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Wiera Paradowska
1
, Ryszard Paradowski

2
 

Definiowanie człowieka i metafizyka 

Od wielu lat toczy się w Polsce burzliwa debata na temat istoty człowieka. Może 

nawet nie tyle debata, ile szereg osobnych narracji, zważywszy na to, że toczy się owa 

debata w mniejszym stopniu wśród filozofów, w większym zaś wśród publicystów, 

ideologów i polityków. Nie dotyczy ona całości zagadnienia (z wyjątkiem wspomnia-

nego środowiska filozofów
3
), ale jego małego, chociaż nie pozbawionego wagi (zarówno 

filozoficznej, jak i politycznej) wycinka, jakim jest kwestia statusu płodu ludzkiego. 

Aspekty polityczne tego zagadnienia nie są bezpośrednio tematem niniejszego eseju 

(co innego aspekty ideologiczne, bliskie filozofii), natomiast filozoficzny sens już to 

debaty, już to wiązki narracji w sprawie statusu płodu, łączy się ściśle z problemem 

istoty człowieka.  

Dominujący do niedawna, do czasu „strajku kobiet”, dominujący zarówno poli-

tycznie, jak i kulturowo, pogląd w kwestii statusu płodu ludzkiego głosi, że płód j e s t 

człowiekiem. Narzucające się tu od razu, w każdym razie z filozoficznego punktu 

widzenia, pytanie „człowiekiem, czyli czym?” nie jest stawiane. Część tego ideologicz-

nego dyskursu jednak to pytanie stawia, i to stawia od dawna. Do pewnego momentu 

jednym z ważniejszych sposobów ujęcia tej kwestii był sposób zaproponowany przez 

Tomasza z Akwinu, zresztą w kontekście jeszcze starszej tezy, odwołującej się do 

„duszy” jako istoty człowieka i do Boga jako stwórcy, ową duszą w odniesieniu do 

człowieka operującego. Pojęciem duszy i jego ewentualnym przekładem na język 

filozofii zajmiemy się tu jedynie pośrednio
4
. Na razie odnotujmy tylko, że według 

Tomasza płód ludzki jest opatrywany duszą po trzydziestu dniach życia, jeśli jest to 

płód męski, i po czterdziestu, jeśli jest żeński. Mniejsza już o różnice w wartościo-

waniu płodów, chociaż mniejsza wartość kobiety, typowa dla wszelkiej patriarchalnej 

kultury, a chrześcijaństwo jest niewątpliwie jedną z jej odmian
5
, będzie bezpośrednio 

rzutować na kwestię definiowania człowieka. Tu ważniejsze jest, że Tomasz nie przy-

pisuje człowieczeństwa płodowi jako takiemu, ale dopiero płodowi odpowiednio 

                                                                   
1 dr Wiera Paradowska, emerytowany pracownik naukowy IFiS PAN, WSHiFM, WSD im. M. Wańkowicza. 
2 dr hab. Ryszard Paradowski, emerytowany profesor UMK, UAM, UW. 
3 Najintensywniej bodaj debata ta toczyła się wówczas, gdy w ramach marksizmu wyłoniła się marksistowska 

odmiana antropologii filozoficznej, w tym tzw. filozofia pracy, której głównym protagonistą był Jan 

Szewczyk.  
4 A byłoby co przekładać, jeśli weźmie się pod uwagę, że, według Arystotelesa, dusza jest substancją 

pierwszą. Zob. Arystoteles, Metafizyka, 1037a. 
5 Pojawienie się kapłanek w niektórych odmianach protestantyzmu może świadczyć o osłabieniu tendencji 

patriarchalnej, nie dotyczy to jednak, jak dotąd, głównego odłamu chrześcijaństwa, czyli katolicyzmu. Jest 

rzeczą charakterystyczną, że nawet „liberalny” papież Franciszek, który złagodził ostatnio negatywne 

