalny, drugie zaś uwzględnia cechy określające daną zbiorowość
3
. Rozpatruje 

się ją również w odmianach niskiej i wysokiej. Wysoka to, za Justyną Ryczek, domena: 

„wykształconych elit” podczas gdy, „[…] drugą [niską] tworzyły liczne, niewyeduko-

wane grupy ludności”
4
. To pozwalało utożsamiać ją z kulturą masową, a tę z kolei – 

z popularną. Wydaje się jednak, że jest to zbyt daleko posunięte uproszczenie, choć 

niegdyś w pracach z zakresu filozofii i socjologii „popularne” było bliskie znaczeniowo 

„masowemu”
5
. Kultura popularna kojarzona była i jest z otwartością, ogólnodostęp-

nością, uniwersalnością i… popularnością właśnie
6
. Ukształtowała się wraz z ewolucją 

ustroju kapitalistycznego oraz zmianami w przemyśle i urbanizacji. Od początku wywo-

ływała kontrowersje poprzez ukierunkowanie na wyrównanie podziału klasowego
7
. 

Według Mariana Golki „kulturę popularną można określić jako treści, które – niezależnie 

od środka przekazu – są łatwe w odbiorze, często bardzo skonwencjonalizowane oraz 

[takie,] które zawierają wyraźne elementy rozrywkowe i tym samym przyciągają liczną 

publiczność”
8
. Kultura masowa ze swoją prostotą, powtarzalnością i schematyzmem, 

niesie za sobą pejoratywne skojarzenie z tłumem i zbyt łatwą dostępnością
9
. Odznacza 

się więc ujednoliceniem rynku produktów i pożądaniem rzeszy klientów. Z tego powodu 

musi cechować ją styl uniwersalny, pasujący w jakiejś części do każdego jej odbiorcy. 

                                                                
1 magdaowcza@gmail.com, Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL, Wydział Nauk Humanistycznych, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. ORCID iD: 0000-0002-1029-0406. 
2 Wprowadzenie, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, 

P. Wierzba, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012, s. 8. 
3 Gruchola M., Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, 1, s. 2. 
4 Ryczek J., Piękno w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2006, s. 95. 
5 Filar W., Fenomen muzyki disco polo w kontekście polskiej kultury popularnej lat 90., „Kultura Popularna” 

2014, 1(39), s. 103. 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_popularna [dostęp na dzień: 7.11.2020 r.], za: Kowalski P., Popkultura 

i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004, s. 206. 
7 Ryczek J., dz. cyt., s. 95. 
8 Gruchola M., dz. cyt., s. 7; za: Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008, s. 146. 
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_popularna [dostęp na dzień: 7.11.2020 r.], za: Kowalski P., Popkultura 

i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004, s. 206. 
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Jest więc „towarem” prostym i niedrogim w produkcji. Im będzie tańsza, tym więcej 

znajdzie odbiorców
10

. 

Czy spotkanie kultury wyższej z popkulturą zagraża tej pierwszej? – to nie tylko 

problem, z jakim ja musiałam się zmierzyć, ale też pytanie, jakie zadano w sondażu 

„Tygodnika Przegląd”. Według reżysera Krzysztofa Zanussiego popkultura nie powinna 

„zjadać” kultury wyższej, ponieważ każda z nich dotyczy wybranej części społe-

czeństwa. Problem pojawia się wtedy, gdy przedstawiciele klasy wyższej zaczynają 

być usatysfakcjonowani sztuką skierowaną do mas. Nie oznacza to upadku kultury ani 

jej zmiany, ale raczej regres społeczeństwa, którego reprezentanci wyższej warstwy 

utracili ambicje i karmią się fast foodem zamiast sięgać po wykwintne dania
11

. Niejako 

w obronie popkultury stanęła profesor Anna Wyka, socjolożka kultury z Collegium 

Civitas, mówiąc o kulturze popularnej jako o namiastce elitarnej. Dla Wyki popkultura 

nie wymaga zbyt wielkiego zaangażowania, a zapewnia rozrywkę z poziomu mediów 

łatwo dostępnych dla przeciętnego człowieka, nie mającego nawet świadomości swego 

obcowania z uboższą wersją kultury. „To tak jak z kiczem, o którym użytkownik myśli, 

że ma do czynienia z dziełem wielkiej sztuki” – powiedziała Wyka
12

. Zawtórował jej 

prof. Andrzej K. Olszewski, historyk kultury XIX i XX wieku, wspominający o zubo-

żeniu ogólnej kultury jako o skutku swobody działalności twórczej
13

. Wszak „śpiewać 

każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”
14

, prawda? Zdaniem Alana Swingewooda 

kultura popularna to najprostsze ujawnienie potrzeb samorealizacji społeczeństwa 

w kulturze, zatem powinno określać się jej właściwości jako zjawisko społeczne, a nie 

patologię
15

. 

Skoro już o kiczu wspomniano, to trzeba postawić problem – jak definiować to 

obecne w sztuce zjawisko graniczne? Kicz plasuje się w miejscu, w którym pojawiło 

się dzieło niedostatecznie doskonałe z powodu słabo rozwiniętych umiejętności twórcy, 

a także mało nowatorskie pod względem języka sztuki i nie powodujące jej rozwoju. 

To też dzieła niewypełniające zasad formalnych sztuki (kompozycji i innych składni-

ków), a także niewykazujące znajomości funkcjonowania świata. Sumując wszystkie 

te kryteria, Józef Tarnowski wysunął aksjologiczną definicję kiczu jako artefaktu, 

„[…] który jest nośnikiem ujemnych wielkości wszystkich tych wartości, które w nim 

występują”, przy czym zaznaczył, że w tym rozumieniu dzieło sztuki jest nośnikiem 

tych wartości
16

. 

Abraham Moles w swoim studium o psychologii kiczu analizował go, wychodząc 

od słów Rousseau, który za kicz uznał sztukę „zespalania dźwięków w sposób miły dla 

                                                                
10 Ryczek J., dz. cyt., s. 96-97. 
11 Tumiłowicz B., Czy rzeczywiście popkultura zjada kulturę?, „Tygodnik Przegląd”, 1.06.2008, 

https://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-rzeczywiscie-popkultura-zjada-kulture/ [dostęp na dzień: 9.11.2020]. 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Fragment tekstu piosenki napisanej przez Jonasza Koftę, wykonanej przez Jerzego Stuhra na Festiwalu 

w Opolu w 1977 r. 
15 Wprowadzenie, [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym, Teoria i rzeczywistość, red. J. 

Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 10. 
16 Zob.: Tarnowski J., Aksjologiczna definicja kiczu i związane z nią trudności, [w:] Kicz, tandeta, jarmarcz-

ność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000, s. 13-15. 
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ucha”
17

. Powszechność kiczu w muzyce objawia się przede wszystkim w elementach 

semantycznych taniej poezji i piosenki z jej sztampowymi tematami: miłością, intym-

nością, sentymentem, szczęściem. Większe znaczenie od zawartości znaczeniowej ma 

estetyka takiej twórczości. Recepta na kiczowatą muzykę to: „postać […] gładka, 

krągła, melodia bez dysonansów, tkwiąca często korzeniami w muzyce ludowej, ale 

przetworzona na użytek społeczeństwa masowego przez aranżera […]”
18

. 

Pamiętać należy, że gatunek disco polo ma swoje korzenie w piosence brukowej. 

To, co wyższa warstwa społeczeństwa odrzucała, uważając za zbyt niskie i mało 

rozwijające dla siebie, spadało „na bruk”
19

. W obliczu chęci nadążania za rozwojem 

świata już w latach 20. i 30. ubiegłego wieku stanęli uliczni bardowie, niefrasobliwi 

poeci, a nawet kabareciarze. Tym z kolei wtórowali ludzie wałęsający się po miastach 

(później po wsiach), mrucząc i wygwizdując melodie, świadomi swojego położenia 

i korzystający z rozrywki dostosowanej do ich możliwości intelektualnych i finanso-

wych
20

. Wówczas największą sławę zdobywały piosenki podobne do pieśni ludowych, 

nawiązujące do banalnych historii miłosnych. Rzecz oczywista, że nawet muzyka tego 

typu nie była jednorodna. Jedni podtrzymywali, że odwoływała się do prostej potrzeby 

udziału w życiu kulturalnym, ale bez angażowania poczucia piękna, drudzy natomiast, 

że i tę muzykę należałoby oceniać w aspekcie innym aniżeli związanym z aktualnymi 

wówczas wydarzeniami
21

.  

Po II wojnie światowej kultura brukowa (nawiązująca do kultury ludowej) stopniowo 

zanikała – utraciła bowiem swą ekspresyjność i oryginalność. Utwory te przetrwały 

jedynie dzięki uroczystościom rodzinnym i lokalnym, tj. weselom czy innym potań-

cówkom. W późniejszych latach ich byt utrwaliły pocztówki dźwiękowe i nikogo 

wówczas nie dziwiło nagrywanie i dołączanie do kartki urodzinowej piosenek. Rozwijał 

się także sam sprzęt używany do produkcji muzycznej. Zamieniono gitary i akordeony 

na instrumenty klawiszowe, a te z kolei na syntezatory
22

. Uczestnicy takich przyjęć nie 

mieli zbyt dużych wymagań – liczyła się obecność zachęcającej do zabawy muzyki. 

Taka sytuacja trwała do początku lat 90.  

Nazwa gatunku disco polo powstała z inspiracji muzyką zachodnią – italo disco. 

Zaczęto jej używać po pierwszej Gali Piosenki Chodnikowej i Popularnej w 1992 

roku. Swoją popularność zyskały właśnie pierwsze zespoły discopolowe: Top One 

i Bayer Full. Początkowo gatunek ten istniał bez mediów. Pierwsza emisja utworów 

Top One nastąpiła w I Programie Polskiego Radia po uprzedniej modyfikacji tekstu 

przez Janusza Kondratowicza
23

, ale już w 1995 roku lider Bayer Full Sławomir Świe-

rzyński zapytany o to, jak zespół odbiera potępienie estetyczne ze strony środowiska 

muzycznego, odpowiada prosto: „To jest muzyka taneczna! Ona nie jest od kształto-

wania gustu!”. Zespół Bayer Full miał też moment zabawy w menagera kultury 

wyższej – zdarzyło się im nawet zaaranżować do tańca wiersz Bolesława Leśmiana pt. 

                                                                
17 Moles A., Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1978, s. 130. 
18 Tamże, s. 131. 
19 Filar W., dz. cyt., s. 103. 
20 Tamże, s. 105.  
21 Filar W., dz. cyt., s. 103.  
22 Tamże, s. 104. 
23 Tamże, s. 110. 
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Wyznanie. Melodia muzyki disco polo przenosi nas do wnętrza wiejskiej remizy lub 

starej hali po PGR-ach wydzierżawionej na lokal do zabawy, na parkiecie której tańczyli 

niegdyś spojeni za sobą kochankowie. Wydaje się oczywiste, że taki lokal otwierał 

ktoś z miasta. Wpuszczał na tereny wiejskie odrobinę cywilizacji, a młodzi mogli się 

porządnie umyć, uczesać, ubrać odświętną bluzkę i pójść na zabawę
24

. Białostocki 

„Kurier Poranny” miał nawet rozkład jazdy autobusów dowożących na dyskoteki
25

. 

Znaczący jest tu komentarz kulturoznawcy, profesora Rocha Sulimy, który stwierdził: 

„Może to tylko i trzy akordy wykonane na samograjach, ale tym ludziom trzeba tych 

trzech akordów, żeby nie myśleli o tym, co jutro mają zrobić ze swoim życiem”
26

.  

Mówi się, że człowiek zaczyna rozumieć muzykę dopiero wtedy, gdy odnajduje 

w niej samego siebie. Przyjemność, jaka powstaje w umyśle słuchacza na skutek 

słyszenia czegoś znajomego, jest faktycznym powodem sukcesu muzyki popularnej 

wśród mas
27

. Autor tekstu O co ten krzyk przytacza przesłanie artykułu Mirosława 

Pęczaka, analizującego disco polo jako nawiązanie do pieśni gminnej: „prosta muzyka 

adresowana do tych, którzy lubią sobie potańczyć, w nosie mając wydumanie i silenie 

się na artyzm”
28

.  

W samym środku rozwijającego się już wówczas gatunku disco polo jawi się postać 

Zenona Martyniuka, obecnie najpopularniejszego artysty nurtu discopolowo-

cygańskiego
29

, przy którego utworach dobrze sobie potańczyć. 

Śpiewu uczył się w domu od mamy i babci – po nich miał upodobanie do kobiecego 

repertuaru (piosenki Anny German, Anny Jantar, Zdzisławy Sośnickiej i Haliny 

Frąckowiak)
30

. Wykształcenia muzycznego nie ma, a karierę zaczął od występów na 

wiejskich imprezach. W 1991 roku zespół Akcent z Martyniukiem jako wokalistą nagrał 

pierwszą kasetę
31

. Podróżowali po Europie i koncertowali dla Polonii
32

. Najpierw grali 

covery, niebawem zaczęli pisać swoje teksty. W następnych latach piosenki Martyniuka 

pojawiały się w radiu, zdobywały nagrody (festiwal w Ostródzie
33

), co kształtowało 

muzykę nurtu discopolowego w latach 90., równocześnie nie oddalając się zbytnio od 

kultury ludowej. Pewną urokliwość widać było w prowizoryczności i przypadkowości, 

a także lekkości występów. Miało to swój wyjątkowy charakter. Domeną producentów 

i wykonawców disco polo nie był profesjonalizm. Nierówne tony poprawiano Auto-

Tunem, a teledyski nie odbiegały już od wzorców zachodnich. Na produkcje disco 

polo przeznaczano coraz więcej pieniędzy
34

. „W disco polo zły wokal nie był celowy, 

był wynikiem biedy oraz marzeń o robieniu zachodniej, komercyjnej muzyki 

                                                                
24 Szczygieł M., Staszewski W., Usta są zawsze gorące, „Gazeta Wyborcza”, 6.05.1996, 

http://niniwa22.cba.pl/szczygiel_disco_polo.htm [dostęp na dzień: 10.11.2020]. 
25 Według wiedzy autorki, autobusy z przeznaczeniem na dowóz i przywóz na dyskoteki wciąż funkcjonują 

na Podlasiu (np. dyskoteka Club Scorpio Wnory Wiechy). 
26 Szczygieł M., Staszewski W., dz. cyt. 
27 Moles A., dz. cyt., s. 130.  
28 Iwicki P., O co ten krzyk?, „Niedziela Ogólnopolska” 2018, nr 3, s. 49, 

https://m.niedziela.pl/artykul/135069/nd/ [dostęp na dzień: 9.11.2020]. 
29 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Martyniuk [dostęp na dzień: 12.11.2020]. 
30 Rokita M., Martyniuk Z., Życie to są chwile, Wydawnictwo Edipresse Polska, Warszawa 2017, s. 18-19. 
31 Tamże, s. 52. 
32 Tamże, s. 55. 
33 Tamże, s. 59, 62. 
34 Drenda O., Drugi obieg polskiej piosenki, https://www.dwutygodnik.com/artykul/5829-drugi-obieg-

polskiej-piosenki.html [dostęp na dzień: 12.11.2020 r.]. 
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chałupniczo, mając skromne możliwości. A potem jako gatunek nie musiał już 

ewoluować pod względem stylu – po prostu sprofesjonalizował gigantyczny kapitał, 

jakim była miłość słuchaczy”
35

. 

Muzyka Martyniuka, a także wielu wykonawców discopolowych, wspięła się na 

wyżyny popularności. Coraz więcej festiwali, coraz więcej fanów. Powstały nawet 

kanały muzyczne przeznaczone stricte do emitowania tego rodzaju twórczości. 

W 2002 roku zdjęto z anteny programy Disco Relax i Disco Polo Live, lecz mimo 

„śmierci disco polo”, zespół Akcent nie narzekał na spadek popularności. Dawali coraz 

więcej koncertów, zdobywali nagrody na festiwalach, wydawali więcej płyt, powiększała 

się rzesza ich fanów
36

. Obecnie, po ponad 30 latach od rozpoczęcia kariery Zenona 

Martyniuka, muzyka disco polo ponownie ma swój kanał – Polo TV, a niektórych 

z jego przedstawicieli (w tym Martyniuka) można spotkać nawet na ogólnych kanałach 

muzycznych typu Eska TV
37

. 14 lutego 2020 r. miała miejsce premiera filmu biogra-

ficznego Zenek wyprodukowanego przez Telewizję Polską, w reżyserii Jana Hryniaka
38

. 

Film ten dość dobitnie przedstawia sukces wokalisty Akcentu. 

 Muzyka disco polo wyszła spod strzech i zamieszkuje w większości domów, nawet 

w miastach. Stała się popularna jako typ muzyki tanecznej i z tego powodu goście 

bawią się przy niej nie tylko na wiejskich weselach, ale również w większych czy 

mniejszych miastach. Chociaż goście często uważają się za użytkowników kultury 

wyższej, to disco polo znają i… śpiewają. Popularność disco polo na tle innych gatun-

ków muzycznych w Polsce najbardziej widoczna jest wśród osób, które dorastały 

w czasie największego rozwoju tego nurtu, oraz ich dzieci, choć ci ostatni częściej 

wybierają rap czy pop
39

, więc można się pokusić o zobaczenie cienia szansy, że młodsze 

pokolenie wyprze potrzebę zabawy do nut disco polo i pierwszy taniec na weselnym 

przyjęciu zatańczy do utworu hiphopowego aniżeli discopolowego. 

Tomasz Wójcik próbował odpowiedzieć na pytanie o fenomen disco polo. Wymie-

niwszy kilka grup piosenek, w które wpisują się w ten nurt („piosenki romantyczne, 

o miłości; piosenki ludowe i wywodzące się z nurtu ludycznego; piosenki biesiadne; 

piosenka cygańska; utwory poświęcone jednej konkretnej osobie […]; wiązanki 

przebojów; piosenki podwórkowe – aranżowane w stylu kapel podwórkowych; utwory 

wulgarne, rubaszne, prostackie”
40

), stwierdził, że powodem fenomenu może być 

prostota, łatwość muzyki, zwykłe życiowe teksty i prawie familijna atmosfera
41

. Ale 

czy jest tu miejsce na zaznaczony w tytule wystąpienia artyzm? Zacznijmy od tekstów. 

Dlaczego nie tylko Martyniuk „oszalał przez zielone oczy”? Czy to naprawdę utwór 

wybitny? Tekst tej i wielu innych piosenek śpiewanych przez Martyniuka napisała 

Marzanna Zrajkowska, muzykę skomponował Marek Zrajkowski
42

: 

                                                                
35 Bosomtwe O., „Czarni wymyślili rap, a Polacy disco polo”. Pogarda wobec gatunku nigdy nie miała 

sensu, https://noizz.pl/opinie/poczatki-disco-polo-w-latach-90-to-szukanie-antidotum-na-

transformacje/sk0ljgv [dostęp na dzień: 12.11.2020 r.]. 
36 Rokita M., Martyniuk Z., dz. cyt., s. 99-100. 
37 Drenda O., dz. cyt. 
38 https://www.filmweb.pl/film/Zenek-2020-829225 [dostęp na dzień: 15.11.2020 r.]. 
39 https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/preferencje-muzyczne-nastolatkow [dostęp na dzień: 20.02.2021 r.]. 
40 Wójcik T.P., Familiarność disco polo i brutalność heavy metalu. Zmierzch kultury czy nowa jej forma 

u progu XXI wieku, [w:] (red.) L. Rożek, dz. cyt., s. 110-111. 
41 Tamże, s. 112. 
42 https://pl.wikipedia.org/wiki/Przez_twe_oczy_zielone [dostęp na dzień: 13.11.2020 r.]. 

https://www.nck.pl/badania/aktualnosci/preferencje-muzyczne-nastolatkow
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Odkąd zobaczyłem ciebie  

Nie mogę jeść, nie mogę spać.  

Jak do tego doszło, nie wiem?  

Miłość o sobie dała znać. 

Co poradzić mogę na to, 

Że miłość przyszła właśnie dziś, 

Że w sercu mym jest lato 

A w moich myślach jesteś ty? 

Przez twe oczy, twe oczy zielone oszalałem, 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem, 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. 

W mych ramionach cię ukryję, 

U stóp ci złożę cały świat. 

Serce me dla ciebie bije 

I czeka na twój mały znak. 

Jeden uśmiech twój wystarczy 

I moje serce gubi rytm. 

O twą miłość będę walczyć, 

O miłość walczyć to nie wstyd.  

Przez twe oczy, twe oczy zielone oszalałem, 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask. 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem, 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz (x2)43 

Tekst został zaakceptowany i jest ceniony przez artystę, co uprawnia do przyjęcia 

tezy, że bliska jest mu taka estetyka i stylistyka. Zwrotki napisane są najprostszymi  

8-zgłoskowymi wersami sylabicznymi (charakterystycznymi dla poezji ludowej 

odznaczającej się dużą rytmicznością). W jednym z wersów nastąpiło prawdopodobnie 

przeoczenie co do liczby głosek – litera „w” w wersie „Że w sercu mym jest lato” 

została policzona niepotrzebnie jako sylaba akcentowana, podczas gdy jest ona prokli-

tyką i łączy się z „sercu”. Sam refren ma już charakter 14-zgłoskowca sylabicznego 

z akcentem paroksytonicznym w średniówce i klauzuli przeplatanego z 13-zgłoskowcem 

ze średniówką po 7 sylabie, z akcentem paroksytonicznym w średniówce i oksyto-

nicznym w klauzuli
44

. Rymy też nie są specjalnie wyszukane – typu abab z przewagą 

oksytonicznych (męskich, jednosylabowych), np. spać – znać, obok których występują 

rymy niedokładne, o niewielkim stopniu podobieństwa brzmieniowego, np. ukryję – 

bije. To wszystko pozwala mówić o rymach ubogich (niemających wielu współbrzmień). 

Zdarzają się też takie, które uznać można za zupełnie przypadkowe, np. na to – lato. 

Gdy do tego dodać, że przeważają rymy gramatyczne, np. oszalałem – oddałem, to 

należy stwierdzić, ze strona brzmieniowa tekstu nie jest przesadnie wyszukana. Warto 

podkreślić, że obecność rymów jest istotna ze względu na ich funkcję: podkreślają 

                                                                
43 Tekst piosenki spisany przez autorkę artykułu z filmu dostępnego na platformie YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cxtnot8lY4U&feature=emb_title&ab_channel=DiscoPoloLajf [dostęp na 

dzień: 13.11.2020 r.]. 
44 Wsparcie merytoryczne: http://sylkahaha.htw.pl/wersyfikacja_poetyka_i_teoria_literatury.php [dostęp na 

dzień: 13.11.2020 r.]. 
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wartość semantyczną wyrazów, nadają im wyrazistości i kształtują rytm utworu
45

. 

W zakończeniach wersów nie ma wyrazów nośnych treściowo – żeby przypomnieć 

najbardziej skrajny przypadek: na to – lato.  

Podobnie jest ze środkami stylistycznymi. Słowa piosenki odwołują się do modelu 

wiersza apostroficznego, jednak nieco nużące są zwroty do zielonookiej kobiety, 

przyczyny szaleństwa. Wykorzystane w pierwszej zwrotce pytanie retoryczne – 

w wersji tekstowej, bez podkładu muzycznego brzmi nietypowo: „Jak do tego doszło, 

nie wiem?”. Celem miało być chyba podkreślenie zdumienia podmiotu mówiącego 

i jego bezbronności wobec zielonych oczu. A zabrzmiało co najmniej dziwnie… 

Zaskakuje też druga zwrotka, która jest w całości bardzo długim pytaniem retorycznym. 