stanowisko kościoła w stosunku do „kochających inaczej”, nie skorzystał z okazji (październik 2020), by 
poprzeć podmiotowość kobiet w kwestii prokreacji, i przy okazji polskiego „strajku kobiet” opowiedział się 

tradycyjnie po stronie „obrońców życia”. A potem jeszcze dodatkowo wezwał do ulicznych demonstracji 

przeciwko groźbie liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. 
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rozwiniętemu, zdolnemu do przyjęcia duszy
6
. Obecnie obowiązująca doktryna współ-

wyznawców Tomasza przypisuje człowieczeństwo płodowi „od poczęcia”, cokolwiek 

to znaczy. A znaczy to przede wszystkim, że nie można już (wedle tej doktryny), 

przypisać płodowi (jak to czynił, chociażby Tomasz), innego statusu. Inaczej mówiąc, 

nie wchodzi w rachubę „legalny” podział na tych, którzy kompetentnie (z powołaniem 

się na Boga i dystrybuowane przezeń dusze) przypisują płodowi człowieczeństwo, 

i tych (choćby powołujących się na Tomasza), którzy chcieliby uznać w płodzie, przy-

najmniej częściowo, na przykład w odniesieniu do pierwszych tygodni jego rozwoju, 

co innego niż człowieka, albo przynajmniej taką możliwość dopuścić. Tego rodzaju 

postawienie sprawy „na ostrzu noża” wyostrzyło (nomen omen) kwestię również 

filozoficznie: płód albo w całości jest (bo tak chcą tego pewne podmioty), albo 

w całości n i e j e s t człowiekiem, co z kolei nie musi znaczyć, że nie może nim być. 

Albo prościej – nie będąc nim, może się nim jednak stać. Przy czym niekoniecznie 

w takim trybie, w jakim z nasienia wyrasta roślina, a z niej dojrzały owoc.  

Tak więc Tomasz u z n a j e dopiero trzydziestodniowy płód (i starszy) za czło-

wieka, dziś natomiast kościół (papież, biskup, „władza świecka” jako „świeckie ramię 

kościoła” czy „świeccy katolicy”) u z n a j ą płód jako taki za człowieka
7
. Jednocześnie 

nie dopuszczają, by ktoś mógł (by ktoś mógł mieć prawo) nie uznać w płodzie 

człowieka, ale też – że sami mogliby go w nim n i e u z n a ć. Ściśle więc biorąc nie 

uznają że uznają, bo i oni mogliby ewentualnie „nie uznać” (gdyby „tylko” uznawali), 

ale że jedynie r o z p o z n a j ą status (taki i tylko taki status), nadany mu przez 

„boga”. Ta ostatnia teza, że bóg nadaje a oni rozpoznają, jest oczywiście niewery-

fikowalna, pozostaje więc kwestia uznania.  

Dwa są właściwie możliwe podmioty (typy podmiotów) takiego uznania/nie-

uznania: kobieta w ciąży (ten „typ” składa się z jednego tylko elementu) i wszystkie 

pozostałe osoby. Dynamika tej podmiotowej struktury (kobieta w ciąży versus wszyscy 

inni) jest następująca: uznanie swojego prawa do uznawania statusu płodu przez 

„wszystkich innych” (mniejsza już o to, czy „w imię Boga”, czy tylko „bo tak”) 

likwiduje możliwość (prawo) rozstrzygania przez kobietę w ciąży kwestii statusu płodu 

(rozstrzygania inaczej niż „wszyscy inni”); rozstrzygnięcie kobiety ciężarnej o tym, że 

płód jest, ale także, że nie jest człowiekiem, czyni pogląd „wszystkich innych” na tę 

kwestię bezprzedmiotowym. Innymi słowy, kompetencje kobiety ciężarnej i wszystkich 

innych w omawianej kwestii wykluczają się całkowicie. Przypomnijmy: „wszyscy 

inni” to władza, władza nad kobietą, władza uniemożliwiania jej rozstrzygania inaczej 

niż „wszyscy inni”. 