Gdy do tego dodać mało wyszukane metafory, np. „gwiazdy chyba twym oczom oddały 

cały blask”, daje się odczuć niewielką oryginalność tekstu. Zaś użytkowe podejście do 

anafory doprowadza do wysunięcia na ważną pozycję spójnika podrzędności – „że”, co 

też nie jest przypadkiem izolowanym, bo i pozostałe fragmenty najczęściej zaczynają 

się od spójników (a, i), przyimków (przez, o, u) lub partykuł (nie, jak, tak). 

Rzeczownikom towarzyszą nieoryginalne epitety – choćby tytułowe „oczy zielone”.  

Atrakcyjność piosenki „Przez twe oczy zielone” można rozpatrywać nie tylko pod 

względem tekstowym. Analiza logopedyczna wykonania innego niż koncertowe nie 

ma sensu, ponieważ muzyka poddawana jest obróbkom studyjnym i daleko jej do 

oryginalnego brzmienia wokalisty, dlatego zanalizowano wywiady i piosenki dostępne 

w serwisie YouTube. Logopedka Bożena Karczewska dokonała wstępnej diagnozy 

z zastrzeżeniem, że klasyczna diagnoza w gabinecie logopedycznym mogłaby zmienić 

obserwację. Specyficzny głos twórcy wynika z wady wymowy – nosowości. Widoczna 

jest też tendencja do wymowy międzyzębowej, objawiająca się zbyt bliską pozycją 

języka przy artykulacji głosek. Niedoartykułowana wymowa głoski „r” może być 

powiązana z gardłową artykulacją głoski „l”. Dodatkowo, wargi Martyniuka objawiają 

niską sprawność: górna jest sztywna, wspomagana mięśniami mimicznymi, natomiast 

dolna ma niesymetryczny udział w artykulacji, zbacza w prawo. Karczewska zwróciła 

także uwagę na małą wyrazistość i chaotyczność wypowiedzi, co odzwierciedla się 

niedbałą artykulacją grup spółgłoskowych, częstym ich upraszczaniem, przyspieszonym 

tempem mowy, przeciąganiem samogłosek oraz nieprawidłową realizacją połączeń 

międzywyrazowych. Wydaje się zatem, że bycie niedoskonałym przekonuje społe-

czeństwo, nawet jeśli nie jest ono tego świadome.  

Martyniuk jako skromny chłopak z podlaskiej wsi przez całą swoją karierę nie 

spodziewał się sukcesu takiej miary, co sam przyznaje. Winowajca zamieszania podej-

rzewa, że do sukcesu tej konkretnej piosenki przyczynił się piłkarz Kamil Grosicki, 

który wraz z kolegami śpiewał Przez twe oczy zielone w szatni po wygranym meczu 

z Irlandią przed Mistrzostwami Europy 2016 w piłce nożnej. Sport ten uznaje się za 

dumę narodową mimo miernych sukcesów na arenie światowej, a sam utwór stał się 

nieformalnym hymnem polskiej reprezentacji na Euro 2016 we Francji
46

. 

Nie należy zapominać, że tekst ten jest stosunkowo nowy – powstał w 2013 roku. 

Można pokusić się o porównanie Przez twe oczy zielone z dowolnym innym tekstem 

                                                                
45 https://polszczyzna.pl/rymy-w-jezyku-polskim/ [dostęp na dzień: 14.11.2020 r.]. 
46 https://radioswinoujscie.pl/zenon-martyniuk-czesto-fani-w-sklepie-czy-na-ulicy-chca-zebym-im-zaspiewal-

przez-twe-oczy-zielone-jak-nie-jestem-zajety-to-spiewam/ [dostęp na dzień: 13.11.2020 r.]; , zob.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns2uDIMctJ0&ab_channel=Kozaczek [dostęp na dzień: 15.11.2020 r.]. 
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śpiewanym przez Martyniuka (np. Rodzinny dom, Życie to są chwile), a powstałym lata 

temu. Do tego należy mieć świadomość miejsca tej i innych tego typu piosenek 

w kulturze oraz odpowiednie zasoby wiedzy do poprawnej jego analizy, by móc oceniać 

w całości jego wartość kulturową .Należy zadać pytanie, czy to sam tekst jest źródłem 

niechęci do odbiorcy innego niż masowy, czy może jest za to odpowiedzialny inny 

czynnik. Poświęcono temu badania Jacka Wasilewskiego, Agaty Kostrzewy, Jacka 

Kowalskiego i Beaty Pałowskiej wykonane we współpracy z Laboratorium Badań 

Medioznawczych UW
47

, które wskazały, że postrzeganie i emocjonalny stosunek do 

danego tekstu są zależne od tego, kto przypisany jest jako jego autor. Do tego celu 

posłużono się np. cytatami ze sztuk Williama Szekspira i właśnie Martyniuka. Wyniki 

były imponująco rozbieżne – tekst Szekspira był z góry uznany jako ten z głębokim 

przesłaniem, natomiast inny cytat przypisany Martyniukowi, mimo że autorstwa 

Szekspira, wywołał uczucie od zaskoczenia, przez zniesmaczenia aż w kierunku 

obrzydzenia
48

. Wyniki badania potwierdziły tezę – „sama informacja o autorstwie 

pokazuje, że już w pierwszych sekundach zapada decyzja o odrzuceniu tekstu lub 

zagłębieniu się weń”
49

. 

Warto w tym miejscu wspomnieć postać Łukasza Jemioły, który wraz z grupą 

nastolatków z lubelskich gimnazjów i liceów stworzył piosenkę z wykorzystaniem 

tekstu Przez twe oczy zielone Martyniuka – powstała na warsztatach Małe Inne 

Brzmienia w ramach festiwalu Wschód Kultury „Inne Brzmienia 2017”
50

. Jemioła 

nominowany był do nagrody w plebiscycie Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura 

i opisano go tak: „wokalista, gitarzysta, songster, człowiek-piosenka, Lublin. […] 

Nominacja za całokształt działalności artystycznej dla Miasta Lublin”
51

. Taka postać 

melodyczna i choreograficzna utworu zmienia całkowicie jego odbiór. Banalny obraz 

zakochanego mężczyzny wpatrującego się w zielonooką niewiastę, zastanawiającego 

się jak ją zdobyć, w utworze Jemioły przemienia się w pełną mroku historię o miłości. 

Aktorzy dodali kilka słów wstępu, scenariusz wydaje się przemyślany, a panujący 

chaos – zaplanowany. Należy docenić także warstwę muzyczną, na którą składa się 

kilka instrumentów tworzących razem coś zupełnie innego niż oryginalna melodia. 

Zaspokaja to niejako potrzebę doświadczania estetycznego odbiorcy innego niż 

masowy. Daje się to zaobserwować w komentarzach do występu. Przedstawiciel mas 

pisze z błędami, a jego uwagi można streścić jednym słowem: „porażka”. Nieco bardziej 

otwarte umysły piszą o doskonałości
52

 – nowa muzyka i całkowicie inny obraz przed-

stawiony w teledysku zaspokaja potrzeby estetyczne elitarnego odbiorcy. To chyba 

mówi wszystko o tym, dlaczego „artyzm” Martyniuka jest doceniany w społeczeństwie 

– doceniany przez ludzi mało wymagających nie tylko od innych, ale i od siebie.  

Podsumowując, można stwierdzić, że trudno odmówić Martyniukowi wpływu na 

społeczeństwo, skoro tą piosenką śpiewaną w duecie z Marylą Rodowicz podczas 
                                                                
47 Wasilewski J., Gdyby Szekspir pisał disco polo…Wpływ źródła tekstu na jego ocenę, „Studia Medio-

znawcze” 2017, nr 7 (70), s. 31-46. 
48 Tamże, s. 35-36.  
49 Tamże, s. 44.  
50 https://www.youtube.com/watch?v=iMXuPG3qDzY&ab_channel=InneBrzmienia [dostęp na dzień: 

14.11.2020 r.]. 
51 https://kurierlubelski.pl/p/kandydat/lukasz-jemiola%2C1127201/ [dostęp na dzień: 15.11.2020 r.]. 
52 https://www.youtube.com/watch?v=iMXuPG3qDzY&ab_channel=InneBrzmienia [dostęp na dzień: 

14.11.2020 r.]. 
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Sylwestra Marzeń z Dwójką porwał tłumy
53

. Pozostaje pytanie – jakie świadectwo 

estetycznej wrażliwości i wymagań wystawia sobie takie społeczeństwo? 

Gdyby nie istniała muzyka, której źródłem jest kultura masowa, to przy czym 

bawiłyby się masy? Konieczności istnienia muzyki zaspokajającej potrzebę szczęścia 

nie powinno się kwestionować. Kicz jako artefakt wypełnia tę potrzebę doskonale, 

ponieważ powstaje ze sztuki życia. Bywa słodki, wszechobecny, ale przede wszystkim 

bezpieczny dla wszystkich i w obrębie różnych kultur osadza się w przeciętności
54

. 

Ludzie bywają przeciętni. Ludzie tworzą kulturę i to od nich zależy wartościowanie jej 

wytworów. Można tylko ubolewać, że ci, którym Zenek nie wystarcza, którzy są wyma-

gający, którym to, co proste, łatwe i przyjemne bardziej zatruwa życie niż urozmaica, 

stanowią coraz węższy margines.  

Ludzie egalitarnych mas potrzebują „Zenka” do wyjścia z nudnej codzienności. 

„Zenek” daje im szczęście, a gdzie znajdą go więcej jak nie u kogoś, kto jest tak samo 

niedoskonały jak oni?  
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O artyzmie Zenona Martyniuka – polemicznie 

Streszczenie 

W pracy pt. „O artyzmie Zenona Martyniuka – polemicznie” skupiono się na kluczowej definicji kultury 

popularnej i masowej oraz ukazaniu wpływu, jaki kultura masowa wywiera na kulturę wyższą oraz jakie 

szanse i zagrożenia wynikają ze zjawiska ich przenikania się. Za najbardziej wyrazisty wykwit niebezpiecz-

nego pożerania kultury wysokiej przez masowość uznano działalność artystyczną Z. Martyniuka. 

Podstawowym problemem, wokół którego skupia się tekst, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy można tu 

mówić o artyzmie w podstawowym znaczeniu tego słowa. Analiza jego działalności „twórczej” skupiła się 

wokół tekstów i aranżacji. Doskonałym materiałem do prowadzenia tego typu badań okazał się tekst 

utworu Przez twe oczy zielone akceptowany i ceniony przez artystę, choć, co trzeba zauważyć, nie jego 

autorstwa. Akceptacja jednak uprawnia do przyjęcia tezy, że podobna estetyka, stylistyka są mu bliskie. 

Analiza samego tekstu pozwala dostrzec błahość, wręcz infantylność językową tekstu. Konfrontacja 

środków stylistycznych z ich absolutną niefunkcjonalnością, skłonność do tworzenia rymów najczęściej 

gramatycznych i upór ich stosowania uprawnia do postawienia tezy, że pod względem wartości estetycznej 

jest to tekst mniej niż przeciętny. Konsultacje logopedyczne pozwoliły dodać do grupy zarzutów także 

m.in. te o niestarannej artykulacji, braku dbałości o precyzję i sposób przekazania tekstu odbiorcy. 

Wykonanie oryginalne zestawiono z performansem zespołu Małe Inne Brzmienia współpracującym 

z Łukaszem Jemiołą. Konfrontacja pokazała, że nawet w przypadku tak słabego tekstu jego interesujące 

zaaranżowanie może nabrać większej wartości. 

Słowa kluczowe: disco polo, popkultura, Zenon Martyniuk, kultura masowa, Akcent 



 

244 

Magdalena Berek
1
, Eryka Probierz

2
 

Seksualność osób niepełnosprawnych w filmach –  

aspekt stereotypów, empatii i współczucia 

1. Wprowadzenie 

Osoby niepełnosprawne ruchowo w Polsce, pomimo zapisów Konwencji o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych, wciąż doświadczają marginalizacji na wielu płaszczyznach 

swojego życia
3,4

. Jedną z takich płaszczyzn jest obszar seksualności. Seksualność osób 

niepełnosprawnych wciąż pozostaje tematem tabu i panuje wokół niej wiele nieści-

słości i stereotypów, których krzywdzący wpływ dotyka zarówno osoby niepełno-

sprawne, jak i rodziny, partnerów i przyjaciół. Aby przeciwdziałać temu zjawisku 

należy zidentyfikować stereotypy związane z seksualnością osób niepełnosprawnych, 

nakreślić obszar podejmowanego tematu oraz wskazać możliwe kierunki zapobiegania 

i profilaktyki. Niniejszy artykuł stanowi próbę właśnie takiego podejścia, w którym 

skonstruowana skala Stereotypów wobec osób niepełnosprawnych jest badana zarówno 

na grupie osób pełnosprawnych, jak i osób zmagających się z różnego rodzajami 

niepełnosprawności. Ponadto oprócz wymienionej skali badane są takie korelaty jak 

empatia i współczucie wobec samego siebie. Model ten połączony został z aspektem 

filmów, które przedstawiają w różny sposób osoby niepełnosprawne i ich seksualność.  

2. Niepełnosprawność a wybrane aspekty 

Seksualność człowieka, mimo rozwoju świadomości i wiedzy w tym zakresie, jest 
zagadnieniem budzącym wiele emocji i źródłem wielu dyskusji i kontrowersji

5
. Istnieje 

wiele naukowych dowodów na to, że realizacja potrzeb seksualnych i ekspresja 
własnej seksualności pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne i znacząco 
podnosi jakość życia

6,7
. Światowe organizacje opracowują coraz to nowsze dokumenty 

regulujące prawa dotyczące seksualności dbając o dobro każdego człowieka (Dekla-
racja Praw Seksualnych Człowieka, Zdrowie dla wszystkich w 2000 r., Standardowe 

                                                                
1 magdalena.m.berek@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach. 
2 erykaprobierz@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach; Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika 

Śląska 
3 Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J., Workstations for people with disabilities: an 

example of a virtual reality approach, International journal of occupational safety and ergonomics, 22(3), 

2016, s. 367-373. 
4 Kuhlen T., Dohle C., Virtual reality for physically disabled people, Computers in Biology and Medicine, 

25.2, 1995, s. 205-211. 
5 Gulczyńska A., Wojciechowska A., Potrzeba seksualna osób ze spektrum autyzmu, Studia Edukacyjne, 34, 

2015, s. 211-223.   
6 Długołęcka A., Niepełnosprawność fizyczna i zdrowie seksualne, [w:] Seksuologia, M. Lew-Starowicz, 

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec-Plinta (red.), PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018. 
7 Ostrowska A., Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, 

A. Ostrowska (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007. 
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Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych)8. Nauka jednoznacznie 
wskazuje, że każdy jest istotą seksualną, posiada swoje potrzeby i prawo do ich 
realizacji, jednak seksualność niektórych grup społecznych wciąż stanowi temat tabu. 
Choć – co naukowo udowodnione - potrzeba seksualna jest zupełnie naturalna, wiele 
osób wciąż uważa, że nie leży w naturze człowieka z niepełnosprawnością – zarówno 
ruchową, jak i intelektualną. Nałożenie na złożoność zjawiska niepełnosprawności 
warstwy seksualności generuje podwójne tabu

9
.  

Wciąż powszechnych jest wiele mitów dotyczących seksualności osób z niepełno-
sprawnościami, które utrudniają realizację potrzeb seksualnych, ograniczają dostęp do 
edukacji i rehabilitacji seksualnej, patologizując ekspresję seksualną osób z niepełno-
sprawnościami, w rezultacie uniemożliwiając czerpanie satysfakcji z własnej seksual-
ności. Do mitów na temat seksualności tej grupy, które najbardziej oddziałują na 
kształtowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością należą przekonania o nad-
miernym popędzie osób z niepełnosprawnością lub zupełnym braku potrzeb seksual-
nych, równoznacznym z aseksualnością; o niewystarczającej atrakcyjności i braku 
umiejętności tworzenia związków; o niezdolności do odbywania stosunków seksu-
alnych; o braku potrzeby edukacji seksualnej, w tym edukacji dotyczącej przemocy 
seksualnej

10, 11, 12
. 

Ukazywanie ekspresji seksualnej osób z niepełnosprawnościami w filmach to jeden 
ze sposobów uświadamiania społeczeństwa w temacie seksualności osób z niepełno-
sprawnością ruchową. Jak wskazuje Długołęcka, pozytywne przykłady filmowe są 
niezbędne, chociaż nie wystarczające do osiągnięcia pełnej, skutecznej integracji

13
. 

Przez lata zmieniał się sposób społecznego, medycznego i prawnego postrzegania 
niepełnosprawności i postaw wobec osób z niepełnosprawnością

14, 15
. Wraz ze zmianami 

społecznymi, zmieniał się sposób, w jaki bohaterowie z niepełnosprawnością prezento-
wani są w filmach

16, 17, 18
. 

Pośrednie źródła, które obrazowo i rzetelnie pokażą omawiane zjawisko, umożli-
wiają refleksję własną i mogą stać się początkiem zmiany postaw wobec seksualności 

                                                                
8 Długołęcka A., Niepełnosprawność fizyczna i zdrowie seksualne, [w:] Seksuologia, M. Lew-Starowicz, 

Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec-Plinta (red.), PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018. 
9 Brońska A., Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Seks a zdrowie psychiczne, M. Dębowska, A. Szulc, 

P. Gałecki (red.), Wydawnictwo Medyk, 2019. 
10 Kaufman M., Silverberg C., Odette F., Pełnosprawni! Uniwersalny przewodnik po seksie, Wydawnictwo 

Czarna Owca, Warszawa 2013. 
11 Brońska A., Seksualność osób niepełnosprawnych. W: Seks a zdrowie psychiczne, M. Dębowska, A. Szulc, 

P. Gałecki (red.), Wydawnictwo Medyk, 2019. 
12 Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. 
13 Długołęcka A., Seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie – zarys problemów, [w:] O seksualności 

osób niepełnosprawnych, A. Ostrowska (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2007. 
14 Kościelska M., Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004. 
15 Radomski D., Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), 

Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 
16 Mironiuk A., Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową 

w perspektywie pedagogiki kultury popularnej, ATUT Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020. 
17 Bieganowska-Skóra A., „And the winner is...”. Model niepełnosprawności w oskarowych produkcjach, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017. 
18 Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. 
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osób z niepełnosprawnościami
19

. Popularne produkcje filmowe, które ukazują życie – 
także seksualne – osób z niepełnosprawnością doskonale wpisują się w idee edutain-
ment, czyli edukacji rozrywkowej

20
. Wykorzystywanie filmów do edukacji oraz co 

ważniejsze psychoedukacji jest popularną już metodą w profilaktyce
21

.  
Postawy i opinie kształtowane są częściowo w wyniku interpersonalnych relacji 

z innymi – brak znajomości z osobami z danej grupy społecznej, np. osób z niepełno-
sprawnością prowadzi do opierania się na potocznych sądach i stereotypach, które 
nierzadko nie są zgodne z rzeczywistością

22
. Doświadczenie zastępcze, które poprzez 

obserwacje zachowań i postaw bohaterów filmowych, umożliwia pośrednie uczestnictwo 
w sytuacjach, do których przeciętny widz nie ma dostępu, wydaje się być kluczowe 
w przypadku kształtowaniu postaw wobec seksualności osób z niepełnosprawnością. 

Kolejnym atutem wykorzystywania popularnych, kinowych produkcji do oddzia-
ływań edukacyjnych i profilaktycznych jest niewątpliwie możliwość dotarcia do 
szerokiego grona odbiorców. Przekaz „ukryty” za atrakcyjną fabułą, gwiazdorską obsadą 
czy rozrywkowymi okolicznościami daje możliwość przemycania edukacyjnych treści 
i tym samym jest szansą na normalizowanie zjawisk wykraczających poza powszechne 
doświadczenie każdego człowieka i oswajanie tabu.  

Istnienie filmów zawierających wątek seksualności osób niepełnosprawnych daje 
wiele nadziei i możliwości, jednak nawet najbardziej popularne produkcje nie są 
pozbawione stereotypowego myślenia o tej grupie.  

Raport dotyczących postaw Polaków wobec osób niepełnosprawnych opublikowany 
w roku 2007 wskazuje, że postawy i opinie kształtowane są częściowo w wyniku 
interpersonalnych relacji z innymi – brak znajomości z osobami z danej grupy 
społecznej, np. osób z niepełnosprawnością prowadzi do opierania się na potocznych 
sądach i stereotypach, które nierzadko nie są zgodne z rzeczywistością

23
. 

Jednym z czynników mogących modyfikować postawy, jest mechanizm empatii, 
polegający na emocjonalno-poznawczym wczuwaniu się w stan innej osoby i rozu-
mieniu jej punktu widzenia

24, 25
. Wysokie poziomy empatii wiążą się z większą 

tolerancją wobec innych osób, chęcią pomagania, współpracy i udzielania wsparcia
26

. 
Hoffman wskazywał też, że ludzie posiadający wysokie poziomy empatii, są również 
bardziej zainteresowani przeżyciami innych osób

27
. Empatia i umiejętność przyjmo-

wania innej perspektywy wiąże się pośrednio także z występowaniem uprzedzeniem 

                                                                
19 Mironiuk A. Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową 

w perspektywie pedagogiki kultury popularnej, ATUT Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020. 
20 Skibińska M., „Edutainment” jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości). Teraźniejszość–

Człowiek–Edukacja, 2010, 2(50), s. 57-65. 
21 Skorupa A., Film w działaniach profilaktycznych, [w:] A. Skorupa, M. Brol, P. Paczyńska-Jasińska (red.), 

Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1, Difin, Warszawa 2018. 
22 CBOS, Komunikat z badań: Postawy wobec osób niepełnosprawnych; Aktualne problemy i wydarzenia 

(208), 2007, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF [dostęp: 7.12.2020] 
23 CBOS, Komunikat z badań: Postawy wobec osób niepełnosprawnych; Aktualne problemy i wydarzenia 

(208), 2007, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF [dostęp: 7.12.2020] 
24 Kossewska J., Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych – postawy i ich determinanty, Annales 

Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica I, 14, 2003, s. 39-59. 
25 Jerzmanowska A., Empatia oraz decentracja interpersonalna a radykalność postaw społecznych, 

Psychologia Społeczna 2013, tom 8, 1 (24), s. 67-79 
26 Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006. 
27 Tamże. 
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w kontaktach z innymi
28

. Te zależności mogą wskazywać, na większe zainteresowanie 
filmami ukazującymi losy osób z niepełnosprawnościami u osób o wysokim poziomie 
empatii.  

Współczucie (compassion) opisywane jest jako wrażliwość na cierpienie innych, 
które ma na celu złagodzenie lub przeciwdziałanie temu cierpieniu

29
. Odnosi się do 

umiejętności okazywania zrozumienia, tolerancji, życzliwości i wspaniałomyślności 
wobec innych osób

30
. Współczucie może pojawić się w odpowiedzi na trudne do-

świadczenia życiowe związane z cierpieniem, powodując refleksję dotyczącą sensu 
cierpienia i ukształtować postawę współczucia i rozumienia cierpienia, przeciwności 
losu wobec innych

31
.  

Postawa współczująca wobec siebie (self-compassion) związana jest z okazywa-
niem sobie samemu życzliwości, pocieszenia, akceptacji i nieoceniającego zrozumienia 
dla własnych ograniczeń oraz w sytuacjach odczuwania psychicznego, fizycznego, 
duchowego lub emocjonalnego dyskomfortu i bólu

32, 33
. 

Wyniki badań w tym obszarze sugerują, że żyjąc z niepełnosprawnością, postawa 
współczująca wobec siebie może być kluczowa dla wzmacniania poczucia dobrego 
samopoczucia, jakości życia oraz chęci szukania wsparcia a także może wiązać się 
z mniejszym poczuciem nieadekwatności czy odizolowania

34, 35, 36
. Dotychczasowe 

badania nad współczuciem dla samego siebie wskazały na wiele powiązań wysokiego 
poziomu tej postawy z pozytywnymi emocjami, wyższą satysfakcją z życia i dobro-
stanem, a także z akceptacją i pozytywną reinterpretacją nieprzyjemnych doświadczeń 
i porażek, co więcej rozwinięta postawa współczucia wobec samego siebie wiązała się 
ze zmniejszonym odczuwaniem zawstydzenia czy stanów lęku i niepokoju oraz innych 
negatywnych emocji

37
. 