                                                                   
6 Uczeni, o ile pretendują do rozstrzygania kwestii człowieczeństwa, i powołujący się na nich dyskursanci, do 

tego konceptu się milcząco odwołują, kiedy akcentują kwestię stopnia rozwoju płodu. Istnieje jednak jeszcze 

ważniejszy aspekt koncepcji Tomasza: pole działania (te trzydzieści lub czterdzieści dni) dla innego podmiotu 

niż ci, którzy sobie instytucjonalnie przypisują prawo występowania w imieniu Boga.  
7 Jednym z problemów, zrodzonych przez powstanie płodu, jest status kobiety: albo decyduje ona o statusie 
płodu, i wtedy jest człowiekiem, albo nie decyduje, i wtedy jest „naczyniem”. W myśl ideologii „wszystkich 

innych” (a w istocie tylko niektórych spośród nich) decydowanie (rozstrzyganie, wybór itp.) nie przesądza 

o człowieczeństwie, oni bowiem też nie decydują, za wszystkich bowiem (za nich i za kobietę) zadecydował 

Bóg. I wszystkim (w tym płodom i zarodkom) arbitralnie przyznał status człowieka. Z drugiej strony „pełnię 
praw” ludzkich uzyskuje się dopiero w akcie chrztu, ale z jakiegoś powodu chrzczenia płodu się nie 

praktykuje, chociaż były próby chrzczenia płodów martwych po ich odłączeniu od organizmu kobiety 

i urządzania im tzw. chrześcijańskiego pochówku.  
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Zwolennicy „ontologizacji” człowieczeństwa pewnie zwrócą uwagę, że płód 

(dodajmy: podobnie jak człowiek w ogóle) jest lub nie jest człowiekiem (według nich 

raczej jest) niezależnie od tego, komu przyznamy prawo do stwierdzenia tego faktu
8
. 

Jeśli jednak zgodzimy się, że człowiek, mówiąc językiem ideologii, religijnej ideologii, 

to raczej dusza niż ciało, raczej ciało z duszą niż samo ciało, to na pewno nie da się 

stwierdzić człowieczeństwa płodu odwołaniem się do argumentów naukowych, których 

przedmiotem jest soma, a tym samym również „człowieczeństwo” nie jest faktem, 

który może być obiektywnie i jednoznacznie stwierdzony, a jeśli już, to prędzej takim 

„faktem” jak te cząstki, których istnienie można stwierdzić tylko w biegu, i o których 

równie dobrze można twierdzić, że są, jak że ich nie ma. Arystotelesowi pewnie trudno 

by się było z tym zgodzić. Dlatego Arystoteles nie będzie tu dla nas punktem oparcia
9
, 

chociaż zachęta do dialogu o człowieku do niego przede wszystkim nawiązuje. Nie 

będzie punktem oparcia, co nie znaczy, że zostanie pominięty. 

Kwestia statusu płodu ludzkiego nie została tu przywołana po to, by na jej materiale 

pokazać, czym jest istota człowieka (przy wszystkich związkach tego problemu 

z filozofią), ale by zasygnalizować, że nie tylko status płodu jest problemem, a nawet, 

że jest on w pewnym sensie problematyczny, ale że problematyczna w tym samym 

sensie jest istota człowieka. W tym mianowicie, że „jest”, że jest d a n a. I że wystarczy 

ją, jako „będącą”, jako daną, poznać. Dlatego spróbujemy pokazać, że problem 

człowieka to nie jest głównie problem poznania ani nawet bytu (w sensie ścisłym, jako 

„istniejącego”), ale przede wszystkim problem metafizyki z jej funkcją chwytania 

nieuchwytnego. 