Zarówno postawa współczująca względem siebie i innych zostały wskazane jako 
czynniki wspomagające adaptację do niepełnosprawności a wykorzystywanie w terapii 
i rehabilitacji technik opartych na współczuciu sprzyjają lepszemu radzeniu sobie (tak 
terapeutom, jak i osobom z niepełnosprawnością) i przystosowaniu do funkcjonowania 
z niepełnosprawnością

38
. 

                                                                
28 Pettigrew T., Tropp L., How does intergroup contact reduce prejudice? Metaanalytic tests of three 

mediators, European Journal of Social Psychology, 38 (6), 2008, s. 922-934. 
29 Gilbert P., The compassionate mind: A new approach to the challenges of life, UK: Constable & Robinson, 

London 2009. 
30 Stuntzner S., Compassion and Self-compassion: Conceptualization of and Application to Adjustment to 

Disability, Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 2017, 48(2). 
31 Brennan H., Westbrook J., Parry S. „An understanding, a way of life”: An exploration of learning disability 

professionals’ experiences of compassion, British Journal of Learning Disabilities, 2020. 
32 Neff K., Self-compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind, NY: Harper Collins 

Publishers, New York 2011. 
33 Neff K., Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself, Self 

Identity, 2(2), 2003, s. 85-101. 
34 Tamże. 
35 Allen A.B., Goldwasser E.R., Leary M.R., Self-compassion and Well-being among Older Adults, Self 

Identity, 11(4), 2012, s. 428-453. 
36 Nery-Hurwit M., Yun J., Ebbeck V., Examining the roles of self-compassion and resilience on health-

related quality of life for individuals with Multiple Sclerosis, Disability and Health Journal, 2017. 
37 Barnard L.K., Curry J.F., Self-Compassion: Conceptualizations, Correlates and Interventions, Review of 

General Psychology, Advance online publication, 2011. 
38 Stuntzner S., Compassion and Self-compassion: Conceptualization of and Application to Adjustment to 

Disability, Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 48(2), 2017. 
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3. Grupa badawcza i wykorzystane narzędzia 

W niniejszym rozdziale dokonany zostanie opis grupy badawczej na której przepro-

wadzone zostało badania, opis filmów, które zostały wykorzystane w ocenie osób 

badanych oraz opis narzędzi, skal i kwestionariuszy wykorzystanych w badaniu.  

3.1. Grupa badawcza 

W badaniu wzięło udział 120 osób, których średnia wieku wyniosła 30,77 (SD = 

11,14). Ze względu na obszar badawczy, w badaniu mógłby wziąć udział jedynie osoby 

pełnoletnie. 29 osób stanowili mężczyźni, a 91 osób stanowiły kobiety. 22 osoby 

posiadały wykształcenie średnie, 24 osoby wykształcenie powyżej średniego a 74 

osoby wykształcenie wyższe. 16 osób mieszkało na wsi, 26 w małym mieście, 33 

w średnim mieście a 45 w dużym mieście.  

W badanej grupie, 21 osób określiło się jako „osoba z niepełnosprawnością 

ruchową” – kategoria ta mieściła w sobie niepełnosprawność wynikającą z utraty lub 

niesprawności kończyn czy choroby przewlekłej objawiającej się uszkodzeniem układu 

nerwowego. Pozostałe osoby (99) były osobami bez niepełnosprawności ruchowej ani 

niepełnosprawności innego typu. Wśród badanych osób pełnosprawnych, część 

pozostawała w zawodowych (16 osób) lub prywatnych (32 osoby) relacjach z osobami 

z niepełnosprawnościami. 

3.2. Narzędzia 

3.2.1. Skala stereotypów seksualnych wobec osób niepełnosprawnych 

W celu zbadania stopnia stereotypizacji seksualności osób niepełnosprawnych skon-

struowano skalę składającą się z 10 pytań odnoszących się do stereotypów, których 

łączny wynik daje nasilenie stereotypizacji seksualności osób seksualnych. Inspiracją 

do utworzenia skali była lista mitów i stereotypów dotyczących seksualności osób 

z niepełnosprawnością zawarta w książce „Pełnosprawni! Uniwersalny przewodnik po 

seksie dla tych, którzy żyją z niepełnosprawnością, chronicznym bólem i chorobą” 

autorstwa Miriam Kaufman, Cory Silverberg i Fran Odette. 3 pytania w skali mają 

charakter odwrócony i przed dodaniem ich do łącznej sumy należy zamienić zaznaczone 

wyniki. Pytania w skali mierzone są w przedziale od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecy-

dowanie tak” a 5 „zdecydowanie nie”. Budowa skali przebiegała trzyetapowo. 

Pierwszy etap składał się z dokonania przeglądu literaturowego i wyróżnienia najwa-

żniejszych aspektów, które są poruszane w kontekście stereotypów osób seksualnych. 

Uzyskane wyniki zostały zamienione w 13 stwierdzeń, których zgodność z tematem 

oceniania była przez 9 sędziów kompetentnych. Procedura sędziów kompetentnych 

została przeprowadzono po zapoznaniu sędziów z tematyką seksualności osób niepełno-

sprawnych, wszystkie osoby posiadały wykształcenie wyższe, psychologiczne. Po 

wstępnej ocenie sędziów, zdecydowano się na pozostawienie 10 stwierdzeń, których 

zgodność W Kendall wyniosła 0,83. W analizach powyższego artykułu przepro-

wadzono także analizę alfy Cronbacha oraz omegi McDonalnda, w celu wskazania 

rzetelności skonstruowanej skali. Dla grupy 120 osób badanych średnia wyniosła  

M = 18,92 punkta, a odchylenie standardowe SD = 5,22, średnia korelacja między 

pozycjami wyniosła r = 0,21. Alfa Cronbacha dla badanej skali wyniosła 0,73, a Omega 

McDonalda wyniosła 0,75, co pozwala wnioskować o zadowalającej rzetelności skali. 
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3.2.2. Indeks reaktywności emocjonalnej 

W badaniu posłużono się indeksem reaktywności emocjonalnej Daviesa
39

, którego 

zadaniem jest pomiar dyspozycyjnej empatii. Podstawa teoretyczna kwestionariusza 

opiera się na zestawie oddzielnych, powiązanych ze sobą konstruktów. W prezento-

wanym narzędziu zawarte zostały 4 konstrukty, każdy z nich tworzy 7-pytaniową skalę, 

co łącznie pozwala na uzyskanie 28 pytań. Pierwszą skalą jest skala przyjmowania 

perspektywy mierząca zgłaszaną tendencję do szybkiego i spontanicznego przyjmowania 

punktu widzenia innych w życiu codziennym. Kolejną skalą jest skala zaniepokojenia 

empatycznego, która definiowana jest jako tendencja do odczuwania współczucia 

w sytuacjach nieszczęśliwych dla innych osób. Trzecią skalą jest skala dystresu 

osobistego odnosząca się do tendencji reagowania stresem i dyskomfortem w sytuacji 

stresu i dyskomfortu innych osób. Ostatnią skalą jest skala fantazji, której celem jest 

pomiar skłonności wyobraźni do przeniesienia się i umieszczenia w sytuacji drugiej 

osoby.  

3.2.3. Współczucie dla siebie i innych 

W celu zbadania współczucia dla siebie i innych wykorzystano narzędzia: Skalę 

Współczucia
40

 (polskie tłumaczenie: Fopka-Kowalczyk, Kocur) oraz Skróconą Skalę 

Współczucia Wobec Siebie
41

. Oba narzędzia opierają się na modelu teoretycznym self-

compassion opracowanym przez Kristiana Neffa.  

Skala Współczucia Wobec Innych w wersji polskiej składa się z 16 stwierdzeń, 

w oparciu, o które możliwe jest obliczenie 4 podskal: dobroci, poczucia wspólnoty, 

uważności oraz obojętności. Po zsumowaniu podskal możliwy jest do uzyskania wynik 

ogólny współczucia dla siebie. 

Skrócona Skala Współczucia Wobec Siebie to skrócona wersja narzędzia do pomiaru 

postawy współczującej wobec siebie
42

. W badaniu użyto polskiego tłumaczenia skali. 

Narzędzie składa się z 12 stwierdzeń, które w oryginalnej wersji umożliwiają obliczenie 

wyników w 6 podskalach: życzliwość (Self-Kindness); osądzanie (Self-Judgement); 

poczucie wspólnoty (Common Humanity); izolacja (Isolation); uważność (Mind-

fulness); nadidentyfikacja (Over-Identification) oraz wyniku ogólnego po zsumowaniu 

wyników podskal. 

3.3. Oceniane filmy 

Film jest potężnym narzędziem kultury masowej. Jest manifestacją i odzwiercie-

dleniem postaw i nastrojów społecznych. Jest lustrem, w którym przeglądają i odbijają 

się całe społeczeństwa, jak i pojedyncze jednostki. Film jest inspirowany codzienności, 

ale jest także stworzony do tego by tą codzienność zmieniać, zaklinać, przełamywać 

stereotypy i krzywdzące przekonania. Film posiada moc tworzenia nowej rzeczy-

wistości, przemawiając nie tylko swoją treścią, formą czy ideą, ale przede wszystkim 
                                                                
39 Davies M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk 1999. 
40 Pommier E., Neff K.D., Tóth-Király I., The development and validation of the Compassion Scale, 

Assessment, 2020, 27(1), s. 21-39. 
41 Neff K., Tóth-Király I., Yarnell L.M., Arimitsu K., Castilho P., Ghorbani N., Kotsou I., Examining the 

factor structure of the Self-Compassion Scale in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six 

subscale scores, Psychological Assessment, 2019, 31, s. 27-45. 
42 Raes F., Pommier E., Neff K.D., Van Gucht D., Construction and factorial validation of a short form of the 

self‐compassion scale, Clinical psychology & psychotherapy, 2011, 18(3), s. 250-255. 
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możliwością modelowania postaw
43

. W niniejszej pracy wybrano 5 filmów, których 

wspólnym mianownikiem jest ukazywanie osób niepełnosprawnych, także w kontekście 

ich seksualności. Ocena i odniesienie się grupy badawczej do wybranych obrazów, 

stanowi cenną informację na temat postaw, które prezentowane są w danym utworze, 

ale także na temat postaw widza, z którymi dany utwór zostaje zderzony. 

Wyboru filmu dokonano na podstawie ankiety przeglądowej na forum polskiego 

portalu zrzeszającego fanów kina. Sondaż został przeprowadzony wśród osób posia-

dających konto na tym serwisie. Do badań wybrano pięć najczęściej wskazywanych 

produkcji filmowych.  

Wybrane filmy: 

 Chce się żyć (2013), reż. Maciej Pieprzyca – film polskiej produkcji, na portalu 

Filmweb zdobył ocenę 7,7 (ilość ocen: 114 249); 

 Nietykalni (2011), reż. Olivier Nakache, Éric Toledano – na portalu Filmweb 

zdobył ocenę 8,7 i został oceniony przez 649 505 osób; film zajmuje drugie 

miejsce w rankingu top500 wg portalu; 

 Teoria wszystkiego (2014), reż. James Marsh – oscarowy film opowiadający 

historię życia Stephena Hawkinga; na portalu Filmweb uzyskał ocenę 7,6 (209 

899 ocen); 

 Sesje (2012), reż. Ben Lewin – oparty na prawdziwej historii, wielokrotnie doce-

niany przez krytyków na festiwalach kina niezależnego; na portalu filmweb.pl 

zdobył ocenę 6,8 (19 352 oceny);  

 Zanim się pojawiłeś (2016), reż. Thea Sharrock – film z hollywoodzką obsadą, na 

portalu Filmweb uzyskał ocenę 7,5 (ilość ocen: 169 361). 

Fabuła wybranych filmów została poddana analizie, poprzez wypełnienie przez 

osoby badane arkusza oceny. W arkuszu znalazło się kilka stwierdzeń dotyczących 

aspektów filmu i fabuły mogących oddziaływać na odbiór filmu. Do aspektów filmu, 

które poddano ocenie, należało: obalanie stereotypów, wiarygodność obrazu, sposób 

przedstawienia niepełnosprawności bohatera, emocje jakie budzi bohater i jego zacho-

wanie, ukazanie reakcji społeczeństwa na niepełnosprawność bohatera filmowego.  

4. Wyniki 

4 osoby widziały wszystkie 5 filmów, 5 osób widziało 4 filmy, 23 osoby widziały 3 

filmy, 37 osób widziało 2 filmy, 41 osób widziało jeden film a 9 osób nie widziało 

żadnego filmu.  

W oparciu o przeprowadzone testy normalności rozkładu, nie uzyskano wyników 

pozwalających na przeprowadzenie analiz testami parametrycznymi. W związku z tym 

w dalszej części prowadzone analizy będą przeprowadzane za pomocą testów 

nieparametrycznych z użyciem oprogramowania statystycznego Statistica 13.3 oraz 

SPSS (PS IMAGO PRO 7.0). 
  

                                                                
43 Groeppel-Klein A., Domke A., Bartmann B., Pretty Woman Or Erin Brockovich? Unconscious and 

Conscious Reactions to Commercials and Movies Shaped By Fairy Tale Archetpyes – Results From Two 

Experimental Studies, „ACR North American Advances”, 2006, s. 163-174. 
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Tabela 1. Rozkład znajomości filmów przez osoby badane44 

 Film 1 Film 2 Film 3 Film 4 Film 5 

Nie 26 (21%) 105 (86%) 78 (64%) 78 (64%) 85 (70%) 

Tak 94 (78%) 15 (14%) 42 (36%) 42 (36%) 35 (30%) 

W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzono analizę korelacji Spearmana, która 
wykazała istotne statystycznie (p < 0,01) korelację pomiędzy skonstruowaną skalą 
a skalą Przyjmowanie perspektywy (-0,23), CS Wspólnota (-0,21), CS Refleksyjność  
(-0,26), CS Obojętność (-0,31) oraz CS Suma (-0,31), a także SCS (0,21). Wyniki 
wskazują, że uzyskane korelacje korelują ujemnie z wymienionymi podskalami, czyli 
im wyższy był wynik w skali mitów tym niższe były wyniki w wymienionych wyżej 
skalach.  

Wyniki uzyskane w ocenie filmów wiązały się dodatnio z poziomem postawy 
współczującej dla samego siebie, jednak ujemnie z podskalą wspólnotowości, reflek-
syjności, przyjmowania perspektywy oraz obojętnością wchodzących w skład skali 
współczucia.  

Ocena Filmu 1 korelowała dodatnio ze skalą SCS refleksyjność (rho = 0,25,  
p < 0,01), podobnie ocena filmu 3 (rho = 0,38, p < 0,01). Ocena Filmu 2 korelowała 
ujemnie ze skalami SCS izolacja (rho = -0,53, p < 0,01) oraz SCS nadidentyfikacja 
(rho = -0,76, p < 0,01). Ocena filmu 4 korelowała dodanio z CS wspólnota (rho = 0,42, 
p < 0,01) oraz CS obojętność (rho = 0,38, p < 0,01).  

Osoby, ktore pozytywnie oceniały film Chce się żyć i Teoria wszystkiego uzyski-
wały wyższe wyniki w skali refleksyjności względem siebie. Natomiast wysokie oceny 
filmu Nietykalni, będącego najbardziej znanym filmem dla osób badanych, wiązały się 
negatywnie z izolacją oraz nadidentyfikacją, będącymi częścią narzędzia do pomiaru 
współczucia wobec siebie. Może oznaczać to, że wartością edukacyjną tego filmu jest 
właśnie zmniejszenie poczucia izolacji i nadidentyfikacji w odniesieniu do ruchowej 
niepełnosprawności. Wysoka ocena czwartego filmu – „Sesje” – wiązała się pozytywnie 
z wysokimi wynikami skali współczucia w aspektach poczucia wspólnotowości oraz 
obojętności. 

Wykazano także szereg korelacji pomiędzy badanymi skalami i podskalami 
narzędzi, których zbiorcze zestawienie prezentuje tabela X. 

W celu zbadania różnic pomiędzy grupami przeprowadzono nieparametryczny test 
U Manna-Whitneya, które wykazały istotne statystyczne różnice pomiędzy badanymi 
grupami, tj. osobami niepełnosprawnymi i osobami pełnosprawnymi. Uzyskano 
statystycznie istotne różnice pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi 
w micie: „Ludzie, którzy żyją z niepełnosprawnością, mogą uprawiać seks”. Różnica 
ta wyniosła Z = -2,28 dla p < 0,03 i oznacza, że osoby pełnosprawne częściej zgadzały 
się tym mitem niż osoby niepełnosprawne. Uzyskano także istotną różnice w micie 7, 
która wyniosła Z = 2,59, p < 0,01 i oznacza, że osoby niepełnosprawne częściej 
zgadzały się z twierdzeniem: Ludzie żyjący z niepełnosprawnością są bierni seksualnie 
i nie inicjują zbliżeń. Dla mitu 9 różnica wyniosła Z = -1,98, p < 0,05, co oznacza, że 
osoby niepełnosprawne częściej zgadzają się z stwierdzeniem: Ludzie żyjący z nie-
pełnosprawnością częściej niż osoby bez niepełnosprawności mogą paść ofiarą nadużyć 
seksualnych. Kolejna istotna różnica dotyczyły mitu 10 i wyniosła Z = -2,13, p < 0,05, 
                                                                
44 j.w.  
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co oznacza, że osoby niepełnosprawne częściej zgadzały się z stwierdzeniem, że osobom 
niepełnosprawnym nie potrzebna jest edukacja seksualna. Uzyskano także różnice 
w ocenie filmu 5, która wyniosła Z = -2,32, p < 0,02 i oznacza, że osoby niepełno-
sprawne oceniały ten film statystycznie wyżej niż osoby pełnosprawne. Osoby pełno-
sprawne miały wyższy wynik w CS Wspólnota (Z = -2,90, p < 0,01), niższy w CS 
Refleksyjność (Z = 3,21, p < 0,01), wyższy w SCS życzliwość dla siebie (Z = 1,98,  
p < 0,05), wyższy w SCS osądzanie siebie (Z = 2,60, p < 0,01), wyższy w SCS 
Nadidentyfikacja (Z = 2,90, p < 0,05) oraz wyższy dla SCS suma (Z = 3,21, p < 0,01). 
Przeprowadzono także analizę różnic w oparciu o dane dotyczące wykształcenia oraz 
miejsca zamieszkania, jednak nie równoliczne grupy i brak wystarczającej próby 
uniemożliwiły na uzyskanie statystycznie istotnych wyników.  

5. Podsumowanie i dyskusja  

Uzyskane wyniki wskazują wyraźnie, że osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz pełnosprawne mają różny poziom wiary w stereotypy na temat seksualności osób 
z niepełnosprawnością i odmienne przekonania dotyczące aktywności seksualnej tej 
grupy. Przyczyny różnic można upatrywać się w odmiennych doświadczeniach 
zarówno w kwestii samej niepełnosprawności, jak i możliwości ekspresji seksualnej 
z niepełnosprawnością. W literaturze podkreślane jest, że jedną z przyczyn tabuizowania 
seksualności, a przede wszystkim seksualności osób z niepełnosprawnością, jest 
przekonanie, że seks jest sprawą prywatną

45, 46, 47
. Osoby pełnosprawne, szczególnie 

nie posiadające kontaktów prywatnych z osobami niepełnosprawnymi, z mniejszym 
prawdopodobieństwem doświadczą podważania ich zdolności do tworzenia związków, 
możliwości posiadania udanego współżycia oraz poddawania w wątpliwość prawidło-
wości normatywnych zachowań seksualnych.  

Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów zmiennych psychologicznych w grupie 
badawczej, osoby z niepełnosprawnością charakteryzują się niższym – w porównaniu 
z osobami pełnosprawnymi – poziomem poczucia wspólnoty oraz życzliwości dla 
siebie, co może być wynikiem poczuciem dyskryminacji, wykluczenia oraz marginali-
zowania potrzeb tej grupy. Działania integrujące osoby z niepełnosprawnościami 
z osobami pełnosprawnymi mają na celu umożliwienie równych szans na rozwój 
i korzystanie z życia. Jak podaje Wołosiuk, bariery społeczne (w tym wiara w stereo-
typy) znacząco utrudniają integrację i równe uczestniczenie w życiu społecznym

48
. 

Pozytywna, skuteczna integracja i kształtowanie właściwych postaw wobec osób z nie-
pełnosprawnością wydaje się być kluczowa dla poczucia wspólnoty i przynależności. 

Różnica dotyczy także oceny filmów o seksualności osób z niepełnosprawnością 
ruchową przez osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnością. Prawdopodobnie, oglą-
dając filmy o takiej tematyce, osoby należące do tych dwóch grup będą skupiać się na 
innych elementach i aspektach danego filmu. Dzięki przedstawieniu scen erotycznych 
w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością, osoba, która sama doświadcza 
niepełnosprawności może poszukiwać treści edukacyjnych lub terapeutycznych, 
                                                                
45 Mironiuk A., Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową 

w perspektywie pedagogiki kultury popularnej, ATUT Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020. 
46 Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012. 
47 Kaufman M., Silverberg C., Odette F., Pełnosprawni! Uniwersalny przewodnik po seksie, Wydawnictwo 

Czarna Owca, Warszawa 2013. 
48 Wołosiuk B., Integracja osób z niepełnosprawnością – możliwości i bariery, Rozprawy Społeczne, 2013, 1 

(VII), s. 69-73. 
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normalizując seksualność osób z niepełnosprawnością. Dla pełnosprawnych, film 
o takiej tematyce być może będzie spełniał przede wszystkim funkcję doświadczenia 
zastępczego czy w ogóle nakreślał ten marginalizowany obszar w świadomości jed-
nostki, a później społeczeństwa. Nie bez znaczenia wydaje się być motywacja do 
sięgania po pozycje filmowe z wątkiem funkcjonowania i seksualności osób z niepełno-
sprawnością przez osoby pełnosprawne. Badania w tym zakresie stanowiłyby uzupeł-
nienie niniejszych badań i umożliwiły dalsze analizy dotyczące aspektów, które mogą 
wpływać na oglądanie filmów o tej tematyce.  

Uwagę zwraca fakt, że najpopularniejsze filmy, które zostały wskazane przez 
uczestników sondażu to filmy o niepełnosprawności męskiej. Kobiety z niepełno-
sprawnością – jak wskazuje Alicja Mironiuk – są podwójnie dyskryminowane jako 
„nie-sprawne” i „nie-kobiety”

49
. Zdecydowana większość filmów zawierających wątek 

seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową przedstawia obraz mężczyzny 
z niepełnosprawnościami, tak, jakby społeczna wartość kobiety w podobnej sytuacji 
była niższa – do takich wniosków doszli autorzy obszernej analizy sytuacji osób 
z niepełnosprawnością, Colin Barnes i Goffrey Mercer

50
. Zależność ta może wskazywać 

na istnienie kolejnego stereotypu, ukrytego w tak nieświadomych wyborach, jak 
wskazanie filmu cieszącego się większą popularnością, jakby niepełnosprawność 
kobieca była sprawą mniejszej wagi lub mniej „filmowa”, by „zasłużyć” na ekrani-
zację. Filmy z wątkiem kobiecej niepełnosprawności może zyskiwać mniejszą popu-
larność, gdyż obraz kobiety z niepełnosprawnością ukazywany w mediach jest nie-
atrakcyjne

51
. Brak filmów z zapadającym w pamięć wizerunkiem kobiety z niepełno-

sprawnością stanowi przykład gender gap w kinematografii
52

. Wykorzystując istniejące 
filmy obrazujące ten temat możemy poszerzyć działania profilaktyczne i edukacyjne, 
obok normalizowania seksualności osób niepełnosprawnych i obalania mitów, 
o przeciwdziałanie marginalizacji kobiet z niepełnosprawnościami. 

W oparciu o uzyskane wyniki można zauważyć, że badane zjawisko jest wielo-
wymiarowe. A złożoność problemu wynika z wielu zmiennych, które wzajemnie ze 
sobą interferują. Przeprowadzone analizy wskazują na wiele różnic zarówno w odbiorze 
i ocenie filmów, wiary w stereotypy związane z niepełnosprawnością, jak i pozostałe 
badane zmienne, np. współczucie do innych i do siebie. Występują także różnice 
w odbiorze mitów u osób, które na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi lub 
mają z nimi kontakt w sferze prywatnej, rodzinnej Wskazuje to na konieczność różnico-
wania problemu nie tylko dychotomicznie na podział pełnosprawny-niepełnosprawny, 
ale także na konieczność podjęcia trudu większej różnorodności grup związanych 
z niepełnosprawnością.  

Badania pokazują, jak istotna jest psychoedukacja dotycząca seksualności osób 
z niepełnosprawnościami. Wykorzystanie filmów do działań profilaktycznych jest 
z pewnością atrakcyjne, jednak filmy, które poruszają ten wątek nie są pozbawione wad. 
Filmy, które zostały przeanalizowane w badaniu, mimo pozytywnego odbioru widzów, 
powielały mity na temat ekspresji seksualnej osób z niepełnosprawnością, edukacji 

                                                                
49 Mironiuk A., Dziwoląg, superbohater, zwyklak. Filmowe obrazy osób z niepełnosprawnością ruchową 

w perspektywie pedagogiki kultury popularnej, ATUT Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020. 
50 Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 2008. 
51 Tamże. 
52 Steinke J., Cultural representations of gender and science: portrayals of female scientists and engineers in 

popular films, Sci. Commun. 2005, 27, s. 27-63. 10.1177/1075547005278610. 
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seksualnych czy nawet funkcjonowania – w obszarach pozaseksualnych – osób z nie-
pełnosprawnością. W przyszłych działaniach z zakresu profilaktyki i psychoedukacji 
z wykorzystaniem filmów, należy dołożyć wszelkich starań, by usuwać bariery eduka-
cyjne i obalać mity na temat seksualności osób z niepełnosprawnością. Warto podjąć 
w oddziaływaniach wzmaganie empatycznych postaw wobec osób z niepełnospraw-
nością i rozwijać zdolność do współczucia i życzliwości wobec samych siebie w grupie 
osób z niepełnosprawnością, w celu poprawy jakości życia. Działając w zgodzie 
z Deklaracją Praw Seksualnych Człowieka należy wspierać i wspomagać każdego 
człowieka w realizacji potrzeb seksualnych, umożliwiać dostęp do edukacji seksualnej 
i właściwej rehabilitacji, by jak najpełniej czerpać satysfakcję z życia. 

Wskazuje na się na konieczność wysoce ostrożnej i nie zalecanej generalizacji, ze 
względu na małą próbę osób badanych. Badania te stanowią istotny krok w zrozumieniu 
wielowymiarowości zjawiska niepełnosprawności, szczególnie w kontekście mitów. 
Autorki zwracają uwagę na konieczność holistycznego podejścia, które pozwala na 
ukazanie złożonych zależności. Przeprowadzone badanie jest jednym z pierwszych 
kroków, które będą prowadzone w obszarze tych badań. W dalszych analizach planuje 
się sprawdzenie skali mitów związanych z seksualnością osób niepełnosprawnych na 
większej grupie osób badanych oraz kontynuowanie badań z dziedziny filmy i niepełno-
sprawności, z rozszerzeniem bazy o kolejne dzieła, także seriale, oraz ich analizę.  
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Seksualność osób niepełnosprawnych w filmach – aspekt stereotypów, empatii 

i współczucia 

Streszczenie  
Sceny erotyczne w filmach, zgodnie z aktualną wiedzą, pokazują, że każdy człowiek jest seksualny, a saty-
sfakcja z realizacji swoich potrzeb seksualnych wpływa na dobrostan jednostki i sprzyja lepszemu zdrowiu. 
Przyzwolenie na pokazywanie w filmach ekspresji seksualnej wydaje się mieć jednak swoje granice, gdy 
bohater jest niepełnosprawny/posiada niepełnosprawność. Filmy o seksualności osób z niepełnospraw-
nością ruchowo mogą normalizować seks niepełnosprawnych w społecznej świadomości, jednak wielokrotnie 
fabuła i bohaterowie filmów podkreślają krzywdzące stereotypy na temat osób z niepełnosprawnościami. 
Celem przeprowadzonych badań było określenie w jakim stopniu osoby zgadzają się z powszechnymi 
stereotypami dotyczącymi seksualności osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz czy znajomość 
filmów o tej tematyce wzmacnia lub osłabia te przekonania. Przeprowadzone badania pomogły zidenty-
fikować czy czynniki takie jak empatia, współczucie kierowane do siebie lub innych lub osobiste relacje 
z osobami z niepełnosprawnościami modyfikują odbiór filmów i wiarę w stereotypy na ten temat. 
W badaniu wzięło udział 120 dorosłych osób w wieku 18-66 lat (M = 30,94 SD = 11,09), w tym 22 osoby 
z niepełnosprawnością ruchową. W badaniu wykorzystano listę najpopularniejszych filmów ukazujących 
seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową, listę stereotypów dotyczących seksualności osób niepełno-
sprawnych, autorski arkusz do oceny badanych aspektów filmów oraz kwestionariusz do pomiaru wybra-
nych zmiennych psychologicznych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że znajomość wybranych 
filmów o seksualności osób niepełnosprawnych istotnie wiąże się z przekonaniami na ten temat. Istnieją 
również istotne różnice w ocenie badanych filmów i opinii na temat podkreślania przez nie stereotypów 
między osobami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Badania nie ukazały różnic 
w poziomach empatii i współczucia między badanymi osobami z niepełnosprawnościami i bez niepełno-
sprawności ruchowej. 
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, stereotypy, film, empatia, współczucie 
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Antykoncepcja: technika i etyka  

w kontekście historycznym 

1. Opinia tytułem wstępu 

W XX wieku w słownikach pojawiło się nowe słowo: antykoncepcja. Brzmienie 
tego słowa już w pierwszej sylabie zdradza jego etymologię (łac. anti- + conceptio → 
anty- + poczęcie). Występująca w tym słowie negacja niesie ze sobą ogrom kontro-
wersji. Starsze pokolenia uważały, że metody zapobiegania ciąży są błędem w sztuce 
lekarskiej i próbą zabawy w boga. Oskarżały młodszą generację o wprowadzenie na 
rynek technik antykoncepcyjnych, a lekarzy o przyzwolenie na ich stosowanie. 
W związku z tym, że w tym samym momencie wprowadzono określenie „antykoncepcja” 
uznano powszechnie, że próba kontroli urodzeń jest całkiem nowym wynalazkiem, 
który przez nakładanie pęt naturze i zmniejszanie przyrostu naturalnego spowoduje 
chaos we wszechświecie. Trudno uwierzyć, że takie absurdalne stwierdzenia w wielu 
kręgach społecznych uchodzą także współcześnie za niezaprzeczalne fakty. 
Wspomnijmy jeszcze raz to oryginalne, burzące ład w opinii społecznej i dysputach 
religijnych słowo: A N T Y K O N C E P C J A. Nowość czy ulepszenie? Ulga czy 
zagłada…? W dalszej części pracy przedstawiono zbiór faktów historycznych, których 
celem jest postawienie twardej granicy między fikcją a rzeczywistością, przez co 
opinia dotycząca antykoncepcji utraci emocjonalne nacechowanie. 

2. Od przyczyny do skutku, a bez przyczyny… 

Możemy przyjąć, że zależność między stosunkiem seksualnym a zajściem w ciążę 
została zauważona bardzo wcześnie w dziejach ludzkości, a po raz pierwszy opisana 
w sumeryjskim hymnie

3
. Dzieło, w którym miał być opisany po raz pierwszy ten fakt, 

jest datowane na 3750-2004 r. p.n.e. Fragment dotyczący tej kwestii jest zawarty 
w dialogu bogini Inanny, zwanej także Isztar, patronki miłości, seksu i płodności. 
Nazywano ją także boginią starożytnego miasta sumeryjskiego

4
. 

„Kto uprawiać będzie mój srom, któż zaorze me wilgotne ziemie?” zapytała bogini. 
Na tę propozycję twierdząco odpowiedział jej bóg Dumuzi

5
. Kolejne historyczne 

spostrzeżenie, które precyzyjniej definiuje skutek zasiewu, można dostrzec w samym 
dziele Arystotelesa „De generatione animaliu”. Stagiryta opisuje nasienie jako gorącą 
substancję, nazywa je pneumą. Zwraca uwagę także na to, że jest ono płodne. Arysto-
teles zalicza spermę do substancji analogicznych do pierwiastków gwiazd

6
. Platon nie 

pozostając bierny tej sprawie, zaproponował w dziele „Timajos”, że sperma ma duszę, 
                                                                
1 Mateuszl.wylaz@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział lekarski 

kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
2 Dawid.pajor@student.uj.edu.pl , Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział lekarski 

kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
3 Zamachowska M., Gdy dusza nasienia pragnie się wydostać na zewnątrz, Medical Tribune, 2018 
4 Stuckey J., Inanna, Goddess of Infinite Variety, MatriFocus, 2015. 
5 Cyt. za Zamachowska M., Gdy dusza nasienia pragnie się wydostać na zewnątrz, Medical Tribune, 2018. 
6 Kihara S., The Physiology of Pneuma and the Relationship between Aristotle and Greek Medicine, Journal 

of Philosophy and Ethics in Health Care and Medicine, 2017. 
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czyli tę samą uprzednio wspomnianą pneumę
7
. Była ta pewnego rodzaju niewłaściwa 

gloryfikacja spermy, przez co współżycie w wielu kulturach ograniczało się jedynie do 
kwestii reprodukcyjnej. Mając wiedzę, która tłumaczyła związek przyczynowo-skut-
kowy doprowadzający do ciąży, zaczęto wymyślać coraz to nowsze techniki blokujące 
kontakt spermy z waginą.  

3. Zaczynając, już nie od Adama i Ewy, tylko od Onana i Tamar 

Najstarsza, a zarazem najprostsza metoda antykoncepcyjna została zobrazowana 
w Biblii w 38 rozdziale Księgi Rodzaju. Historia ta przedstawia Onana, który po śmierci 
swojego brata Era, zgodnie z nakazem prawa lewiratu powinien zapłodnić Tamar, żonę 
brata. Hebrajczyk nie chcąc jednak wzbudzić potomstwa bratu, rozlewał nasienie na 
ziemie, przez co został ukarany przez Pana

8
. Biblia Tysiąclecia przekłada ten opis 

w następujący sposób: „ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia”
9
. 

John Ridley badacz historii antykoncepcji wychodził z przekonania, że mężczyźni 
troszczą się mniej o wielkość rodziny

10
, ale informacja, że przed wynalezieniem pigułki 

antykoncepcyjnej, coitus interruptus, czyli stosunek przerywany był najpopularniejszą 
metodą antykoncepcji całkowicie zaprzecza tej tezie. Statystyki te przemawiają za tym, 
że mężczyźni decydowali o kwestiach reprodukcji w tamtych czasach

11
. 

4. Metoda barierowa czy odstraszająca? Czyli zjawiskowa recepta 

wprost z papirusu 

W staroegipskim papirusie z Kahun, który jest datowany na 1850 r. p.n.e. przed-
stawiona jest metoda antykoncepcyjna, która polega na umieszczeniu głęboko w pochwie za 
pomocą kłębka włókien mieszanki mielonych daktyli, cierni akacji i miodu

12
. Podobny 

przepis na zapobieganie zapłodnieniu jest opisany w papirusie Ebersa z 1550 r. p.n.e. 
Ten historyczny dokument zawiera receptę na klej złożony z miodu, strzępków przędzy 
i liści akacji, który po umieszczeniu w waginie na chwilę przed współżyciem miał 
zablokować dostęp plemników do macicy.

13
 Nie jest do końca wiadomo czy te techniki 

faktycznie posiadały funkcję barierową dla nasienia męskiego, czy chodziło bardziej 
o odstraszenie mężczyzny, który na widok cierni akacji tracił ochotę na seks. Porady 
antykoncepcyjne z wczesnych wieków dotyczyły wykonywania pewnych ściśle okre-
ślonych czynności, takich jak wstrzymanie oddechu podczas stosunku, co miało zbliżyć 
macicę do klatki piersiowej i utrudnić przedostanie się do niej plemników. Pomagało 
również błyskawiczne opróżnianie pochwy ze spermy poprzez jak najszybsze kich-
nięcie z jednoczesnym wydmuchaniem nosa. Oprócz tych sposobów w czasach antycz-
nych stosowano również inne techniki. Kobieta poprzez podskakiwanie do przodu 
miała zwiększać szanse na zajście ciąże, za to poprzez krzyknięcie i odskoczenie do 
tyłu miała zapewnić sobie spokój, żyjąc w bezdzietności

14
.  
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2009, s. 607-608. 
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5. Kulki z kału krokodyla pomieszaj z miodem, czyli jak zabić plemnik 

W Afryce już ponad 3 tysiące lat temu opisywano środki plemnikobójcze, takie jak 

odchody słonia czy krokodyla
15

. Ich skuteczność była jak dziś się wydaje oparta 

o zakwaszanie środowiska pochwy. Kobiety umieszczały w drogach rodnych również 

kwasy owocowe, pasty i materiały o konsystencji galaretki, które przez zmianę pH 

wykazywały działanie adekwatne do spermicydów
16

. 

W 1885 roku angielski farmaceuta Walter Rendell wprowadził na rynek farma-

ceutyczny pierwszy komercyjny czopek dopochwowy stworzony na bazie masła 

kakaowego i siarczanu chininy, która później została zastąpiona przez hydrochinine, 

gdyż wykazywała ona zwiększone działanie plemnikobójcze. Pierwszy znany żel 

plemnikobójczy, o nazwie Patentex, został wprowadzony do użytku powszechnego 

w 1906 roku przez Fredricha Merz’a
17

. Należy tutaj jeszcze wspomnieć o dziele 

Arystotelesa, tak zwanej „recepturze na zabijanie nasienia”, która oprócz zbioru sper-

micydów zawiera opisy preparatów do stosowania per vaginam, które były stworzone 

na bazie olejków cedrowych i ołowiu
18

. 

6. Antyczne zapotrzebowanie na wagę srebra 

Historia cudownego doustnego środka antykoncepcyjnego, ukrytego pod nazwą 

silphium bierze swój początek a zarazem koniec, na wzgórzach w pobliżu Cyreny, 

czyli w starożytnym greckim mieście położonym w Afryce północnej. Teza, że Grecy 

mogli mieć skuteczną doustną antykoncepcję, ma zarówno wielu zwolenników, jak 

i przeciwników. Zapisy archeologiczne przemawiają za tym, że ziołowy środek był 

skutecznym sposobem zapobiegania ciąży, przez co jego cenę mierzono srebrem
19

. 

Używano go również do regulowania miesiączki.
20

 Nie jest jednak doprecyzowane czy 

był to środek antykoncepcyjny, czy aborcyjny. Eksperymentalne badania na myszach 

z wykorzystaniem pokrewnych gatunków roślin wykazały, że zapobiegają one implan-

tacji zarodka
21

. Podejmowano próby przeszczepienia tej rośliny do innych części 

świata, jednakże wszystkie kończyły się niepowodzeniem. Duży popyt na tą roślinę, 

wynikający z powszechnego podejmowania wysiłków do zapobiegania ciąży w tym 

endemicznym regionie spowodował jej wyginięcie
22

. W starożytnym świecie w celach 

antykoncepcyjnych stosowano również inne rośliny, jedną z nich jest granat, a dokład-

niej nasiona granatu. Do tych czas mają one podobne przeznaczenie w Indiach czy 

w Afryce Wschodniej
23

. Co ciekawe, badania na zwierzętach wykazały właściwość 

antykoncepcyjną tego owocu
24

. Wiele sprawozdań medycznych z antyku oraz średnio-

wiecza przypisuje takie właściwości również aloesowi, selerowi, paproci i mięcie
25

. 

                                                                
15 Brian L., 4,000 years of contraception on display in Toronto museum, Centennial College journalism 

students, 2004. 
16 Contraception: past, present and future, FPA, 2010. 
17 Tamże. 
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19 Riddle J., Oral Contraceptives in Ancient and Medieval Times, American Scientist, 1992. 
20 Bullough V., Encyclopedia of Birth Control, ABC-CLIO, 2001, s. 126. 
21 Potts M., History of Contraception, Glob. libr. women's med., 2009. 
22 Tamże. 
23 Bullough V., Encyclopedia of Birth Control, ABC-CLIO, 2001, s. 126. 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
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7. Kot w butach, a Casanova…? Czyli co zdominowało antykoncepcję 

w renesansie 

Casanova w XIX wieku przemycił do opisu romantycznej miłości, ekskluzywny na 

tamte czasy element antykoncepcji, czyli prezerwatywę. Składała się ona z zawiązanych 

wstążką jelit zwierzęcych. Jego wspomnienia przybliżają czytelnikom różnorodność 

jakości i rozmiar „angielskiego płaszcza” mającego zapobiec ciążom i infekcjom przeno-

szonym drogą płciową
26

. Podążając za legendą, właścicielem pierwszego wyrobu 

prezerwatywo podobnego miał być władca Krety, król Minos, a jej podstawowym 

budulcem miały być rybie płuca albo pęcherz kozi
27

. Samo słowo prezerwatywa jest 

datowane na XVIII w., jednak pochodzenie tego słowa nie jest wiadome
28

. Wiemy 

natomiast skąd pochodzi określenie kondom. Według źródeł, doktor Condom, który 

zalecał stosowanie jelit baranich w ramach metod antykoncepcyjnych, miał spopula-

ryzować tę metodę projektując w XVII wieku prezerwatywę dla króla Karola II
29

. 

Druga teoria na pochodzenie tego słowa, mówi o połączniu trzech słów łacińskiego 

pochodzenia w jednym określeniu, to jest cumdum – wypadek, condonto – zbiornik, 

condamina – dom
30

. Najstarsze zapiski dotyczące prezerwatyw pojawiły się już na 

egipskich rysunkach. Istnieją również przesłanki, że w 1200 r. p.n.e. na cypryjskim 

dworze minojskim do zapobiegania ciąży i powstrzymywania chorób wenerycznych 

miały służyć woreczki rybie
31

. W starożytnych miastach, takich jak Grecja, Rzym albo 

Egipt antykoncepcja była domeną kobiet, dlatego wątpliwe są przypuszczenia stoso-

wania prezerwatyw w tamtejszych regionach
32

. W Azji w XV wieku wykonywano 

kondomy obejmujące zaledwie główkę penisa
33

. Do produkcji prezerwatyw używano 

przeróżnych materiałów poczynając od jelit przeżuwaczy i rybich pęcherzy, poprzez 

stosowany w Chinach jedwab i naoliwiony papier
34

 do rogów zwierzęcych i żółwich 

powłok wykorzystywanych w Japonii.
35

 W XVI wieku włoski lekarz i jeden z naj-

większych badaczy anatomii Gabriele Fallopio dokonał przełomu opisując prezerwatywę 

w fachowym piśmiennictwie medycznym. Od tego czasu zaczęto umieszczać opisy 

technik antykoncepcyjnych w wielu literackich dziełach Europy
36

. Napisany przez 

niego traktat o syfilisie zawiera opis fragmentów płótna zamieszczanych na penisie, 

a następnie związanych wstążką, co miało stanowić skuteczną ochronę przeciwko 

chorobom zakaźnym
37

. Prezerwatywy już w momencie powstania budziły wiele 

kontrowersji. Zostały publicznie potępione w 1605 roku przez katolickiego teologa 

Leonardusa Lessiusa w publikacji „Iustitia et de iure”. Katechizm Kościoła Kato-

lickiego uznaje je za środek moralnie niedopuszczalny
38

. Pomimo tego były i są nadal 

                                                                
26 Quarini C., History of contraception, The Medicine Publishing Company, 2005. 
27 Zamachowska M., Gdy dusza nasienia pragnie się wydostać na zewnątrz, Medical Tribune, 2018. 
28 Zdrojewicz Z., Prezerwatywy – historia i teraźniejszość, Via Medica, 2009. 
29 Nieschlag S., Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction, Springer, 2010, s. 563. 
30 Zdrojewicz Z., Prezerwatywy – historia i teraźniejszość, Via Medica, 2009. 
31 Nieschlag S., Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction, Springer, 2010, s. 563. 
32 Zdrojewicz Z., Prezerwatywy – historia i teraźniejszość, Via Medica, 2009. 
33 Tamże. 
34 Tamże. 
35 Collier A., The humble little condom a History. Amherst, Prometheus Books, NY 2007. 
36 Zdrojewicz Z., Prezerwatywy – historia i teraźniejszość, Via Medica, 2009. 
37 Tamże. 
38 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2399), Pallottinum, 2020. 
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powszechnie stosowanym środkiem zapobiegającym ciąży. Ręczna produkcja prezer-

watyw wiązała się z dużym nakładem finansowym, toteż na ich posiadanie początkowo 

mogły sobie pozwolić zaledwie wyższe klasy społeczne. Jednakże takie samo zapotrze-

bowanie na ten luksusowy na owe czasy produkt przejawiały biedniejsze warstwy 

społeczne, dlatego w XVIII wieku na angielski rynek zostały wprowadzone bazary 

i stragany, w których biedniejsi mogli zakupić używane wcześniej prezerwatywy
39

. 

Cena prezerwatyw nie malała aż do czasu opracowania metody wulkanizacji gumy 

w 1939 roku, po tym czasie ich produkcja i powszechność została w dużym stopniu 

zwiększona
40

. Pierwszym producentem prezerwatyw na dużą skalę był Julius Fromm, 

który w 1920 roku wyprodukował aż 150 000 sztuk
41

. Aktualnie produkcja prezerwatyw 

podlega znormalizowanej kontroli jakości i specyfikacji (WHO 2004), od 1996 roku 

prezerwatywy sprzedawane w Europie muszą równocześnie spełniać wymogi jako-

ściowe określane normami DIN EN 600, czyli 16 lub 17 cm długości i maksymalnie 

5,6 cm w średnicy
42

. Prezerwatywy tak samo jak większość metod antykoncepcyjnych 

nie posiadają stu procentowej skuteczności. Według wskaźnika Pearla liczba ciąż 

mimo stosowania prezerwatyw w przeliczeniu na 100 związków praktykujących tą 

metodę antykoncepcyjną waha się od 3 do 14. Najwyższy wskaźnik Pearla mają 

pigułki i wkładki wewnątrzmaciczne
43

.  

8. Cudze chwalicie… Czyli co na temat metod antykoncepcyjnych mówi 

„Ginekologja Polska”  

W dwudziestoleciu międzywojennym w celach osiągnięcia czasowej sterylizacji 

wykorzystywano promieniowanie rentgenowskie, nie zdając sobie sprawy z możliwych 

powikłań tej metody. Zauważono, że naświetlania powodują zmniejszenie się macicy, 

bywało że metoda ta wykraczała poza granice oczekiwań, doprowadzając tym samym 

do trwałej sterylizacji kobiety
44

. Z tamtego okresu pochodzą pierwsze doniesienia 

o wpływie promieniowania rentgenowskiego na gamety męskie, czyli plemniki. 