Nie zawsze i nie dla wszystkich było to oczywiste. Wprawdzie duch ludzki, zarówno 

ten „zamieszkujący” w pojedynczym człowieku, jak i ten ekstrapolowany na wszech-

świat, od początku był przedmiotem zainteresowania filozofii
10

, skutkowało to jednak 

przeważnie traktowaniem go jako szczególnego jej problemu. Tym był nous w obu 

swoich aspektach, tym był daimonion Sokratesa, tym była dusza Platona, tym był 

wreszcie Bóg
11

, któremu przekazano wszystko, co mogło przysługiwać człowiekowi, 

wszystko to, co jako byt wyższy mogło być przedmiotem metafizyki. Chociaż trzeba 

przyznać, że niektóre metafizyczne koncepcje z pogranicza teologii znajdują dla Boga 

szereg pseudonimów, co przybliża je (owe koncepcje) do właściwej, filozoficznej 

metafizyki. Z jednej strony pseudonimy te mogą być metaforą Boga, z drugiej – jakiegoś 

                                                                   
8 W Polsce kompetencję w tym zakresie (w zakresie definiowania człowieczeństwa płodu i pośrednio 
w zakresie definiowania istoty człowieka) przypisują sobie między innymi będący na usługach kościoła i jego 

świeckiego ramienia prawnicy, manipulujący zapisami Konstytucji, zwłaszcza artykułem 38. 
9 Chociaż w jego koncepcji formy (a więc w jego metafizyce), po odpowiednim przekształceniu, i w połą-

czeniu z zoon politikon, dałoby się znaleźć punkt zaczepienia dla definicji człowieka, wolnej od ontologizmu. 

Zob. Paradowska W., Paradowski R., Monizm, dualizm i metafizyka wyboru, [w:] E. Chodźko, A. Surma 

(red.), Filozofia. Współczesne problemy i zjawiska filozoficzne, Lublin 2019, s. 8-9. Przekształcenie musiałoby 

być jednak daleko idące, obejmować, oprócz kwestii formy, którą należałoby potraktować w dualistycznej 

perspektywie, również pojęcie duszy, nie mówiąc o przeszkodzie w postaci Arystotelesowskiej logiki i trybu 
definiowania przez najbliższy rodzaj i specyficzną różnicę. 
10 Z jednej strony duch ludzki od początku był przedmiotem zainteresowania filozofii jako jeden z jej 

przedmiotów, z drugiej sama filozofia dzieliła się na osobne segmenty, w sumie jednak trudno oprzeć się 

wrażeniu, że filozofia w każdym swoim aspekcie i dziale była i jest zapośredniczona przez „człowieka”, 
podobnie zresztą jak nauka, religia, sztuka itd., pytanie tylko, czym jest ten „człowiek” i jaki jest, zwłaszcza 

na poziomie metafizyki, charakter owego zapośredniczenia. 
11 W mitach, w tym wbrew oficjalnej interpretacji Biblii, również w „Księdze Rodzaju”, bogowie. 
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innego, zarazem empirycznego i metafizycznego podmiotu – „człowieka”. Problem 

polega tylko na tym, czy jest „człowiek” tylko wyróżnioną częścią bytu i filozofii, czy 

też jest między nimi, między „człowiekiem” i „bytem”, między „człowiekiem” i filo-

zofią, jakaś inną relacja. Innymi słowy, czy „człowiek” ma pierwszorzędny status meta-

fizyczny; czy człowiek pełni wobec bytu i metafizyki funkcję scalającą. 

Odwołanie się do „klasycznej” metafizyki nie dostarcza w tym względzie odpowiedzi 

twierdzącej. Wprawdzie dusza, czyli to, co materię (odpowiednio ukształtowaną materię, 

czyli „ciało”), przemienia w człowieka, jest, według Arystotelesa, „substancją pierwszą”, 

ale to widocznie nie wystarcza, by jej (jako niekwestionowanej, chociaż różnie pojmo-

wanej) istocie człowieka, a tym samym – człowiekowi, przyznać pierwszorzędny 

status metafizyczny. Status taki ma w gruncie rzeczy – w każdym razie według 

miarodajnego pod tym względem źródła, jakim jest M.A. Krąpiec i jego „Metafizyka” – 

tylko „byt” i, pośrednio (tylko pośrednio, a więc nie „pierwszorzędnie”) „osoba”-