U mężczyzn, których zawód związany był z narażeniem na promieniowanie rentge-

nowskie, odsetek uszkodzenia plemników wynosił 18%
45

. Dość powszechną metodą 

w tamtych czasach była również sterylizacja chirurgiczna, np. poprzez wyjaławianie, 

przecinanie czy też przemieszczanie jajowodów
46

. W Ginekologii Polskiej (1930 r.) 

ukazały się również inne prace naukowe na temat antykoncepcji. Analizowano działanie 

wstrzykiwanej do macicy jodyny, która wywoływała miejscowy stan zapalny i zarastanie 

światła jajowodów, a tym samym dawała efekt trwałej sterylizacji. Skutki uboczne 

metody powodowały mnóstwo miejscowych i ogólnych powikłań. Tak więc po kilku 

tygodniach od zastosowanego zabiegu okazywało się, że szkodliwe następstwa 

                                                                
39 Zamachowska M., Gdy dusza nasienia pragnie się wydostać na zewnątrz, Medical Tribune, 2018. 
40 Quarini C., History of contraception, The Medicine Publishing Company, 2005. 
41 Nieschlag S., Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction, Springer, 2010, s. 563. 
42 Tamże. 
43 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Przegląd Menopauzalny, Poznań, 2003. 
44 Bocheński K., Ubezpłodnienie promieniami X, Ginekologja Polska, 1930, s. 291. 
45 Lothar L., Uszkodzenie promieniami Roentgena męskiej komórki zarodkowej a potomstwo, Ginekologja 

Polska, 1930, s. 294. 
46 Littauer, Sterylizacja zapomocą przemieszczania jajowodów, Ginekologja Polska, 1930, s. 285. 
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domacicznych nalewek jodowych nie były grą wartą świeczki
47

. Kolejne wzmianki 

o antykoncepcji w Rzeczypospolitej można znaleźć w lwowskich zapiskach ginekolo-

gicznych z 1932 roku. Autor pisma ginekolog doktor Leopold Gerhardt przeprowadził 

analizę sterylizacji hormonalnej. Nazwa ta została użyta po raz pierwszy przez 

Haberlandta w 1929 roku
48

. Chodziło o hormonalne, odwracalne zahamowanie cyklu, 

wywołujące czasową niepłodność u kobiet, nie powodujące przy tym uszkodzeń 

tkanek ani nie zaburzające homeostazy organizmu. Eksperymenty uczonego były 

oparte na próbie wyizolowania hormonów ciałka żółtego, które hamują dojrzewanie 

pęcherzyka Graafa. Celem badaczy na początku XX wieku było osiągnięcie w sposób 

sztuczny fizjologicznej niepłodności, czyli stanu jaki występował w ciąży, kiedy 

rozwój pęcherzyków Graafa był zablokowany. Projekty naukowe Haberlandta, Seitza 

czy też Kellera zapowiadały pewny sukces w nowych odkryciach farmakologicznych. 

Inne ciekawe doświadczenia przeprowadzał Mahnert. Jego praca badawcza była oparta 

na zaaplikowaniu królicom następujących substancji: 1) prolan, 2) mocz ciężarnej 

kobiety, 3) surowicę ciężarnej kobiety, 4) luteolipoid i 5) glandfolinę. Zaraz po tym 

następowało pokrycie samic samcami. W ciąże nie zaszły jedynie królice, którym 

wstrzykiwano 2) mocz i 5) glandfolinę. Udało się wiec stworzyć u zwierzęcia stan 

czasowej niepłodność, który trwał przez kolejne 26 dni
49

. W tych samym czasie Bayer 

wprowadził na farmaceutyczny rynek mieszaninę prolanu A i prolanu B, jednak polscy 

naukowcy byli zdania, że dopiero uzyskanie dużej ilości czystego hormonu prolanu B 

zapewni substancji działanie antykoncepcyjne
50

, jednakże wtedy te czasy wydawały 

się bardzo odległe. Badania zmierzające w kierunku antykoncepcji hormonalnej 

świadczą o dużym popycie na nowe techniki antykoncepcyjne wśród mieszkańców 

XX wiecznej Polski.  

Półowalne pessarium occlusivum wykonywanego z gumy było w tamtych czasach 

jednym z bezpieczniejszych środków antykoncepcyjnych. Wkładki te przygotowywane 

były w 18 rozmiarach, który dobierał lekarz. Następująca w trakcie wizyty lekarskiej 

edukacja o zakładaniu tego urządzenia miała przygotować kobietę do uniezależnienia 

się w kwestiach jego stosowania w dowolnym momencie
51

. Niestety podobne temu 

urządzenia powodowały nagromadzanie się śluzu w pochwie, blokowały dostęp tlenu 

do określonych tkanek organizmu, a także wymuszały zastój krwi, a to wszystko 

składało się na bardzo negatywny wpływ na przydatki
52

. Jednak za największą niedo-

godność metody uważano potrzebę ciągłego pamiętania o wkładaniu pessarium przed 

stosunkiem
53

. Dlatego wychodząc na wprost oczekiwaniom konsumentów zaprojekto-

wano srebrny krążek Graefenberga, który był zakładany do jamy macicy i wymieniany 

w rocznych odstępach czasu. Miał on przez zmiany mikrochemiczne powodować 

                                                                
47 Frigyesi J., O szkodliwych następstwach wstrzykiwań domacicznych nalewki jodowej, Ginekologja Polska, 

1930, s. 282-283. 
48 Gerhardt L., Sterylizacja hormonalna, Ginekologja Polska, 1932, s. 421. 
49 Tamże. 
50 Tamże. 
51 Haire N., Dziesięcioletnie doświadczenia ze stosowaniem środków zapobiegawczych, Ginekologja Polska, 

1930, s. 284. 
52  Riese, Technika zapobiegania zapłodnieniu, Ginekologja Polska, 1930, s. 284. 
53 Haire N., Dziesięcioletnie doświadczenia ze stosowaniem środków zapobiegawczych, Ginekologja Polska, 

1930, s. 284. 
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czasową niepłodność, nie powodując stanów zapalnych
54

, co też stawiało go wysoko 

w randze bezpieczeństwa środków antykoncepcyjnych.  

Udoskonalone wkładki domaciczne wprowadzono do użytku w latach 60. XX 

wieku. IUD miały wtedy postać elastycznego urządzenia produkowanego z tworzyw 

sztucznych. Od tego momentu były produkowane również mniejsze miedziane wkładki 

wewnątrzmaciczne, które po wprowadzeniu do dróg rodnych kobiety mogły służyć 

jako urządzenie antykoncepcyjne nawet do 10 lat. Aktualnie dostępne są również IUD 

uwalniające hormony
55

.  

9. Meksykańsko-wakacyjny wynalazek, czyli pigułka antykoncepcyjna 

Początki tworzenia pigułki antykoncepcyjnej datuje się na rok 1921. To właśnie 

wtedy wspomniany wcześniej austriacki fizjolog Ludwig Haberlandt, nazywany 

dziadkiem pigułki, odkrył, że świnki morskie i króliki stają się czasowo bezpłodne po 

zaaplikowaniu im jajników od ciężarnych osobników
56

. Od tego odkrycia do stwier-

dzenia, że to właśnie progesteron hamuje owulację było już bardzo blisko. Przekonał 

się o tym w 1937 roku Makepeace wstrzykując go samicom królików. Progesteron jest 

hormonem steroidowym, którego optymalny poziom w organizmie kobiety umożliwia 

zajście w ciąże, a następnie jej utrzymanie do samego porodu
57

. Do tej pory progesteron 

był ekstrahowany jedynie z produktów zwierzęcych, przez co farmakolodzy uzyskiwali 

zbyt nikłe ilości hormonu niezbędnego do uzyskania oczekiwanych efektów farmako-

kinetycznych. Pewnego rodzaju przełomowym momentem w produkcji hormonalnych 

leków ginekologicznych, może nie tak historycznym jak przewrót kopernikański, ale 

nader imponującym było wyekstrahowanie progesteronu przez chemika Ruesela 

Marker. W latach 30. dwudziestego wieku tenże amerykański naukowiec ekspery-

mentując na wakacjach z pochrzynem meksykańskim uzyskał aż 2 kg progesteronu, 

przy niskim nakładzie finansowym
58

. To, że cały proceder miał miejsce w Meksyku 

nie było przypadkowym zjawiskiem. Pierwszym powodem był łatwy dostęp do pożą-

danych steroli roślinnych w tamtym regionie. Drugim, a zarazem bardziej oczywistym, 

nielegalny jeszcze w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych charakter pracy 

angielskiego naukowca stawiającego za cel stworzenie pigułki antykoncepcyjnej
59

, 

dlatego naukowa emigracja była jedynym wyjściem. Niestety zyskany progesteron 

bardzo słabo wchłaniał się po podaniu doustnym, dlatego farmakolodzy poszukując 

czynnika wzmagającego wchłanianie progesteronu z przewodu pokarmowego nie 

spoczywali na laurach
60

. Kilkanaście lat później odkryto pierwszy skuteczny doustny 

lek antykoncepcyjny o nazwie Enovid. Nie można było jednak przeprowadzić badań 

klinicznych z tym środkiem antykoncepcyjnym w Stanach Zjednoczonych, ponieważ 

stosowanie antykoncepcji było w tamtym kraju nadal zakazane. Skuteczność i bezpie-

                                                                
54 Grafenberg, Wpływ środków zapobiegawczych wewnątrzmacicznych na błonę śluzową, Ginekologja 

Polska, 1930, s. 285. 
55 Quarini C., History of contraception, The Medicine Publishing Company, 2005. 
56 Dhont M., History of oral contraception, The European Journal of Contraception and Reproductive Health 

Care, 2010. 
57 Orla M., Reproductive Functions of Progesterone Receptors, The Endocrine Society, 2002. 
58 Zamachowska M., Gdy dusza nasienia pragnie się wydostać na zewnątrz, Medical Tribune, 2018. 
59 Dhont M., History of oral contraception, The European Journal of Contraception and Reproductive Health 

Care, 2010. 
60 Tamże. 
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czeństwo stosowania leku zostały zatem zweryfikowane w Puerto Rico, dzięki czemu 

firma Searle wprowadziła Enovid w 1960 roku na rynek
61

. Inni badacze skupili się na 

wpływie estrogenu na owulacje. Początkowe obserwacje przemawiały za tym, że 

dodatek estrogenu do pigułek antykoncepcyjnych potęguje ich działanie. Stwierdzono, 

że estrogen oprócz właściwości stricte blokujących owulacje, zmniejsza dodatkowo 

krwawienia miesiączkowe, redukuje proliferacje endometrium, czyli powierzchownej 

błony macicy, a także powoduje gęstnienie śluzu szyjki macicy, co też utrudnia migracje 

plemnika w kierunku komórki jajowej
62

. Zwiększona podaż estrogenu w suplementacji 

prowokuje wiele skutków ubocznych, takich jak zwiększone ryzyko chorób zakrzepowo-

zatorowych, zawału serca albo udaru mózgu. Pierwsze pigułki antykoncepcyjne 

zawierały 150 μg estrogenu
63

. Współczesne zawierają od 20 do 50 μg estrogenu
64

 co 

zwiększa bezpieczeństwo ich stosowania. 

W ostatnim czasie wprowadzono do stosowania plastry antykoncepcyjne oraz krążki 

dopochwowe. Aktualnie można również stosować zastrzyki hormonalne, w dawce raz 

na 3 miesiące (Depo Provera)
65

. Ostatnim krzykiem mody wśród środków antykon-

cepcyjnych są podskórne implanty hormonalne. 

10. Sprawa mitu tytułem zakończenia 

Powyższe informacje obalają utarte w wielu środowiskach przekonania, że anty-

koncepcja jest wymysłem świata współczesnego. Problemy etyczne związane z jej 

stosowaniem nie są wymysłem współczesności, gdyż były rozważane już wiele 

wieków temu. Zatem ewolucja antykoncepcji, która dokonała się w XX wieku, a także 

dokonuje się teraz, nie dotyczy bezpośrednio samej kwestii przekonania o jej 

niezbędności w kontaktach seksualnych, lecz jedynie jej materializowania w postaci 

różnych technik antykoncepcyjnych. 
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Streszczenie 

Antykoncepcja od zawsze była związana ściśle z seksualnością człowieka. Od wieków stawiano pytanie 

o bezpieczne i skuteczne metody zapobiegania ciąży. Wkrótce pojawiło się także inne aktualne współ-

cześnie pytanie o to czy mamy prawo nakładać pęta naturze. Celem pracy jest przedstawienie obecności 

antykoncepcji w życiu człowieka, poczynając od najstarszych dostępnych źródeł historycznych, co też zostało 

przedstawione na podstawie analizy rozwoju metod antykoncepcyjnych na przestrzeni wieków.  

W pracy zwrócono uwagę na ewolucję pojęcia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy współżyciem 

a ciążą. Najstarsze metody zapobiegania ciąży polegały na blokowaniu kontaktu nasienia z macicą. Naj-

starszym sposobem takiego postępowania był stosunek przerywany, opisany po raz pierwszy w Biblii. 

W Indiach kobiety poddawały się masażom zmieniającym położenie macicy, Greccy lekarze zalecali jej 

uniesienie poprzez zatrzymanie powietrza na wdechu. W pracy przedstawiono także historię antykoncepcji 

hormonalnej – od pierwszej pigułki aż do podskórnych implantów. Omówiono historie IUD oraz metody 

chirurgiczne. 

Wraz ze wzrostem skuteczności metod antykoncepcji pojawiło się coraz więcej problemów etycznych. 

W XIX zwrócono uwagę na fakt, że antykoncepcja jest nie tylko przydatna, ale i niezbędna dla kobiet. 

Pojawiły się też przeciwne poglądy wśród lekarzy zaniepokojonych spadkiem liczby porodów. Według 

niektórych antykoncepcja mogła być powodem „wygasania plemienia i ludności”. 

Praca obala przekonanie, że antykoncepcja jest wymysłem świata współczesnego. Problemy etyczne zwią-

zane z jej stosowaniem nie są wymysłem współczesności. Ewolucja antykoncepcji, która dokonała się 

w XX wieku, nie dotyczy przekonania o jej niezbędności w kontaktach seksualnych, lecz jej materiali-

zowania w postaci różnych technik antykoncepcyjnych. 

Słowa kluczowe: antykoncepcja, historia, ginekologia 
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Związek motywacyjny jako specyficzny  

dla psychologii typ związku – „czystość” psychologii  

i jej funkcjonowanie w badaniach multidyscyplinarnych  

1. Wprowadzenie  

Dwa są oczywiste warunki efektywnego funkcjonowania różnych nauk zaangażo-

wanych w ujęcia i badania multidyscyplinarne. Pierwszy z nich – ta kolejność jest 

nieprzypadkowa – to ich wzajemna do siebie nieredukowalność. Drugi – wtórny wobec 

pierwszego – to przynajmniej możliwość, jeśli nie konieczność, wejścia w rozmaite 

związki, relacje czy stosunki  z innymi zaangażowanymi w takie właśnie badania i ujęcia 

naukami.  Są one – tak pierwszy, jak i drugi, a także kolejność ich wprowadzania 

i realizacji – określone przez wzajemną nieredukowalność ich przedmiotu formalnego 

i w konsekwencji przez możliwość wchodzenia tego ich formalnego przedmiotu 

w rozmaitego rodzaju relacje z przedmiotem formalnym innych nauk oraz ze wspólnym 

im przedmiotem materialnym. 

Mogłoby się wydawać, że ta oczywistość znosi jakiekolwiek obawy dotyczące 

możliwości, że to, co specyficzne dla nauk i ich przedmiotów formalnych, „będzie 

zatracone” – dotyczy to oczywiście także i tego, co specyficznie psychologiczne 

w formalnym przedmiocie psychologii – i że zostanie po psychologii w takich ujęciach 

i badaniach multidyscyplinarnych tylko „popiół i zamęt”.  

Nieprzypadkowo pojawił się w tym miejscu konkretny przykład psychologii, 

ponieważ psychologia ma w tym zakresie (chodzi o to „zatracenie” i „zamęt”) przykre 

doświadczenie, związane ze sprawą tzw. hipotezy stałości (Konstanzannahme, 

constancy hypothesis). Tak historyczne, jak i systematyczne (choć bardziej te drugie) 

analizy
2
  pokazały, że ani jej podstawy, źródła czy przesłanki, ani jej zawartość, ani jej 

status – nie jest to, wykorzystując niemiecki oryginał, żadna hipoteza do ewentualnej 

weryfikacji czy falsyfikacji, lecz podejrzane w swym pochodzeniu założenie wstępne – 

ani jej walor poznawczy, ani wszystko to, co miało ją za swa podstawę, okazało się 

ostatecznie nielegitymizowane i  ostatecznie – właśnie zatracone. 

Nie ma zatem, przynajmniej w przypadku psychologii, złego czasu na ustawiczne 

wracanie do tego, co specyficznie psychologiczne w formalnym przedmiocie psycho-

logii. W niniejszym tekście, a dokładnie w jego drugim i trzecim fragmencie, sprawa ta 

pojawi się po raz kolejny, tyle, że tym razem będzie chodzić nie o przedmiot formalny 

psychologii w ogóle czy też „całość” tego przedmiotu formalnego, lecz jedynie 

o pewien fragment tego, co się składa na formalny przedmiot psychologii – o typ czy 

rodzaj relacji, jakie w obrębie tego przedmiotu mają miejsce, zachodzą czy rozgrywają 

się, oraz o jego specyficzność. Stawiając kropkę na „i” – chodzi o to, że ten specyficzny 

rodzaj czy typ związku stanowi tzw. związek motywacyjny/związek sensu. To właśnie 

                                                                
1 UJ, UKSW, emeritus. 
2 Ash M.G., Gestalt Psychology in German culture, 1890-1967. Holism and the quest for objectivity, 

Cambridge University Press 1998. 
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on jest domniemywany jako specyficzny – przynajmniej w tradycji fenomenologicznej. 

Jego też dotyczyć będą analizy zawarte w trzecim i czwartym fragmencie. Konkretnie 

– we fragmencie trzecim chodzić będzie o rekonstrukcję Edmunda Husserla wyto-

czenia podstawowej problematyki motywacji jako związku motywacyjnego/związku 

sensu – problematyki dotyczącej tak słów/pojęć, jak i rzeczy. W czwartym zaś frag-

mencie – o Edyty Stein oraz Maurice’a Merleau-Ponty’ego jej (tzn. tej podstawowej 

problematyki) rozwinięcia i konkretyzacje. Teraz właśnie może bardziej czytelny 

stanie się tytuł niniejszych rozważań, ponieważ obecna w nim (ujęta w cudzysłów) 

„czystość” dotyczy najpierw wyeksponowania, a potem już konsekwentnego respekto-

wania specyfiki tego rodzaju związku. 

Wydaje się pożądane poprzedzenie tych dwóch fragmentów (3. i 4.) przywołaniem 

– w charakterze tworzenia naturalnego kontekstu dla tych analiz – najpierw koncepcji 

ontologii świata realnego Nicolaia Hartmanna, a potem formalnej ontologii stosunku 

Romana Ingardena; będą one zawarte we fragmencie drugim. Wybór tych koncepcji 

jest oczywiście nieprzypadkowy i nieprzypadkowy jest także sposób ich zaprezento-

wania. Obecność pierwszej uzasadnia pozycja psychologii w ujęciach i badaniach 

interdyscyplinarnych, drugiej zaś szczególne relacje łączące ontologie formalne 

z ontologiami materialnymi. Bardziej konkretnie rzecz formułując, Ingardena formalna 

ontologia stosunku ma umożliwić właściwe odczytanie i wykorzystanie Husser-

lowskiego wytoczenia podstawowej problematyki materialno-ontologicznej, a także 

rozwinięć i konkretyzacji tej problematyki autorstwa Edith Stein i Maurice’a Merleau-

Ponty’ego. 

2. Naturalny kontekst ontologiczny podstawowej problematyki 

motywacji jako związku motywacyjnego/związku sensu 

Takie, jak podane bezpośrednio wyżej, uzasadnienie wyboru koncepcji Hartmanna 

można byłoby wykorzystać, przywołując inne koncepcje
3
. „Za” Hartmannem przema-

wiają jeszcze szczególne walory tej koncepcji, widoczne np. w analizach czy to 

Andrzeja J. Norasa
4
, dotyczących Hartmannowskiego ujęcia wolności woli, czy 

w analizach Leszka Kopciucha
5
, dotyczących sprawy wolności i wartości, pokazujących 

w konfrontacji z innymi koncepcjami perspektywy i ograniczenia tego ujęcia. Chociaż 

dotyczy ona stosunkowo wąskiej, lecz ważnej problematyki relacji wolności i wartości, 

to pozwala uchwycić właściwy dla Hartmanna typ „roboty”, a dokładniej obecność 

w niej trzech faz (fenomenologii, aporetyki i teorii) z akcentem na fazę drugą i trzecią. 

I chociaż ostatecznie nie wiemy, jak możliwa jest autodeterminacja jednostki w usto-

sunkowaniu się jej do wartości, to nie da się przecenić wartości tego wszystkiego, 

czego dowiedzieliśmy „po drodze”.  

Hartmanna ontologia będzie tutaj przywołana na bardzo wysokim poziomie 

ogólności zarysowo czy niemal hasłowo (i to pozwoli na wykorzystanie Norasa referatu 

koncepcji Hartmanna). Formalna ontologia stosunku Ingardena zostanie zreferowana 

bardziej szczegółowo z uwagi na wskazane wyżej funkcje, jakie ma spełnić.  

                                                                
3 Poczobut R., Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. 
4 Noras A.J., Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.  
5 Kopciuch L., Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans 

Reiner, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.  
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2.1. Nicolaia Hartmanna ontologia bytu realnego 

Ontologię tę da się za Norasem
6
 streścić w terminach:  

 kategorii nazywających przede wszystkim „formy rzeczywistości bytu realnego, 

bądź idealnego”; 

 (czterech) warstw bytowych bytu realnego; 

 „praw kategorialnych, charakteryzujących zależności istniejące w obrębie każdej 

warstwy bytu realnego, a także pomiędzy poszczególnymi warstwami”, pogrupo-

wanych w 4 grupy (każda obejmuje 4 prawa). 

Pierwsza grupa obejmuje prawa obowiązywania, dotyczące stosunku kategorii do 

przedmiotu. Składają się na nią: prawo zasady, prawo obowiązywania w obrębie 

warstwy, prawo przynależności warstwowej oraz prawo determinacji warstwowej.  

W drugiej grupie zawarte są prawa koherencji kategorialnej, dotyczące związku 

poszczególnych kategorii wewnątrz danej warstwy, a konkretnie: prawo powiązania, 

prawo warstwowej jedności, prawo warstwowej całości oraz prawo implikacji. 

Trzecią grupę stanowią prawa układu warstwowego. Ich przedmiotem jest „werty-

kalny stosunek między kategoriami występującymi w poszczególnych warstwach”
7
: 

prawo powrotu, prawo modyfikacji, prawo kategorialnej nowości oraz prawo dystansu 

warstwowego. 

Czwartą grupę stanowią prawa zależności, w których wertykalny stosunek warstw 

bytu realnego zostaje zinterpretowany w kategoriach fundowania. Na tę grupę składają 

się: prawo mocy, prawo samodzielności, prawo materii oraz prawo wolności. 

2.2. Romana Ingardena formalna ontologia stosunku 

Bezpośrednią kategorię nadrzędną w przypadku stosunków stanowi kategoria jako-

ściowego/własnościowego lub procesowego/czynnościowego stanu rzeczy. Specyficzne 

natomiast dla stosunku byłoby to, że jest on wielopodmiotowym – jednego czy drugiego 

rodzaju – stanem rzeczy. Moment wielopodmiotowości i jego wagę w szczególny 

sposób można jeszcze wyeksponować zestawiając tak rozumiany stosunek z – konsta-

towanymi niezależnie od siebie – stanami tego samego rodzaju dwóch różnych 

przedmiotów. Dalszą zawartość Ingardenowskiej formalnej ontologii procesu
8
 streszcza 

najlepiej przez samego Autora zaproponowany schemat: 

                                                                
6 Noras A.., Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998, s. 65-69. 
7 Noras A.J., Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998, s. 67. 
8 Ingarden R., Spór o istnienie świata, tom II, wydanie drugie, PWN, Warszawa 1961. 
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Rysunek 1. Schemat formy stosunku dwuczłonowego jako wielopodmiotowego stanu rzeczy. 

Źródło: Ingarden R., Spór o istnienie świata, tom II, wydanie drugie, PWN, Warszawa 1961, s. 166  

Niektóre fragmenty tego schematu wymagają komentarza, czasami wręcz obszernego 

rozwinięcia tak ważnego, że przybierze on postać cytatu. Na początek trzeba wysunąć 

trzy następujące wątki, obecne w tej ontologii:  

 szerokiego i odpowiednio wąskiego rozumienia stosunku; sam Autor przyjmuje 

rozumienie szerokie; 

 dwojakiego ujęcia stosunku – raz od strony jego struktury, a drugi raz w kate-

goriach szeroko rozumianego przedmiotu jako podmiotu własności; 

 właściwego rozumienia stosunku w związku z częstymi w tym zakresie 

nieporozumieniami. 

Szerokie rozumienie stosunku obejmuje zarówno jego człony, jak i to, co jest 

„między” nimi; węższe natomiast rozumienie sprowadza stosunek do owego „między”. 

Stosunek jako wielopodmiotowy stan rzeczy jest ze swej natury wyposażony rozmaitymi 

własnościami, co oznacza, że można go charakteryzować na rozmaitych wymiarach, 

a nawet – zakładając zachodzenie możliwych związków między ocenami na tych 

wymiarach – dokonywać rozmaitych klasyfikacji, taksonomii czy typologii postaci 

stosunku. Możliwe – właściwe i niewłaściwe – rozumienia stosunku najlepiej da się 

zilustrować na przykładzie motywowania i podlegania motywowaniu. Zgodnie 

z właściwym rozumieniem jest to jeden stosunek, w którym rozróżnia się dwa subiek-

tywne ujęcia przez podmiot poznający. Niewłaściwe jego rozumienie sprowadza się do 

traktowania motywowania i podlegania motywowaniu jako dwóch różnych stosunków.  

Człony stosunku to podstawy bytowe, inaczej nosiciele, wąsko rozumianego 

stosunku: 
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(…) owego nie dającego się więcej określić „między”, nadbudowującego się 

nad nimi i stwarzającego całkiem nowego rodzaju więź między nimi: 

„związanie” ich w przynależną do siebie wraz z owym „między” jedną całość 

wyższego rzędu9.  

I dalej – z jednej strony: 

Tak to bowiem jest, że właśnie   c z ł o n y   s t o s u n k u   d z i ę k i   s w e m u   

m a t e r i a l n e m u   u p o s a ż e n i u   o k r e ś l a j ą   m a t e r i a l n i e   

o w o   „m i ę d z y”, a tym samym cały stosunek; przy tym jest to zawsze    

w s p ó ł określanie: moment materialny owego „między” stosunkowego jest 

szczególna wypadkową natur   o b u   –  resp.   w s z y s t k i c h   członów 

stosunku, resp. ich odpowiednio dobranych własności. To »współokreślanie« 

nie jest takie, żeby każdy z członów dorzucał jakby od siebie swoje odrębne 

»trzy grosze« do określenia materii „między” stosunkowego bez   w z g l ę d u   

n a   pozostałe człony stosunku, nie licząc się z ich materialnym uposażeniem, 

lecz jest określaniem w najściślejszym tego słowa znaczeniu »w s p ó l n y m«, 

w obliczu i z uwagi na pozostałe człony, gdzie więc określenie materialne 

owego »między« stosunkowego jest  s y n t e t y c z n ą   wypadkową 

uposażenia materialnego (własności i natury)   w s z y s t k i c h   członów10.   

A jeszcze dalej – odpowiednio z drugiej strony: 

Toteż i odwrotnie  ta syntetyczna wypadkowa zawiera w sobie   m a t e r i a  

l i t e r  wskaźniki na człony ją określające, na to, z czego ona „wypływa”. 

„Między” stosunkowe w tym jego materialnym określeniu będę nazywał 

„więzią” lub „rdzeniem” stosunku11. 

W konsekwencji trzeba: 

(…) zachodzenie „więzi” stosunku w pełni jego syntetycznego określenia 

materialnego pociąga za sobą przysługiwanie członom stosunku owych, 

w swej formalnej strukturze własnościowych, momentów relacjonalnych 

(„mniejszy od”, „większy od”), o których mówiłem uprzednio. Nazywam je – 

odnosząc je do stosunku –  „w y k ł a d n i k a m i”   stosunku R, 

zaznaczającymi się na członach stosunku. Przysługując im, stanowią one w ich 

budowie specjalny typ „własności” (ogólnie: cech), które już ściśle biorąc   

 „w ł a s n o ś c i a m i”   nie są, ponieważ będąc materialnie i egzystencjalnie 

współwyznaczone przez rdzeń stosunku, a tym samym i przez pozostałe człony 

stosunku, są   w   p e w n e j   m i e r z e   „cudzościami”, czymś przedmiotowi 

tylko narzuconym, jakby tylko refleksem, naświetleniem, a nie „światłem 

własnym”. Odnosząc je do przedmiotów, którym przysługują, będę je nazywał 

„cechami względnymi« w ścisłym tego słowa znaczeniu”12.     

W zacytowanym bezpośrednio wyżej fragmencie jest mowa wyłącznie o „konse-

kwencjach” zachodzenia jakościowego/własnościowego stanu rzeczy. Gdyby chcieć 

                                                                
9 Tamże, s. 164. 
10 Tamże; wszystkie podkreślenia, niezależnie od ich formy graficznej (bold, kursywa, rozstrzelenie, 

podkreślnik) pochodzą od cytowanych autorów. 
11 Tamże, s. 164-165. 
12 Tamże, s. 165. 
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od tej strony spojrzeć na procesowe/czynnościowe stany rzeczy, czego Ingarden w tym 

konkretnym miejscu nie robi, to można by, powołując się na wcześniejsze Jego ogólne 

rozważania, traktować zmiany zachodzące w członach tego stosunku – w konse-

kwencji owego „między” – jako wykładnik takiego procesowego/czynnościowego 

wielopodmiotowego stanu rzeczy; wszystko to z racji przechodniości właściwej temu 

stanowi rzeczy.  

Formalna ontologia stosunku Ingardena pozwala na właściwe odczytanie wyta-

czanej przez Edmunda Husserla problematyki, związanej z materialną ontologią 

stosunku motywacji. Niepokojące jest jednak to, że dwukrotnie w zreferowanej wyżej 

formalnej ontologii stosunku pojawia się sprawa niemożliwości jego nazwania, ale 

mimo to nie zostaje ona do końca wyklarowana. Jest to, być może sygnał kresu 

możliwości językowej artykulacji tego, co wiemy, bądź wydaje się, że wiemy, na temat 

stosunku w ogóle; być może okaże się już niedługo, po wytoczeniu przez Husserla 

podstawowej problematyki związku motywacyjnego/związku sensu oraz jej rozwinię-

ciach i konkretyzacjach, trzeba będzie, niestety, powtórnie skonstatować niemożliwość 

tej artykulacji do końca.                           

3. Edmunda Husserla wytoczenie podstawowej problematyki motywacji 

jako związku motywacyjnego/związku sensu – słowa/pojęcia i rzeczy 

Powyższy śródtytuł wymaga pewnego komentarza; wymaga go zarówno jego 

pierwszy, jak i drugi człon.  

Ten pierwszy człon mógłby bowiem sugerować, że  jego zawartość stanowić będzie 

obszerny i złożony zestaw pytań stawianych przez Husserla czy też formułowanych 

i wyraźnie artykułowanych problemów. Pytania i problemy w analizowanych frag-

mentach obu ksiąg „Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii”
13

 poja-

wiają się często, ale, jak się wydaje, lepiej je wyartykułować jako – uporządkowany  

na sposób zasugerowany przez samego Autora – rejestr spraw, które się pojawiają 

i które trzeba podjąć, gdy czyni się motywacyjny związek/związek sensu przedmiotem 

badania. Trzeba jednak powiedzieć, że wprost i oficjalnie zadane zostaje podstawowe 

pytanie esencjalne: „Co (to) jest motywacja”
14

, a bezpośrednio potem komentarz 

zapowiadający konieczność dalszego w tym zakresie badania.  

Drugi człon zaś dlatego wymaga komentarza, że zapowiada wytoczenie problema-

tyki dotyczącej nie tylko rzeczy, lecz także i słów oraz – oddzielnie – pojęć. „Słowa” 

pojawiły się obok „pojęć”, ponieważ niektóre z nich opatrzone są – pewnie nieprzy-

padkowo, a może nawet wręcz z konieczności – cudzysłowem sygnalizującym jakieś 

ich specjalne, niepotoczone znaczenie: metaforyczność, nie do końca wyklarowaną 

nowość itp.;  jedno bowiem jest tylko pewne, że cudzysłów ten nigdy nie zapowiada 

cytatu. (Nie będę w niniejszym referacie Husserla specjalnie oddzielał problematyki 

dotyczącej słów od problematyki dotyczącej pojęć i dotyczącej rzeczy; jest to możliwe 

dlatego, że tak kontekst, jak i zapis określi za każdym razem jednoznacznie to, czego 

formułowana problematyka dotyczy). 

                                                                
13 Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga pierwsza, przeł. Gierulanka D., 

PWN, Warszawa 1967; Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga druga, 

przeł. Gierulanka D., PWN, Warszawa 1974. 
14 Husserl E., Idee…, księga druga, s. 220/311; używam tutaj podwójnego zapisu paginacji – 

oryginał/tłumaczenie. 
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Rekonstrukcję wytaczania podstawowej problematyki związku motywacyjnego/ 

związku sensu najlepiej – jak się wydaje – zacząć od przytoczenia in extenso komen-

tarza, zamieszczonego w przypisie
15

, dotyczącego możliwości dostępności określonego 

doświadczenia i dokonanego przy tej okazji rozróżnienia „pustej logicznej możliwości” 

i „możliwości umotywowanej w pewnym związku doświadczeń”, który to związek 

„(…) jest na wskroś związkiem motywacji wchłaniającym coraz to nowe motywacje 

i przekształcającym już utworzone”
16

. W tym komentarzu Husserl pisał: 

Należy zauważyć, że to podstawowe pojęcie fenomenologiczne motywacji,  

jakie mi się nasunęło natychmiast wraz z przeprowadzonym w Badaniach 

logicznych wyodrębnieniem sfery czysto fenomenologicznej (i jako kontrast do 

pojęcia przyczynowości odnoszącego się do transcendentnej sfery realności), 

jest uogólnieniem pojęcia motywacji, wedle którego możemy powiedzieć np. 

o chceniu celu, że motywuje chcenie środków. Zresztą pojęcie motywacji 

z istotnych względów podlega różnym modyfikacjom, odpowiednie wielo-

znaczności przestają być niebezpieczne, a nawet okazują się konieczne, 

w miarę jak się wyjaśniają fenomenologiczne sytuacje17. 

Jeśli nie odczytać go na sposób właściwy dla historii oraz psychologii twórczości 

naukowej i pozostać przy właściwej dla ujęcia systematycznego jego interpretacji, to 

okazuje się, że pojawienie się pojęcia motywacji służyło Husserlowi do ujęcia 

i oddania dziania się doświadczeniowej świadomości – jego dynamiki oraz wytworów. 

Dopowiadając rzecz do końca – pojęcie motywacji oddaje, zdaniem Husserla, podsta-

wową prawidłowość życia duchowego
18

, nieco wcześniej zaś – podstawowe prawo 

świata duchowego
19

. (W „Ideach…” motywacja została potraktowana jednak jeszcze 

inaczej – związana została bardzo mocno z problematyką konstytucji świata rzeczy, 

wręcz uznana za „mechanizm” tego konstytuowania. Takie ujęcie motywacji, jako 

mniej interesujące dla psychologii w świetle wstępnych rozważań zamieszczonych 

w ostatniej książce Husserla „Doświadczenie i sąd”
20

, zostanie w niniejszych 

rozważaniach całkowicie na boku.)  

Przywołane wyżej wyrażenia „świat duchowy” i „życie duchowe” zostają teraz 

potraktowane jako nazywające wszystko to, co „(…) rozgrywa się pomiędzy Ja 

a intencjonalnym obiektem”
21

 czy inaczej – jako „stosunki podmiotu do jego otacza-

jącego świata jako świata przez niego uznanego w bycie”
22

, bądź jako „stosunki 

pomiędzy podmiotem a tematycznym obiektem”
23

. Husserl pisał: 

Jeżeli teraz rozważamy stosunki podmiotu do jego   o t a c z j ą c e g o    

ś w i a t a   j a k o   świata przez niego   u z n a n e g o   w   b y c i e, wtedy 

znajdujemy mnóstwo stosunków pomiędzy uznanymi w bycie obiektami a tym   

„d u c h o w y m” podmiotem (jak teraz nazywamy podmiot intencjonalności), 

                                                                
15 Husserl E., Idee..., księga pierwsza, s. 89/153, przypis. 
16 Tamże, s. 89/153. 
17 Tamże, przypis. 
18 Husserl E., Idee …,księga druga, s. 220/311. 
19 Tamże, s. 211/299. 
20 Husserl E, Doświadczenie i sąd, przeł. Baran B., Fundacja Aletheia, Warszawa 2013. 
21 Husserl E., Idee…, księga druga, s. 216/305. 
22 Tamże, s. 216/305. 
23 Tamże, s. 218/308. 
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które są związkami w zarysowanym sensie pomiędzy tym, co uznane w bycie 

jako coś realnego, a uznającym Ja, ale nie realnymi związkami, lecz s t o- 

 s u n k a m i   m i ę d z y   p o d m i o t e m   a   o b i e k  t e m. Tutaj należą 

stosunki   s u b i e k t y w n o – o b i e k t y w n e j   „p r z y c z y n o w o ś c i”, 

przyczynowości, która nie jest przyczynowością realną, lecz posiada pewien 

całkiem swoisty sens: sens   p r z y c z y n o w o ś c i   m o t y w a c y j n e j24.  

Obiektem szczegółowych badań staje się najpierw wielość i różnorodność 

sposobów motywowania:  

Przypatrzmy się przede wszystkim tej odmianie i temu sposobowi, w jaki np. 

spostrzeżenia itp. motywują sądy, jak sądy uprawomocniają się i prostują 

dzięki doświadczeniom, a więc jak przypisywanie pewnego orzecznika 

potwierdza się w jednozgodnym doświadczeniu tego samego, jak w sprzecz-

ności z doświadczeniem uzyskuje umotywowanie przekreślające zaprzeczenie, 

albo jak we wnioskowaniu sądzenie jest umotywowane przez inne sądzenie; 

ale także w całkiem inny sposób, jak sądy są motywowane przez afekty a afekty 

przez sądy, jak motywowane są przypuszczenia albo pytania, jak uczucia, 

pożądania, chcenia itd. – krótko: [przypatrzmy się] motywacji postaw przez 

postawy (dla której zawsze założone zostają pewne „absolutne motywacje”: 

coś podoba mi się w sobie, „ze względu na nie samo” itp., obojętne, czy 

w obrębie motywacji sprawuje rządy rozum, czy nie)25.  

Wielość i rozmaitość sposobów motywowania zmusza do dokonania pewnych 

istotnych rozróżnień, przeprowadzonych wedle różnych kryteriów, ale zawsze „wedle 

z istoty określonych gatunków i form prawidłowości przywiązanych do   a p r i o r y c z- 

n y c h   typów”
26

. Następnie zaś – do pokazania związków, jakie zachodzą pomiędzy 

tym, co zostało rozróżnione. Kryterium takie stanowić może zatem: 

 postać członu motywowanego; 

 postać członu motywującego; 

 szeroko rozumiany charakter motywacji wyznaczony przede wszystkim przez 

postać członu motywującego (np. motywacja rozumowa czy asocjacyjna); 

 wymiary, na jakich da się charakteryzować motywację – pod warunkiem, że oceny 

na tych wymiarach są względnie stałe i wykazują stałe wewnętrzne zróżnicowanie 

(np. poziom i postać aktywności/pasywności podmiotu, poziom dostępu podmiotu 

do motywacji, zakres czy zasięg działania motywacji, kierunek dziania się 

motywacji). 

Rozróżnienia wykorzystujące te kryteria można zilustrować szeregiem różnych co 

do swej wartości heurystycznej przykładów; nie zostaną one tutaj przytoczone z uwagi 

na założone rozmiary niniejszego tekstu – poza jednym fragmentem, którego 

zawartość usprawiedliwi ten wyjątek: 

Motywacja może przy tym mieć najwłaściwszy sens, w którym Ja   j e s t   t y m,   

c o   m o t y w o w a n e: ja udzielam wnioskowi mej tezy, ponieważ ja, sądząc 

tak a tak w przesłankach, dałem im swoją tezę. Tak samo jest w sferze 

                                                                
24 Tamże, s. 216/305. 
25 Tamże, s. 220/311. 
26 Husserl E., Idee…, księga pierwsza, s. 90/154. 
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wartościowania [czegoś] samego [dla siebie] i wartościowania ze względu na 

co innego, pochodnego chcenia jako decydowania się ze względu na coś 

innego. Przy tym oczywiście teza wniosku odwołuje się do tezy przesłanek, są 

to tezy mojego Ja, ale z drugiej strony one same nie są tym Ja i w ten sposób 

jako motywację mamy także pewien szczególny stosunek tez. Ale tezy te, jako 

tezy, posiadają swą   „m a t e r i ę”   i także to stwarza pewne płaszczyzny  dla 

zależności: pełne zdania i, odpowiednio, pełne przeżycia mają „powiązanie 

motywacyjne”27.  

To kryterium jest użyte jeszcze dla dalszych rozróżnień. Z jednej strony mówi się 

o motywacji po stronie noetycznej i odpowiednio po stronie noematycznej. W jednym 

i w drugim przypadku mamy do czynienia z charakterystycznym „w następstwie [tego 

a tego]”
28

. 

Ogólne pytanie, jakie można w tym przypadku zadać, brzmiałoby: jak mają się do 

siebie wyróżnione postacie motywacji? Jednakże konkretyzacje tego swojsko brzmią-

cego pytania mogą być, podobnie, jak to zostało wyżej zaznaczone w odniesieniu do 

kryteriów wyróżnień, również różnie poznawczo wartościowe. Należałoby zatem 

zapytać najpierw, czy to wewnętrzne zróżnicowanie rodzajów motywacji (być może 

pozornie znaczne, a faktycznie mało znaczące) jest takie, że warto pytać o możliwe 

owych rodzajów związki. Przykład takiej „zwyczajnej” konkretyzacji stanowić może 

następująca konstatacja: „(…) jeden i drugi rodzaj motywacji splatają się – »przyczy-

nowość« u podłoża asocjacji i apercepcji oraz »przyczynowość« rozumu, pasywna 

i aktywna albo swobodna”
29

. Są jednak o wiele ciekawsze wersje tego ogólnego pytania, 

np.: „(…) czy w samej jedności strumienia świadomości nie mamy również pewnej 

jedności, w której każda część motywuje sąsiednią”
30

. Inny jeszcze ciekawy przykład 

to pytanie: „(…) jak daleko także wyłącznie jedność strumienia świadomości bez 

żadnej motywacji mogłaby być jednością (…)”
31

. Wreszcie – pytanie o to, czy „(…) 

każde przeżycie aktowe jest umotywowane, wchodzi w splot motywacyjny, że (…) 

wszelkie domniemywanie jest domniemywaniem »w następstwie [czegoś innego]«”
32

. 

Walor tych pytań ukażą w całej okazałości odpowiedzi na nie. Pytanie pierwsze można 

zinterpretować jako pytanie wręcz o sam początek motywacji i przejście od jej 

nieobecności do jej pojawienia się. Husserl udzielając na nie odpowiedzi pisał:  

Cofamy się do pierwotnego »razem« i do pierwotnego następstwa, gdzie nie 
ma nic z motywacji. (…) Przecież i tu da się wykazać pewnego rodzaju 
motywację, która   j e s t   z a w a r t a   w   f o r m i e   w e w n ę t r z n e j    
ś w i a d o m o ś c i   c z a s u. Ta forma jest czymś absolutnie stałym: 
subiektywna forma pewnego „teraz”, „przedtem”  itd. W tym nie mogę nic 
zmienić. Mimo to, zachodzi tu pewna jedność współprzynależenia, na mocy 
której uznanie w bycie zawarte w sądzie „teraz to jest” warunkuje 
przyszłościowe uznanie w bycie »coś będzie«, albo także: teraz przeżywam coś 

                                                                
27 Husserl E., Idee…, księga druga, s. 221/312. 
28 Tamże, s. 227/320. 
29 Tamże, s. 224/316. 
30 Tamże, s. 226/318. 
31 Tamże, s. 226/319. 
32 Tamże, s. 227/320. 
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– poprzednio było jakieś przeżycie. Tutaj mamy sąd motywowany przez inny, 
ale przed tym sądem same formy czasowe motywują się nawzajem33.  

Odpowiedź na sformułowane przez samego Husserla pytanie esencjalne „co (to) 
jest motywacja?” brzmi, jak następuje: 

Owo „ponieważ – więc” motywacji posiada całkiem inny sens jak 
przyczynowa sprawczość (Kausation) w sensie przyrody. (…) Jedność 
motywacji jest związkiem, który sam jest ufundowany w odnośnych aktach, 
i jeżeli pytamy o „ponieważ”, o podstawę pewnego osobowego zachowania 
się, to nie chcemy poznać nic innego, jak tylko ten związek. (…) Wszystkie 
duchowe sposoby zachowania się są powiązane „przyczynowo” związkami 
motywacji (…). We wszystkich tych [podanych w tym miejscu w tekście 
Husserla – K.K.] przykładach występuje owo »ponieważ«  m o t y w a c j i. 
(…) procesy fizjologiczne w narządach zmysłowych, komórkach nerwowych 
i ganglionowych nie motywują mnie, gdy psychofizycznie warunkują występo-
wanie w mej świadomości dat wrażeniowych, ujęć, przeżyć psychicznych. To, 
czego nie »wiem«, co w mym przeżywaniu, w mym przedstawianiu sobie, 
myśleniu, działaniu nie staje przede mną jako przedstawione, jako spostrze-
żone, przypomniane, pomyślane itd., nie »determinuje« mnie duchowo. I co nie 
jest zawarte w mych przeżyciach, choćby jako niezauważone albo implicite 
intencjonalne, nie motywuje mnie, nawet nie motywuje mnie w sposób 
nieświadomy34.  

Do odpowiedzi tej trzeba tylko dodać, że z natury rzeczy owo ogólne »ponieważ – 
więc« należy relatywizować do różnych sensów samej motywacji. 

4. Edith Stein oraz Maurice’a Merleau-Ponty’ego rozwinięcia 

i konkretyzacje podstawowej problematyki motywacji jako związku 

motywacyjnego/związku sensu – słowa/pojęcia i rzeczy 

Przedstawiona wyżej materialna ontologia motywacji pozwala – ze względu na 
poziom ogólności i zawartość – w naturalny sposób oczekiwać możliwych rozwinięć 
i konkretyzacji. Nawet jeśli nie miałyby one charakteru czy statusu mniej lub bardziej 
rozbudowanych czy kompletnych propozycji z zakresu materialnej ontologii, to można 
z pewnością liczyć na obecność w nich interesujących wątków jako materiału do 
dalszego wykorzystania.  

Poniżej zrekonstruowane dwie takie propozycje zostaną potraktowane na sposób 
właściwy dla badania historii idei (a nie historii wydarzeń) i w konsekwencji jako 
badanie (przez ich autorów) czystych możliwości – jak na ontologię przystało. Inaczej 
mówiąc – jako badanie ich słabych i mocnych stron, potraktowanych jako ich cech 
immanentnych. 