„człowiek” (?), ukonstytuowany przez byt. „Byt” ma wprawdzie, co ważne, swoje 

przyczyny, a wśród nich pewną szczególną „Osobę”, ale osoba ludzka, jako przezeń 

ukonstytuowana, do nich nie należy
12

. Chyba że ową szczególną Osobę uznamy za 

metaforę osoby ludzkiej. Na pewno jednak za metaforę osoby ludzkiej nie uznaje jej 

wspomniana metafizyka. Ale są przecież możliwe inne metafizyki.  

Zanim jednak odwołamy się do innych metafizyk, a tylko do nich, i tylko do 

niektórych z nich, zamierzamy się tu odwołać, odnotujmy pokrótce, jaki jest ostatecznie 

status człowieka w kontekście metafizyki „klasycznej”. Status ten dopowiada teologia, 

określająca człowieka jako „stworzenie Boże”, a więc, na pozór, jako coś o wysokiej 

randze (o ile samo odniesienie do Boga może o takiej randze świadczyć), ale też jako 

„nic” („Bóg jest wszystkim, człowiek jest niczym”). W tym drugim przypadku 

(w ramach tej drugiej formuły) człowiek jest pozbawiony jakiegokolwiek metafizycz-

nego, a więc wyższego, statusu. W ramach pierwszej formuły jego status można określić 

co najwyżej jako metafizycznie drugorzędny, jako wtórny, jako pochodny wobec bytu 

o statusie metafizycznie pierwszorzędnym. Formuła ta, przekształcona filozoficznie 

(a więc już poza klasyczną metafizyką i teologią), mogłaby odsłonić pierwszorzędny 

status metafizyczny człowieka, gdyby odnotowała jakiś rodzaj symetrii, jakiś rodzaj 

wzajemności, stwierdzając, że „Bóg stwarza człowieka, człowiek stwarza Boga” (albo 

lepiej nawet odwrotnie
13

). Trudno się spodziewać, by teologia z jej główną funkcją 

legitymizacji panowania i jej metafizyka chciały tego rodzaju symetrię ujawniać. 

Czasem jednak, pośrednio i bezwiednie, ujawniają, jak to ma miejsce chociażby 

w przypadku Augustyna, dla którego wprawdzie Bóg jest wszystkim, ale wiedzę o nim 

filozof czerpie wyłącznie z duszy (ze swojego myślącego Ja). Stąd już tylko krok do 

(zawsze zresztą tylko częściowej) symetrii i wzajemności w relacji Boga z człowiekiem, 

a nawet ujawnienia statusu Boga jako bytu wyobrażonego, a więc jego kulturowego, 

a nie metafizycznego statusu. Tym bardziej że co do istnienia swego Ja myślącego 

(a więc w kwestii „człowieka”) ma Augustyn zupełnie Kartezjańską pewność, podczas 

gdy w kwestii Boga pewność ta wydaje się wynikać raczej z wiary, czy, mówiąc 

                                                                   
12 Zob. Krąpiec M.A., Metafizyka, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
1985, s. 323-329. 
13 Bóg, w ramach kultury religijnej, ponad wszelką wątpliwość, „stwarza człowieka”, po tym jednak jak sam 

został przez niego stworzony – o czym zaświadcza filozofia.  
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prościej, z pragnienia
14

, które to emocje, czy nastawienia, ma on zresztą, jak każdy 

„wierzący”, za w pełni „obiektywne”, by użyć dzisiejszego języka.  