4.1. Edith Stein rozwinięcie i konkretyzacja podstawowej problematyki 

motywacji jako związku motywacyjnego/związku sensu 

Zawartość studium poświęconego przyczynowości psychicznej chcę tutaj potrak-
tować jako zajmujące sto kilkadziesiąt stron jedno wielkie rozumowanie, którego 
kolejne fragmenty mają za „punkt zaczepienia” i podstawę nowe (w stosunku do 

                                                                
33 Tamże, s. 226-227/319-321. 
34 Tamże, s. 229-321/323-326. 
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wykorzystywanych we wcześniejszych fragmentach) dane – rezultat fenomeno-
logicznego oglądu strumienia przeżyć, jego podmiotu i ich przedmiotowych korelatów; 
Stein bowiem uważała, że tylko na gruncie fenomenologii można „poradzić sobie” 
z tak szczególnym przedmiotem, jak przyczynowość psychiczna

35
. 

Punktem wyjścia rozprawy Edith Stein poświęconej przyczynowości psychicznej 

jest najpierw konstatacja, a potem eksplikacja, paru sensów kategorii przyczynowości 

psychicznej i ich odczytań:  

 (sensu i odczytania) sprowadzającego przyczynowość psychiczną do fragmentu 

czy kawałka „sieci związków przyczynowych istniejących w przyrodzie”
36

; 

 (sensu i odczytania) włączającego ją w jakieś „ogólne prawo przyczynowe”
37

; 

 (sensu i odczytania) konkretyzującego to ogólne prawo przyczynowości do życia 

psychicznego poprzez precyzyjne określenie tylko temu życiu „właściwych 

koniecznych powiązań”
38

; powiązaniem takim miałaby być właśnie motywacja, 

chociaż w niemal w naturalny sposób jako taka konkretyzacja charakterystyczna 

dla psychologii jawi się asocjacja. 

Chociaż w przypadku asocjacji mamy do czynienia „z najbardziej pierwotnym 

i podstawowym rodzajem połączenia przeżyć” i powstaniem pewnego nowego tworu, 

nowej „złożoności”, to zdaniem Stein: 

W każdym razie natura tej „asocjacji” nie jest żadnym zdarzeniem 

przyczynowym; powstawanie złożoności jest czystym stawaniem się – podobnie 

jak tworzenie się przeżycia – a nie oddziaływaniem, a także rozbudzenie całej 

złożoności za sprawą podobnego pojawienia się pewnej części nie jest 

powodowaniem przyczynowym39.  

W konsekwencji trzeba – parafrazując Stein – szukać nowego miejsca dla przyczy-

nowości w życiu psychicznym czy strumieniu świadomości
40

. Na szczęście: 

To zespolenie w jedno występujących razem przeżyć, uformowana złożoność, 

to jednak nie coś jedynego, co można ustalić podczas ich wspólnego 

pojawiania się w strumieniu. Istnieje prócz tego pewien rodzaj „wywierania 

wpływu” jednocześnie występujących przeżyć, dotknięcie w ich bytowości, 

a jest to mianowicie pewna ściśle określona warstwa przeżycia, która jawi się 

tu jako „działająca”; każda zmiana w sferze (…) uczuć witalnych (…) powoduje 

zmianę w całym przebiegu jednoczesnego przeżywania. (…) W przyczynowości 

przeżyć należy upatrywać „przyczyny” w tym, że w sferze witalnej zachodzi 

zmiana. Zdarzeniu powodującemu i powodowanemu odpowiada aktualne 

uczucie witalne i przebieg dalszego przeżywania41.  

Uogólniając można sformułować dwie bardzo mocne tezy: 

                                                                
35 Stein E., Przyczynowość psychiczna, [w:] Stein E., Filozofia psychologii i humanistyki, wstęp i opracowanie 

B. Beckmann-Zöller, przeł, Janik P. SJ, Baran M. SJ, Gaca J., Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 

2016, s. 100-254, s. 103. 
36 Tamże, s. 99. 
37 Tamże. 
38 Tamże, s.100. 
39 Tamże, s. 115. 
40 Tamże, s. 120. 
41 Tamże, s. 115-116. 
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W zjawiskowej przyczynowości sfery przeżyć ujawnia się rzeczywista 

przyczynowość tego, co psychiczne. (…) „Przyczyną” zdarzenia psychicznego 

jest przypływ lub ubytek mocy siły witalnej. „Skutek” polega na modyfikacji 

innych cech psychicznych. Bezpośrednia przyczynowa zależność jednych cech 

od innych bez pośrednictwa siły witalnej nie istnieje42.  

Cokolwiek zaistnieje w stanach psychicznych, dzieje się dzięki energii 

czerpanej z siły witalnej; w niej ma podstawę swej egzystencji i dopóki istnieje, 

będzie przez nią utrzymywane. (…) Mówiąc najprościej:   n i e   ma   r z e c z y- 

w i s t o ś c i   p s y c h i c z n e j   b e z   p r z y c z y n o w o ś c i. Jeśli pominąć 

sferę witalną i wynikająca z niej efektywność zjawiskową, nie istnieje 

możliwość ukonstytuowania się psychiki z rzeczywistymi własnościami 

i stanami43.  

Kolejny nowy fragment to efekt zapowiadanego zabiegu sięgnięcia po nowe dane. 

Edith Stein pisała: 

Odłóżmy (…) teoretyczne ramy, w których prowadziliśmy dotychczas badanie, 

i weźmy pod uwagę nowy zakres fenomenów. Ja, które do tej pory żyło 

w strumieniu, w przepływie danych, które „posiadało”, nie przyglądając się 

im, otwiera (…) swoje duchowe spojrzenie i „kieruje” się ku czemuś, coś 

wychodzi mu naprzeciw – staje się dlań „przedmiotem”. (…) To skierowanie 

się na coś, które mamy tu na myśli, (…) wyłaniające się na gruncie danych 

immanentnych, określa nową klasę przeżyć, jedności konstytuujących się 

w strumieniu: klasę „pojmowań” lub „aktów”. Wraz z nimi zaczyna się  ż y c i e   

d u c h o w e44.  

Konsekwencje wykorzystania tych nowych danych są wręcz wyjątkowej wagi – 

dotyczą bowiem samego sedna sprawy: 

W obrębie aktów występują teraz nowe sposoby łączenia, których dotychczas 

jeszcze nie spotkaliśmy. Jeżeli spojrzenie kieruje się na szereg danych (…) lub 

raczej przez nie na „zewnętrzne” przedmioty, to mamy nie tyle sekwencję 

oddzielnych ujęć pojedynczych obrazów, lecz   p o j m o w a n i e   n i e p r z e 

r w a n e,   d o ł ą c z a n i e   późniejszego, do wcześniejszego („apercepcja”), 

scalanie ujęć jednostkowych („synteza”) i   u a k t y w n i a n i e   późniejszego 

przez wcześniejsze (motywacja). Wszystko to jest zrozumiałe dopiero 

w zakresie aktów Ja, [gdyż] nie ma mowy o przyjmowaniu, ujmowaniu 

i poruszaniu w sferze czystej pasywności, z którą mieliśmy dotychczas do 

czynienia45.  

 

Motywacja, w naszym ogólnym sensie, jest   t y m   połączeniem, [które] 

w ogóle łączy akty między sobą: nie zwykłym zespalaniem, (…) lecz w y ł a n i 

a n i e m   s i ę   jednego z drugiego, spełnianiem się, lub procesem 

dokonywania się jednego   n a   g r u n c i e   drugiego i   z e   w z g l ę d u   n a   

niego. Struktura przeżyć, które jedynie mogą wchodzić w relację motywacji, 

                                                                
42 Tamże, s. 127. 
43 Tamże, s. 135. 
44 Tamże, s. 143. 
45 Tamże, s. 144. 
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jest całkowicie decydująca dla istoty tej zależności: akty biorą swój początek 

w czystym Ja, zjawiskowo wywodzą się z niego i kierują się ku przed-

miotowości. Do pewnego stopnia „centralnym punktem”, w którym rozpoczyna 

się motywacja, jest zawsze Ja. Realizuje ono jeden akt,   p o n i e w a ż   

dokonało innego. „Realizowanie” nie musi być tutaj jeszcze rozumiane 

w sensie autentycznej spontaniczności. Charakterystyczne dla relacji 

motywacji jest to, że może ona mieć miejsce w różnej formie (…)46.  

Muszę z konieczności do tych dwóch zupełnie wyjątkowej wagi fragmentów dodać 
jeszcze pochodzący od Autorki komentarz, w którym pisze Ona, iż zdaje sobie sprawę 
z działań dokonywanych na języku: 

(…) jesteśmy świadomi odejścia od zwyczajnego uzusu językowego, który 
ogranicza to wyrażenie do obszaru „wolnych aktów”, w szczególności woli. 
Sądzimy jednak, że to rozszerzenie jest słuszne, że tym, na co wskazujemy, jest 
ogólna struktura, obowiązująca w całym zakresie przeżyć intencjonalnych, 
(…) przybierająca różne konfiguracje wyłącznie zależnie od specyfiki aktów, 
które ją tworzą. Jedną z takich szczególnych konfiguracji musiałaby być także 
zwyczajowo nazywana [w ten sposób] motywacja47.  

Przywołanie w tym miejscu triady akt-przedmiot-treść, a konkretnie szczególnych 
związków łączących te trzy człony – treść aktu zależy od tego, jako co(?) akt ujmuje 
swój przedmiot – pozwala na najważniejsze dla dalszego ciągu rozumowania 
stwierdzenie: 

(…) w procesie motywacji jako właściwie motywujące ujawnia się nie 
dokonanie aktu wyjściowego, lecz treść sensu tego aktu, i dla niego chcemy też 
– zwyczajowo – zastrzec nazwę „motyw”. [ale – K.K.] (…) również akty (…) 
mają udział w realizacji motywacji. Możemy je – w odróżnieniu od motywów – 
jako   m o t y w a n t y, [a] akty motywowane jako   m o t y w a t y48.  

Kolejny fragment tego rozbudowanego wywodu ma za przedmiot   „ a k t y   w o l- 
n e   we właściwym sensie”. Nowość sprowadza się tutaj do tego, że mówimy w ten 
sposób o aktach „(…) w których Ja nie tylko żyje, lecz panuje nad swoim przeży-
waniem (…)”

49
. Bardziej konkretnie rzecz ujmując mamy tutaj do czynienia z układem, 

w którym: 

Od Ja, będącego w grze sprzecznych motywów, oddziela się niejako drugie 
[Ja], które przenika tę grę i nad nią panuje, nakłaniając tamto zgodnie ze 
swym wglądem do tej lub innej tendencji. „Wgląd” polega tu na żywym 
odczuwaniu preferencji, która przedkłada jeden motyw nad drugi (…),  
a z niego wypływa postawa woli, wraz z którą chcące Ja stawia się w grze, 
której dotąd się przyglądało. Odczuta preferencja jest tu motywem decyzji50.  

  

                                                                
46 Tamże, s. 145. 
47 Tamże. 
48 Tamże, s. 149. 
49 Tamże, s. 159. 
50 Tamże, s. 185. 
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Tendencje, o których mowa, mogą pochodzić od zewnętrznych (np. społecznych) 
wymogów. Ich losy mogą być różne: 

[Jeśli wymóg taki – K.K.] będzie usłyszany, uznany i ewentualnie 
zaaprobowany, [to – K.K.] na tym wymogu oprze się chcenie. Taki wymóg  
( m o ż l i w a   podstawa woli) stanie się dopiero autentyczną podstawą woli, 
a zarazem motywem, gdy Ja   „o p r z e   akt woli na wymogu i go z siebie    
w y p r o w a d z i   (…) nieodłączna jemu [tzn. temu aktowi – K.K.] jest 
spontaniczność (…) wywodzi się on z centrum Ja, ale nie jako wydarzanie, lecz 
jako swoiste działanie (…)”51. 

Ostatni fragment wywodu ma szczególny charakter. Obecne są w nim zarówno 
pewne znaczące dopowiedzenia – swoiste postawienie kropki nad „i” – jak i próba 
syntezy, w ramach której wraca się jeszcze raz w zmienionym trochę kształcie do 
wcześniej poruszanych spraw, czasami mniej lub bardziej modyfikuje wcześniejsze 
ujęcia w nawiązaniu do uzyskanych po drodze cząstkowych wyników i w ten sposób 
zbiera się je w jedną całość. W tym fragmencie ma to miejsce pod szyldem „wzajemne 
przenikanie się przyczynowości i motywacji”

52
, a bardziej konkretnie pod nagłówkiem 

„przyczynowość i działanie woli”
53

. 
Przykład dopowiadania do końca, które w tym fragmencie ma miejsce, cechuje 

zupełnie wyjątkowy charakter i walor. Stanowi on odpowiedź na pytanie: „Czy istnieją 
prawa, które regulują kolejność przeżyć według ich stanów treściowych?”

54
. Odpo-

wiedź na nie brzmi tak: „Istotne jest (…) to, że we wszystkich tych związkach   p r a w i- 
d ł o w o ś ć   s e n s u, której podlegają treści przeżyć, odgrywa decydującą rolę”

55
. 

Czy, inaczej mówiąc: „(…) wielorakie połączenia, które wiążą treści zgodnie z ich 
sensem (…)”

56
. (Myślę, że teraz jest już jasne, dlaczego można było operować 

swobodnie wyrażeniem „związek motywacyjny”/”związek sensu”, a teraz dodać do 
dwóch jej członów jeszcze trzeci – „związek treściowy”.) W efekcie tych właśnie 
związków powstają różnej wielkości twory „złożoności” – analogicznie jak w przy-
padku asocjacji, tyle, że o różnym stopniu wzajemnej przynależności składników czy 
wręcz różnym stopniu jedności. 

Jako przykład zaś tego, co powraca kolejny raz, przytoczyć można rozróżnienie 
wąskiego i szerokiego rozumienia motywacji, dowartościowujące z jednej strony rozu-
mienie wąskie, a z drugiej strony rozumienie szerokie. W ten sposób stwarza okazję 
nie tylko do powrotu do problematyki aktów czy czynów wolnych, lecz także do ujęcia 
z nieco innej strony wzajemnych relacji przyczynowości i woli. I dlatego w tym miejscu 
powinien zostać powtórnie zacytowany drugi z fragmentów zawierający charakte-
rystykę aktów czy czynów wolnych (por. wyżej). Dowartościowanie szerokiego 
rozumienia motywacji stwarza natomiast okazję do powrotu do sprawy wzajemnych 
relacji asocjacji i motywacji oraz wyeksponowania pewnego ich rozwinięcia, które 
warto przynajmniej zasygnalizować: 

                                                                
51 Tamże, s. 169; w tym cytacie przywołane są słowa A. Pfändera, na które powołuje się Autorka. 

W bibliografii niniejszego tekstu dzieło, z którego pochodzą,  ujęte jest jako oddzielny (nienumerowany) 

adres bibliograficzny. 
52 Tamże, s. 187. 
53 Tamże, s. 203. 
54 Tamże, s. 218. 
55 Tamże, s. 231. 
56 Tamże, s. 232. 
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(…) asocjacja przez styczność, tzn. rozwijanie związków w pierwotnym 
przebiegu przeżywania, byłaby podstawą do tego, by w przyszłości część 
takiego powiązania mogła stać się bodźcem lub motywem kontynuacji w tym 
związku. Wobec tego przebiegi asocjacyjne byłyby scharakteryzowane jako 
przebiegi   m o t y w o w a n e   (w sensie „niższej” motywacji). (…) Natomiast 
ewentualnie sam związek sensu może wystarczyć, aby bezpośrednio po 
aktualnym przeżyciu zainicjować przebieg asocjacji. (…) tradycyjne prawa 
asocjacyjne jako zasady wyboru dla odwołania się do minionych przeżyć (…) 
zaliczamy do praw motywacji, przy czym przez motywację rozumiemy tu 
»niższą« motywację, która nie jest relacją uzasadnioną rozumowo. Dalekie od 
tego, aby być   w ł a ś c i w ą   prawidłowością całego przeżywania, prawa te 
pełnią nade wszystko całkiem szczególną funkcję. I w zakresie ich 
obowiązywania nie określają one – jak wszystkie prawa motywacji – tego, co   
k o n i e c z n i e   musi się zdarzyć, lecz to, co może się zdarzyć jako   m o ż l i- 
w o ś ć   istotowa57. 

Jest wszakże jeszcze jeden podniesiony przy tej okazji moment, znaczący wiele 
w ogólnej charakterystyce motywacji jako związku: 

Określając związki logiczne jedynie jako   c z ę ś ć   branych pod uwagę 
przyszłych związków sensu, sugerowaliśmy (…), że nie należy tu mówić 
o jakimś poglądzie jednostronnie intelektualistycznym. Naraz staje się dla nas 
jasne, że – gdy coś aktualnego przypomina nam o nieaktualnym, z czym 
pozostaje ono w związku treściowym – nie chodzi o jakiś proces    m y ś l o w y, 
nie o specyficznie logiczne akty z wyraźnymi motywacjami, lecz o pewną 
»ukrytą aktywność rozumu« z motywacjami implicite, podobnie jak w procesie 
percepcji58.  

W tym końcowym fragmencie jeszcze jedna rzecz zasługuje na wyeksponowanie – 
zapowiadana wyżej relacja przyczynowości i woli: 

Wola jest w dwojakim sensie „zależna”: zakłada pewna siłę witalną i wymaga 
podstawy przedmiotowej wraz z motywami wytyczającymi kierunek. (…) Nie 
zważając na fakt swej zależności, wola (rozumiana jako zamiar) jest wolna 
w trojakim sensie pozytywnym: 1) jako powstająca z własnego impulsu, 2) 
jako czerpiąca spontanicznie siły ze sfery witalnej, 3) jako wydobywająca siły 
z siebie samej59.  

4.2. Maurice’a Merleau-Ponty’ego rozwinięcie i konkretyzacja 

podstawowej problematyki motywacji jako związku 

motywacyjnego/związku sensu 

Zawartą w „Fenomenologii percepcji”
60

 propozycję rozwinięcia i konkretyzacji 

podstawowej problematyki motywacji jako związku motywacyjnego/związku sensu, 

jej specyfikę oraz wartość poznawczą wiązać trzeba, potocznie rzecz ujmując, z zejściem 

przez Merlau-Ponty’ego z problematyką motywacji (związku motywacyjnego) na 

                                                                
57 Tamże, s. 229-233. 
58 Tamże, s.231-232. 
59 Tamże, s. 206-207. 
60 Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, przeł. Kowalska M., Migasiński J., Fundacja Aletheia, 

Warszawa 2001. 
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poziom intencyjności/intencjonalności motorycznej. Trzeba w niej wyróżnić parę różnej 

wielkości fragmentów. Pierwszy z nich – wyjściowy – dotyczy ogólnego ujęcia moty-

wacji (jako związku czy stosunku motywacyjnego), potraktowanego w porównawczym 

czy wręcz kontrastującym zestawieniu z innego typu związkami. Drugi fragment 

pokazuje, jak „wygląda” ten związek na poziomie intencyjności/intencjonalności 

motorycznej. Najpierw ogólnie, a potem w rozmaitych konkretyzacjach, rozwinięciach 

i zastosowaniach; to trzeci fragment. Jest jeszcze cały czas w niej widoczny nie tylko 

w swej obecności, lecz także funkcjonowaniu, szerszy kontekst; jak się wydaje – 

znaczący dla właściwego potraktowania motywacji. 

Ten szerszy kontekst da się najkrócej streścić w kategoriach rozróżniania i przeciw-

stawiania pewnych możliwości, jakie stoją przed psychologią, potraktowanych jako 

człony alternatywy: 

 doświadczenie/ujęcie od wewnątrz – wiedza obiektywna (efekt perspektywy 

trzecioosobowej); 

 porządek źródłowy – „alchemia mózgu”; 

 wgląd spojrzenia, a szerzej doświadczenia – wgląd umysłu; 

 ciało – świadomość; 

 realizm – idealizm (spór o istnienie świata); 

 empiryzm – intelektualizm; 

 to, co psychiczne/psychologiczne – to, co fizyczne/fizjologiczne (problem psycho-

fizyczny). 

Co więcej – można koncepcję Merleau-Ponty’ego próbować odczytać jako 

propozycję przekroczenia tych alternatyw – ich zniesienia w sensie Heglowskiego 

Aufheben – właśnie dzięki wprowadzeniu kategorii intencyjności/intencjonalności 

motorycznej. Sam Autor, przynajmniej w przypadku jednej z tych alternatyw (realizm-

idealizm), możliwość ich zniesienia związał dodatkowo jeszcze z kategorią związku 

motywacyjnego/związku sensu, uważając, że owa alternatywność pojawiła się 

w efekcie „zapoznania” przez nie tak kategorii związku motywacyjnego/związku 

sensu, jak i jej desygnatu. Merleau-Ponty pisał wprost: 

Zarówno idealizm, jak myślenie obiektywne nie są w stanie zrozumieć procesu 

zdobywania świadomości klasowej, pierwszy dlatego, że faktyczną egzystencję 

wyprowadza ze świadomości, drugie dlatego, że świadomość wyprowadza 

z faktycznej egzystencji, oba dlatego, że nie wiedzą, czym jest stosunek 

motywacji61. 

Można domniemywać, że tę wyjątkową przydatność kategorii intencyjności/ 

intencjonalności motorycznej należy łączyć z relacją łączącą  intencyjność/intencjo-

nalność motoryczną ze związkiem motywacyjnym/związkiem sensu.  

To kontrastujące ujęcie motywacji zestawia ją z takimi związkami, jak:  

 znak – oznaczanie – to, co oznaczane; 

 przyczyna – przyczynowanie – skutek;  

 racja (przesłanka) – wynikanie logiczne – wniosek. 

                                                                
61 Tamże, s. 468. 
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Myślę, że do wyliczenia tego można dołączyć jeszcze jeden stosunek, nawiązujący 

do dwojakiego rozumienia racji – racji jako przesłanki oraz racji jako powodu i mówić 

zatem o powodzie – powodowaniu (wynikaniu nie w sensie logicznym) – wyniku. 

W kontekście pewnych konkretnych fenomenów i w efekcie ich interpretacji przed 

pozytywnym określeniem związku motywacyjnego/związku sensu (czym on jest) 

pojawia się konstatacja negatywna (czym on nie jest): 

Konwergencja i widziana wielkość nie są ani znakami, ani przyczynami głębi – 

są one obecne w doświadczeniu głębi jako motyw, który nawet kiedy pozostaje 

niewyartykułowany i niedostrzeżony, ma swój udział w podjęciu decyzji. (…) 

fenomen »wielkość widziana« i fenomen »odległość« są dwoma momentami 

całościowej organizacji pola widzenia, (…) pierwszy wobec drugiego nie jest 

ani w stosunku znaku do znaczenia, ani w stosunku przyczyny do skutku, ale że 

jako to, co motywujące, i to, co motywowane, wiążą się one ze sobą poprzez 

swój sens62.  

Po przywołaniu pierwszego z tych fenomenów pada pytanie „Co rozumie się przez 

motyw i co chce się [przez to – K. K.] wyrazić”
63

. W odpowiedzi na nie pojawia się 

coś na kształt definicji. Merleau-Ponty pisał: 

Rozumie się przez to, że [to, co motywowane – K.K.] ma (….) swe źródło 

w pewnych danych faktach, ale nie tak, żeby fakty te miały w samych sobie 

fizyczną zdolność (…) wytworzenia [tego, co motywowane – K.K.], lecz tak, że 

dostarczają one racji do jej podjęcia. Motyw to czynnik poprzedzający, który 

działa jedynie przez swój sens, a nawet dodać należy, że dopiero decyzja 

utwierdza obowiązywalność owego sensu i nadaje mu jego siłę i skuteczność. 

(…) Relacja tego, co motywuje, i tego, co umotywowane, jest więc zwrotna. 