Wskazany powyżej „niedostatek” klasycznej metafizyki (swoista asymetria relacji 

między ontologizowanym, a nawet umetafizycznionym Bogiem i pozbawionym w niej 

pierwszorzędnego metafizycznego statusu człowiekiem), sytuujący ją w najlepszym 

razie na pograniczu filozofii i ideologii, może stanowić wskazówkę w kwestii poszuki-

wania takiej metafizyki, która ukaże pełnię metafizycznego statusu człowieka, a tym 

samym pozwoli dać jego kompletne metafizyczne określenie. Metafizyka, która ma się 

ustrzec balansowania na krawędzi ideologii, i ma się usytuować bliżej środka pola 

filozoficzności, nie może redukować człowieka do bycia wytworem, czy to Boga, czy 

przyrody, musi dawać kompletną, choćby i krótką (im krótszą, tym lepszą) listę defini-

ujących go relacji. Wspomnimy o niektórych spośród takich „nieklasycznych”, niere-

dukcjonistycznych metafizyk.  

Pierwociny nieklasycznej metafizyki mogą się pochwalić historią równie bogatą 

i starą co metafizyka klasyczna, która też nie zaczęła się od Arystotelesa. Wspomniany 

już nous zbyt był jeszcze niejednoznaczny i enigmatyczny, by można mu było przyznać 

palmę pierwszeństwa (za uznanie metafizycznego statusu człowieka), ale już daimonion 

Sokratesa, jego głos wewnętrzny, i pośrednio, samoświadomość tego filozofa, w pełni 

zasługuje na takie wyróżnienie. Z kolei Platońska dusza ludzka, chociaż indywidualna 

(bo do indywiduum przypisana), stanowi tu raczej krok wstecz, jest bowiem całko-

wicie wypełniona ideami, spoza niej się wywodzącymi, jest, by się znowu do współ-

czesnego języka odwołać, całkowicie zewnątrzsterowna
15

. Z drugiej jednak strony, 

jeśli dobrem, a dobro to bądź co bądź główna Platońska idea, może być, przez analogię 

do „zbożności”, nie tylko to, co bogowie lubią, ale również coś, wyższego nawet od 

nich, co lubić muszą, bo jest dobre, a co za tym idzie dobro w swym konkretnym 

kształcie (a nie tylko jako sama idea dobra) nie jest zesłane z góry w gotowej postaci, 

ale jest definiowane wskutek, w ramach i w trybie powyższego dylematu, to bardzo 

prawdopodobne (chociaż w kontekście Platońskiej teorii zupełnie niepewne), że muszą 

istnieć jakieś podmioty wyboru w obrębie dylematu, niesprowadzające się do jakiegoś 

najwyższego bytu
16

.
 
Podobnie jak (ale może to też tylko hipoteza), żaden wyższy 

                                                                   
14 Te psychologiczne i psychospołeczne kategorie dałyby się również przełożyć na metafizykę, jeśli wiarę 

rozumieć jako przypisywanie (czemuś, komuś) istnienia i atrybutów, od czego się jednak powstrzymujemy, 

by uniknąć przypisywania niewypowiedzianych poglądów i by ograniczyć się tylko do konstatacji przesłanek 
możliwej metafizyki. Wiara więc może nie tylko „góry przenosić”, ale nawet – jako siła motywująca – 

uczestniczyć w tworzeniu bytu w ściśle metafizycznym znaczeniu tych pojęć (zarówno „tworzenia”, jak 

i „bytu”). Oczywiście „wiara” dodefiniowana, a nie wiara w potocznym i teologicznym znaczeniu, sprowa-

dzającym się do przekonania o absolutnej zasadności poddania się najsilniejszemu. 
15 Platonizm może być pod tym względem (albo może tylko w „szkolnej” wersji) uznany za determinizm 

kulturowy, jeśli się zważy, że „niebo idei” (po odarciu go z mistycznej otoczki) to nic innego jak kultura, 

z niej bowiem czerpie „dusza” w procesie socjalizacji. Jednocześnie nie próbujemy tu sugerować, że Platon 

„mylił się”, hipostazując fenomeny socjokulturowe. Po pierwsze, filozof używał zrozumiałego dla współ-
czesnych języka mitu, a po drugie – co znacznie ważniejsze – sam był „stwórcą świata” jako twórca idei. Idei, 

poprzez które nadawał nieuporządkowanej materii bytową określoność albo, inaczej mówiąc, formę. Por. 

Deleuze G., Guatari F., Co to jest filozofia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000, s. 11-17. 
16 Zob. Paradowski R., Paradowska W., Co pozostało z Platona? O statusie, strukturze i funkcji idei Dobra. 
O definiowaniu Dobra, [w:] M. Śliwa, E. Chodźko, Filozofia i kognitywistyka. Przegląd wybranych 

zagadnień, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 24. Por. Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona 

Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1982, s. 196-197 [Eutyfron XIII, 11 B]. 
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(i jedyny) podmiot nie „konsumuje” podmiotowości stron dialogu. U Sokratesa defi-

nicja człowieczeństwa (definicja człowieczeństwa, która może być wywiedziona 

z Sokratesa) wyczerpuje się w wielce sprawczym daimonionie, jak u innych w poje-

dynczym demiurgu, chociaż to Sokratesowi Platon lojalnie przypisuje odkrycie dylematu 

i „wynalazek” dialogu i jego filozoficznego znaczenia. Jeśli sprawstwo tekstu ekstra-

polować na byt, to zgodnie z Platońską sugestią (a u Platona sugestie wydają się 

częstsze niż tezy) związana z dialogiem definicja człowieczeństwa wykracza już poza 

pojedynczego osobnika, rzemieślnika, demiurga, a nawet daimoniona, ale też poza 

ograniczony horyzont „duszy i ciała”. Zapośredniczenie bytu przez człowieka nie jest 

już zapośredniczeniem jednopodmiotowym
17

. Dlatego każda próba powrotu do zapo-

średniczenia jednopodmiotowego, już to w wersji Arystotelesa (najwyższa forma, Bóg), 

czy tomistycznej, „postarystotelesowskiej”, czy jakiejkolwiek innej, na przykład rodem 

z nowszych „filozofii działania”, musi być obarczona wadą niebezinteresownego reduk-

cjonizmu; określmy na razie ten redukcjonizm jako subiektywizację.  

Ważnym krokiem na drodze od redukcjonizmu i subiektywizmu do „metafizycznego 

holizmu” były poszukiwania Fichtego i Feuerbacha. Obaj akcentowali „dualistyczną” 

przesłankę w postaci relacji Ja-nie-Ja, zakładającej możliwość całościowego ujęcia 

bytu, możliwość, dodajmy, niezrealizowaną – u Fichtego wskutek absolutyzacji Ja i jego 

„działania”
18

, u Feuerbacha wskutek absolutyzacji kategorii gatunku ludzkiego, swo-

istego (bo mocno osadzonego w materii) „ducha absolutnego”. Bez względu jednak na 

te „absolutyzacje”, to dialektyka „Ja”-„nie-Ja” (u Fichtego) oraz relacja „Ja-Ty” 

(u Feuerbacha
19

) jako struktura istoty człowieka stanowią kroki milowe na drodze do 

skonstruowania nowej metafizyki i zdefiniowania człowieka w jej kontekście. 

Ciekawą próbę przezwyciężenia wspomnianego wcześniej redukcjonizmu podmio-

towego, a więc i braku obiektywności (częściowo tylko uwieńczoną sukcesem, między 

innymi z uwagi na swoje religijne uwikłanie) stanowi jeden z nurtów rosyjskiej filozofii, 

operujący szczególnie go charakteryzującą kategorią „bogoczłowieczeństwa”, w relacji 

dwóch podmiotów, Boga i człowieka, a nie tylko w samym Bogu, jak klasyczny 

koncept metafizyczno-teologiczny, upatrujący fundamentu bytu i filozofii. 

„Bogoczłowieczeństwo” samo przez się jeszcze nie oznacza, że między Bogiem 

i człowiekiem ustanowiona zostaje ściśle symetryczna relacja, relacja wzajemności. 