A taki właśnie jest związek między doświadczeniem konwergencji albo 

wielkości widzianej a doświadczeniem głębi. Nie wywołują one w cudowny 

sposób, w charakterze „przyczyn”, ustrukturowania w głąb, lecz milcząco owo 

ustrukturowanie motywują, jako że je we własnym sensie już zawierają (…)64.  

   Inną propozycję definicji można znaleźć nieco wcześniej w kontekście prezentacji 

specyfiki ujęcia fenomenologicznego i „myślenia obiektywnego” jako przygotowania 

do niej: 

Myślenie obiektywne, które stosuje się do świata, a nie do fenomenów, zna 

tylko pojęcia alternatywne; wychodząc od faktycznego doświadczenia, 

definiuje ono czyste pojęcia, które się wykluczają: pojęcie rozciągłości, 

odnoszące się do absolutnej wzajemnej zewnętrzności części, i pojęcie 

myślenia, odnoszące się do bytu całkowicie skupionego na sobie, pojęcie znaku 

głosowego jako fenomenu fizycznego arbitralnie związanego z pewnymi 

myślami i pojęcie znaczenia jako myśli całkowicie dla siebie jasnej, pojęcie 

przyczyny jako zewnętrznego wyznacznika swego skutku i pojęcie racji jako 

prawa wewnętrznej konstytucji fenomenu. A przecież percepcja własnego ciała 

i percepcja zewnętrzna (…) dają nam przykład świadomości nietetycznej, (…) 

                                                                
62 Tamże, s. 282-283. 
63 Tamże., s. 282. 
64 Tamże. 
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świadomości logiki przeżywanej, która nie zdaje sobie sprawy z samej siebie, 

świadomości znaczenia immanentnego, które nie jest dla siebie jasne i poznaje 

siebie tylko przez doświadczenie pewnych naturalnych znaków. Fenomeny te 

są nieprzyswajalne dla myślenia obiektywnego i dlatego gestaltyzm, który jak 

każda psychologia jest więźniem „oczywistości” nauki i świata, może wybierać 

tylko pomiędzy racją a przyczyną; dlatego również cała krytyka intelektu-

alizmu kończy się w jego rękach powrotem do realizmu i do myślenia 

kauzalnego. Natomiast fenomenologiczne pojęcie motywacji jest jednym z tych 

„płynnych” (…) pojęć, które trzeba właśnie sformułować, jeśli chce się 

powrócić do fenomenów. Jeden fenomen wywołuje tu drugi nie poprzez 

obiektywną skuteczność taką, jak ta, która wiąże zdarzenia w przyrodzie, lecz 

poprzez sens, którego dostarcza – istnieje bowiem racja bycia, która kieruje 

strumieniem fenomenów, nie będąc wyraźnie umiejscowiona w żadnym z nich, 

swego rodzaju racja w działaniu65. 

Nie dziwią w kontekście takiego „postawienia sprawy” tak radykalne stwierdzenia, 

jak: 

 „(…) akt świadomości nie może mieć żadnej przyczyny”
66

; 

 „W psychologii trzeba odrzucić nie tylko empiryzm, ale też metodę indukcyjną 

i myślenie przyczynowe w ogóle. Przedmiot psychologii jest takiej natury, że nie 

można go określić przez relację funkcji ze zmienną”
67

; 

 „»zdarzenie psychofizyczne« nie należy (…) do typu przyczynowości 

»światowej«”
68

; 

 „Idealizm, który świat zewnętrzny czyni wobec mnie czymś immanentnym, oraz 

realizm, który podporządkowuje mnie działaniu przyczyn, zafałszowują stosunki 

motywacji istniejące między wnętrzem i zewnętrzem, sprawiając, że stosunki te 

stają się niezrozumiałe”
69

.  

Walorów heurystycznych zabiegu zejścia z tak rozumianą motywacją jako stosun-

kiem/związkiem motywacyjnym i jego problematyką na poziom intencyjności/ 

intencjonalności motorycznej nie da się przecenić. I to niezależenie od tego, czy zabieg 

ten będziemy interpretować na sposób właściwy dla ujęcia systematycznego – będziemy   

mogli wtedy uporządkować rozmaite postacie intencyjności/intencjonalności według 

kryterium  ich złożoności i efektywności ich funkcjonowania  hierarchicznie – czy na 

sposób właściwy dla ujęcia rozwojowego, traktując jedne jako pierwotne, a inne jako 

wtórne. Nieprzypadkowo przecież już przez samego Husserla intencyjność/intencjo-

nalność motoryczna została ujęta jako postać „źródłowa” (originär).  

Do tej pory intencyjność/intencjonalność wiązana była ze świadomością rozumianą 

jako przeżycia, doznania i akty, a ma przecież ona jeszcze i inne postacie – wyróżnia 

się świadomość refleksyjną i przedrefleksyjną, świadomość tetyczną, czy świadomość 

klasową, którą można traktować jako w jakimś sensie postać najwyższą; każdej z tych 

postaci właściwa była, tyle że za każdym razem „inna”, intencyjność/intencjonalność. 

                                                                
65 Tamże, s. 68-69. 
66 Tamże, s. 282, przypis. 
67 Tamże, s. 135. 
68 Tamże, s. 93. 
69 Tamże, s. 386. 
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Zabieg Merleau-Ponty’ego wydłuża rejestr postaci intencyjności/intencjonalności 

o człon, który może budzić poważne wątpliwości – czy  w przypadku intencyjności/ 

intencjonalności motorycznej mamy w ogóle jeszcze do czynienia z czymś psycholo-

gicznym czy psychicznym; jeszcze wyraźniej widać to, gdy – wyprzedzając cały 

dalszy tok wywodu – streści się koncepcję Merleau-Ponty’ego przywołując tytułową 

frazę z książki Marka Maciejczaka „Świat według ciała”
70

. W tym kontekście zabieg 

Merleau-Ponty’ego jeszcze wyraźniej jawi się jako coś szczególnego. Wątpliwości te 

można, co prawda, przynajmniej osłabić (lecz tylko osłabić), zwracając uwagę na to, że 

cały czas mamy tutaj przecież do czynienia z tym, co zachodzi między podmiotem/Ja 

a światem – uznanym przez niego w bycie – i czego psychologiczność/psychiczność 

przestaje być już dyskusyjna. Autor je natomiast definitywnie oddala pisząc: 

Tym, co pozwala nam połączyć ze sobą to, co „fizjologiczne”, i to, co 

„psychiczne”, jest fakt, że kiedy te dwa wymiary włączamy do egzystencji, nie 

różnią się one od siebie już tak jak porządek bytu-w-sobie od porządku bytu-

dla-siebie, ale oba odnoszą się do intencjonalnego bieguna, to znaczy do 

pewnego świata. (…) „W objawach tego rodzaju [tzn. w przypadku kończyny 

fantomowej – K.K.] psychiczność i fizyczność wiążą się ze sobą tak bardzo 

wewnętrzny, że nie można już uważać, iż jedna z tych funkcjonalnych dziedzin 

uzupełnia drugą, ale trzeba przyjąć, że obie należą do jakiejś trzeciej 

dziedziny. Trzeba (…) przejść od poznania faktów psychologicznych 

i fizjologicznych do uznania wydarzenia o charakterze animicznym, które 

stanowi proces życiowy nierozdzielny z naszą egzystencją”71. Współczesna 

fizjologia [uważa – K.K.]: zdarzenia psychofizycznego nie sposób już 

pojmować na sposób fizjologii kartezjańskiej jako stykania się jakiegoś 

procesu w sobie z pewną cogitatio. Połączenie duszy z ciałem nie jest 

arbitralnie zadekretowane jako związek między dwoma zewnętrznymi 

członami, z których jeden jest przedmiotem, a drugi podmiotem. Dokonuje się 

ono w każdej chwili w ruchu egzystencji. Właśnie egzystencję znaleźliśmy 

w ciele, próbując do niego dotrzeć pierwszą drogą, drogą fizjologii. Wolno 

nam teraz podsumować i uściślić ten pierwszy wynik, badając tym razem sama 

egzystencję, to znaczy wracając do psychologii72.  

Specyfikę intencyjności/intencjonalności motorycznej najlepiej ukaże zastosowanie 

do jej prezentacji ogólnego schematu rozróżniającego to, co „po stronie noetycznej” 

i to, co „po stronie” noematycznej i szczególną między nimi więź w postaci odpo-

wiedniości czy korelacji – z  wyeksponowaniem koniecznych zmian w ich rozumieniu. 

Użyty tutaj cudzysłów jest sygnałem nie tylko zapożyczenia tego wyrażenia od 

Husserla, lecz także zastosowania go w pewnym specyficznym znaczeniu, którego 

ukazanie będzie równoznaczne z ukazaniem owej specyfiki. Dotyczy to nie tylko 

samego tego wyrażenia, lecz także związanych z nim kategorii rozumienia i kategorii 

sensu, związanych w naturalny sposób z kategorią intencyjności/intencjonalności. 
                                                                
70 Maciejczak M., Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty’ego, Wydawnictwo IFiS 

PAN, Warszawa 2001. 
71 W tym cytacie przywołane są słowa E. Menningera-Lerchenthala, na które powołuje się Autor. 

W bibliografii niniejszego tekstu dzieło, z którego pochodzą, ujęte jest jako oddzielny (nienumerowany) adres 

bibliograficzny. 
72 Merleau-Ponty M., Fenomenologia…, s. 106-107. 
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Podane zatem poniżej przykłady specyficznego rozumienia użytych tutaj terminów 

trzeba będzie pogrupować.  

W pierwszej grupie znajdą się przykłady rozmaitych „źródeł” intencji czy „instancji” 

intendujących, w grupie drugiej przykłady intencji pojętych jako intendowanie, w trze-

ciej natomiast ich (intencji oraz intendowań) korelaty. Przykładów takich znalazłoby 

się bardzo wiele i na dobrą sprawę całą zawartość książki „Fenomenologia percepcji” 

można by potraktować jako ich przytaczanie, ponieważ znajdują się one niemal na 

każdej jej stronie
73

. Pojawią się tutaj zatem tylko te najbardziej czytelne ich ilustracje.  

Z racji swej szczególnej wyrazistości grupę pierwszą ilustruje: 

 motoryka (a właściwie zachowanie), ujęta jako postać wstępna; 

 egzystencja (z naciskiem na cielesność), a konkretnie praktognozja potraktowana 

jako jej „źródłowa postać” oraz wydarzenia animiczne.  

Do grupy drugiej (zawierającej postacie intendowania) przeprowadzają takie postacie 

jak organizm, pojęty jako: 

 „przedosobowy związek z formą świata” – związek to właśnie owa postać 

intendowania (a świat jako postać z grupy trzeciej); 

 „pierwotny pakt ze światem” – analogicznie, pakt jako intendowanie, a świat jako 

korelat; 

 „ciało jako sposób posiadania świata” – tutaj także posiadanie to szczególna 

postać intendowania, a świat to korelat; 

 „bycie w świecie” – bycie „w” to postać intendowania, a świat to korelat. 

Wszystkie one ukazują zarówno instancje czy źródło intencji, jak i jej postać. 

W grupie trzeciej znalazłyby się: 

 (mój) świat jako „stała teza mojego życia”; 

 przedmiot jako niezmiennik całości zachowań i jego stałość (a konkretnie stałość 

jego rozmaitych własności – kształtu, jasności, wielkości) jako przedmiot ciała; 

 poręczność przedmiotu jako korelat „wiedzy, jaką mają ręce”;  

 „źródłowa przestrzenność egzystencji”. 

Tak się szczęśliwie składa, że postacie z grupy trzeciej także mają funkcję przepro-

wadzającą, ponieważ ukazują związki korelatów z grupą pierwszą i drugą. 

Z tym zmodyfikowanym rozumieniem intencyjności/intencjonalności motorycznej 

związane jest zmodyfikowane rozumienie kategorii sensu i kategorii rozumienia 

(z racji ich naturalnego związku)
74

. Modyfikacja ta polega na poszerzeniu, a zarazem 

swoistym osłabieniu rozumienia pierwotnego. Obok sensu intelektualnego Merleau-

Ponty wyróżnia jeszcze sens egzystencjalny i sens motoryczny: „Motoryczność jest sferą 

pierwotną, w której rodzi się sens wszystkich znaczeń (der Sinn aller Signifikationen)
75

 

w obszarze przestrzeni przedstawionej”
76

. Podobnie – poszerzeniu uległo znaczenie 

kategorii rozumienia. Obok rozumienia intelektualnego (pojęciowa subsumcja) pojawia 

                                                                
73 Po tym stwierdzeniu – w tym miejscu oraz w poniższych wyliczeniach - pozwalam sobie już nie podawać 

za każdym razem osobno strony, na której znajduje się przywoływana fraza (byłoby to zbyt nużące 

i utrudniałby recepcję tekstu). 
74 Tamże, s. 15-16. 
75 M. Merleau-Ponty powołuje się na słowa A.S.F. Grünbauma; adres bibliograficzny tego dzieła stanowi 

odrębną (nienumerowaną) pozycję w bibliografii niniejszego tekstu. 
76 Merleau-Ponty M., Fenomenologia…, s. 162. 
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się jeszcze rozumienie aintelektualne, ujęte pierwotnie negatywnie (z przedrostkiem 

„a-”), a następnie pozytywnie w sposób następujący:  

(…) w nabywaniu przyzwyczajeń ciało „rozumie”. Ta formuła wyda się 

absurdalna, jeśli rozumieć znaczy podciągać dana zmysłowa pod pojęcie 

i jeżeli ciało jest przedmiotem. Ale właśnie zjawisko przyzwyczajenia zachęca 

nas do tego, by przekształcić zarazem pojęcie »rozumienia« i pojęcie ciała. 

Rozumieć to doświadczać zgodności między tym, do czego się intencjonalnie 

odnosimy, i tym, co jest dane, między intencją i wykonaniem, a ciało jest 

naszym zakotwiczeniem w świecie77. 

Motywacja pojęta jako związek motywacyjne/związek sensu jest, podobnie jak do 

tej pory było z innymi fenomenami, praktycznie cały czas obecna w „Fenomenologii 

percepcji”; obecna jest rzecz, nawet jeśli nie jest obecny sam „szyld” – słowo. Naj-

częściej ma to miejsce wtedy, gdy Autor rekonstruuje kształtowanie się czy powstawanie 

wyższego rzędu „tworów” poznawczych. Motywacja jako związek jest tam nie tylko 

obecna, lecz funkcjonuje jako mechanizm wyjaśniający owo kształtowanie się czy 

powstawanie. Tylko jako przykład przytoczyć można analizy dotyczące uwagi, złudzeń 

optyczno-geometrycznych, kończyny fantomowej, widzenia głębi (przestrzeni) i ruchu, 

stałości cech przedmiotu, percepcji wielozmysłowej, halucynacji. Także tylko 

w charakterze ilustracji przytoczyć można następujący fragment: 

(…) uwaga nie jest ani kojarzeniem obrazów, ani powrotem do siebie myśli już 

panującej nad swoimi przedmiotami, lecz aktywną konstytucją nowego 

przedmiotu, która uwyraźnia i tematyzuje to, co do tej pory było dane tylko 

w postaci nieokreślonego horyzontu. Przedmiot, który uruchamia uwagę, jest 

za każdym razem na nowo przez nią ujmowany i sytuowany w zależności od 

niej. Wywołuje on „zdarzenie poznawcze”, które go przekształci, ale tylko 

dzięki temu, że ma jeszcze dwuznaczny sens, że pozostaje w nim coś do 

określenia, i dlatego jest raczej motywem niż przyczyną poznania78.  

Można odnieść takie wrażenie, że przez te wszystkie rekonstrukcje struktury i dyna-

miki dziania się poznania czy percepcji przewija się wątek refleksji metateoretycznej, 

tzn. wątek przydatności odwoływania się do motywacji jako związku motywacyjnego 

w dyskusji nad rolą kategorii związku motywacyjnego w starym sporze o miejsce 

i pozycję w strukturze percepcji z jednej strony wrażenia, a z drugiej strony sądu; 

mówiąc inaczej w sporze empiryzmu z intelektualizmem. Idea Merleau-Ponty’ego jest 

taka, że refleksja psychologiczna może znieść tę alternatywę wtedy właśnie, gdy odwoła 

się do tego, jak percepcja jest nam od wewnątrz dana na poziomie świadomości 

przedrefleksyjnej. 

5. Uwagi końcowe  

Zrekonstruowane wyżej we fragmentach 3. i 4. wytaczanie podstawowej proble-

matyki motywacji jako związku koncentrowało się z natury rzeczy na problematyce 

materialno-ontologicznej i ewentualnie – i w zasadzie tylko wtórnie – problematyki 

psychologicznej. Wytoczyć jednak trzeba także problematykę epistemologiczną, 

metodologiczną, a nawet metodyczną. Problematyka ta kulminować będzie z jednej 
                                                                
77 Tamże, s. 164. 
78 Tamże, s. 48. 
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strony w pytaniu o operacjonalizację związku motywacyjnego, by można go było 

precyzyjnie zidentyfikować w jego pojawianiu się i funkcjonowaniu psychicznym – 

bez  ryzyka błędnej „diagnozy”, tzn. pomieszania z innymi motywacjami. Z drugiej zaś 

strony w pytaniu o ewentualne uczynienie użytku z już zidentyfikowanego związku 

motywacyjnego w wyjaśnianiu zachowania jednostki; inaczej mówiąc – w pytaniu 

o przydatność kategorii związku motywacyjnego w wyjaśnianiu zachowania jednostki; 

oczywiście zgodnie z regułą ekonomii tego wyjaśniania.  

W księdze drugiej „Idei…” Edmunda Husserla – w paragrafie dotyczącym właśnie 

związku motywacyjnego – jest taki fragment, który naprowadza jednoznacznie na 

Eduarda Sprangera studium „Lebensformen”
79

. Brzmi on bowiem tak, że można 

byłoby go nie rozpoznać jako czegoś w tym dziele „obcego”. Stwarza on tym samym 

okazję, by pytać o ewentualną możliwość takiej jego interpretacji, która kładłaby 

nacisk na obecność w nim związków sensu. Miałyby się one pojawiać wtedy, gdy 

Autor bada implikacje wyjściowej preferencji typu czy rodzaju wartości i w kon-

sekwencji typu czy rodzaju sensu aktywności, która te wartości realizuje, na 

ustosunkowanie się do innych wartości niż te dominujące. Na dodatek trzeba jeszcze 

zwrócić uwagę na to, że mówi wyraźnie o dwóch możliwych postaciach realizacji 

dominującego typu wartości – można je interpretować odnosząc je do siebie zarówno 

jako pochodzące z różnych poziomów, jak i pierwotnych czy wtórnych w sensie 

rozwojowym. Co więcej, wyróżnia On także dwie postacie zasad rządzących aktyw-

nością realizującą preferowany typ wartości – zasady tkwiące w naturze samej tej 

aktywności, mające charakter nieuświadomione, niewyartykułowany, jak i zasady 

uświadomione, poddane refleksji, wyartykułowane i świadomie zaakceptowane. Jest to 

tym bardziej interesujące, że to, co  Spranger mówi o możliwości dotarcia do tych 

związków, można traktować jako niemal odpowiedź na pytanie o sposób ich 

operacjonalizacji.  

W dalszych rozwinięciach wątków epistemologicznych i metodologicznych pojawia 

się z jednej strony rozumienie jako sposób docierania do obecności tych związków – 

z naciskiem na to, że cała specyfika rozumienia sprowadza się do specyfiki przedmiotu 

rozumienia (czyli sensu), a nie struktury tego procesu, a z drugiej zaś strony – przywo-

łanie poznania a priori, stwarzającego w ogóle możliwość badania tych implikacji.  

Tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że w kontekście motywacyjnych związków rozu-

mienie pojawia się wielokrotnie, szczególnie wtedy, gdy mówi się o ponadindywi-

dualnym funkcjonowaniu jednostki, tzn. o jej funkcjonowaniu we wspólnocie, i rozważa 

sprawę wpływu motywacji tej wspólnoty na motywację jednostki – formułując jako 

warunki takiego wpływu: wczucie (w motywację drugiego), rozumienie i porozumienie 

z nim. Tyle, że specyfika rozumienia jako szczególnego poznania jest związana na 

ogół (inaczej niż to ma miejsce u Sprangera) tak ze specyfiką jego przedmiotu (miałby 

być nim sens), jak i ze specyfiką ujmowania tego sensu w kategoriach bliżej nieokre-

ślonych zabiegów typu wstawiania się w położenie kogoś drugiego, na dodatek 

dostępnych tylko wybranym.  

Gdyby tak właśnie słabo za Sprangerem rozumieć rozumienie, można by dokonać 

pewnego „przeskoku” myślowego i pytać, czy psychologowie wtedy, gdy prowadzą 

                                                                
79 Spranger E., Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit, 6. Auflage, 

Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale)1927. 
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czasami niezwykle złożone rozumowanie teoretyczne, rekonstruujące psychologiczny 

mechanizm łączący zmienne zależne z pośredniczącymi i zależnymi, właściwie nic 

innego nie robią, jak tylko właśnie rekonstruują związki motywacyjne czy, inaczej 

mówiąc, związki sensu. Można – pozwalając sobie teraz na pewien kolokwializm – 

czy przypadkiem wtedy nie  „mówią związkami sensu”, nawet nie używając tej 

kategorii? I nie byłoby w tym może nawet niczego złego, że ostatecznie jawiliby się 

jak Molierowski pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą. Może należałoby 

nawet im się nie dziwić, ponieważ można odnieść niekiedy takie wrażenie, że wszelkie 

eksplikacje specyfiki związku motywacyjnego jako związku sensu niemal ujawniają 

kres możliwości językowych artykulacji intuicji posiadanych (?) na temat tych 

związków.  
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Związek motywacyjny jako specyficzny dla psychologii typ związku – „czystość” 

psychologii i jej funkcjonowanie w badaniach multidyscyplinarnych 

Streszczenie 

 „Czystość” psychologii wiąże się najpierw ze specyfiką jej przedmiotu formalnego i jego nieredukowal-

nością do przedmiotu innych nauk, a następnie z możliwością/koniecznością ich wzajemnych związków. 

Ta nieredukowalność wiąże się ze specyfiką typu czy rodzaju związków w obrębie tego przedmiotu. 

W psychologii byłyby to – wedle tradycji fenomenologicznej – związki określone jako związki motywa-

cyjne/związki sensu. Można tu przywołać rozmaite próby ich konceptualizacji i artykulacji (Edmund 

Husserl, Edith Stein, Maurice Merleau-Ponty) mające status materialnej ich ontologii. 

Związki te wymagają wytoczenia problematyki nie tylko materialno ontologicznej, lecz także epistemo-

logicznej, metodologicznej, czy wręcz metodycznej. 

Słowa kluczowe Przedmiot psychologii – jego specyfika, przyczynowość psychiczna, związek motywacyjny, 

Ingardena formalna ontologia stosunku, materialne ontologie związku motywacyjnego (Husserl, Stein, 

Merleau-Ponty). 

Motivational relationship as a type of relationship specific to psychology – 

the "purity" of psychology and its functioning in multidisciplinary research 

Abstract  

The "purity" of psychology as a science is firstly determinated by the peculiarity of its formal subject 

matter and its irreducibility to the subject of other sciences, and secondly with the possibility/necessity of 

their mutual relations. This irreducibility is tied to the specifics of the type or kind of relationship within 

this subject. In psychology these would be – according to the phenomenological tradition – relationships 

defined as motivational relationships/relationships of sense. Various attempts at their conceptualization and 

articulation (Edmund Husserl, Edith Stein, Maurice Merleau-Ponty), having the status of their material 

ontology, can be recalled here. 

These relations require not only material and ontological issues, but also epistemological, methodological 

and even methodical issues. 

Keywords: The subject matter of psychology – its peculiarity, mental causation, motivational relationship, 

Ingarden's formal ontology of relationship, material ontologies of the motivational relationship (Husserl, 

Stein, Merleau-Ponty).  
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