W wersji minimalnej oznacza to tylko, że człowiek jest ważny jako stworzenie boże 

albo że Syn boży jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, albo – w duchu Augustyna, 

a to jest już nieco więcej – że Bóg jest jakoś (gnoseologicznie przynajmniej) uzależniony 

od człowieka, a ściślej, od duszy ludzkiej. Najbardziej znanym przedstawicielem kon-

cepcji bogoczłowieczeństwa, i w ogóle najbardziej znanym i uznanym filozofem rosyj-

skim, jest Włodzimierz Sołowiow. W jego interpretacji termin ten oznacza rozdwojenie 

                                                                   
17 Sugeruje to, po pierwsze, liczba mnoga „bogowie” (ci, co to lubią to, co dobre), ale, po drugie, i przede 

wszystkim, dialog jako strefa definiowania dobra, o ile (zgodnie z możliwym rozstrzygnięciem dylematu) jest 
ono „ponad bogami”. 
18 Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość. Fichte J.G., Powołanie człowieka, przeł. 

Adam Zielińczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956, s. 112. 
19 Por. Bychowskij G., Fejerbach, Wyd. „Mysl”, Moskwa 1967, s. 155. Zob. też: Paradowska W., 
Filozoficzny status pojęcia praktyki, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 

Łódź 1988, s. 89: ...człowiek jako całość jest [według Feuerbacha] nie tyle podmiotem, ile  s t o s u n k i em  

m i ę dz y  p o d m i o t a m i. 
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absolutu na Boga i człowieka
20

, a to już jest rewolucja w tak zależnej od chrześci-

jaństwa filozofii, jaką była filozofia Sołowiowa. Wprawdzie według Sołowiowa to 

Bóg dzieli się swoim statusem absolutu z człowiekiem, ale ten teologiczny wymiar 

koncepcji nas tu mniej interesuje (chociaż wrócimy doń na chwilę, analizując i inter-

pretując „Księgę Rodzaju”
21

) – kwestia źródła statusu człowieka jako absolutu pozostaje 

otwarta. Ważne jest co innego: osłabienie (przynajmniej osłabienie
22

) jednoznacznie 

hierarchicznego dogmatu o relacji Boga i człowieka
23

. Nie jest to wprawdzie zupełna 

nowość. Zapowiedź (ale tylko zapowiedź) czegoś podobnego kryła się już w Augustyna 

relacji duszy i Boga, nowością jest inna zapowiedź: możliwość relacji człowieka jako 

absolutu ze swoim „innym”, ze swoim „nie-ja”, któremu również może być przypisany 

status absolutu, a tym samym status taki może być przypisany samej tej relacji.  

Odejście od mitu i metafory Boga jako absolutu i od definiowania człowieka już to 

jako stworzenia bożego już to boskiego poddanego może się więc dokonać na dwa 

sposoby
24

: przez odwrócenie relacji oraz za pośrednictwem nowego paradygmatu – 

przekształconej filozoficznie formuły „bogoczłowieczeństwa”.  

Pierwszy z tych sposobów został przewidziany (i potępiony) przez teologię,  

a w szczególności przez komentarze redakcyjne do opatrzonych imprimatur wydań 

Biblii, a więc poprzez oficjalną interpretację spożycia owocu z drzewa wiadomości 

złego i dobrego jako największego skandalu w dziejach człowieka i jego stosunków 

z Bogiem. Wydarzenie to zinterpretowane zostało po pierwsze jako nieposłuszeństwo, 

po drugie zaś jako zamiar przypisania sobie przez człowieka boskiego statusu. Filozofia 

nowożytna poszła rzeczywiście tym tropem, ignorując zarówno potępienie, jak i ostrze-

żenie. Inna rzecz, że nie cała filozofia – ale tego już tradycyjna teologia nie zdołała 

przewidzieć, a oficjalna interpretacja spożycia owocu z drzewa wiadomości złego 

i dobrego jako grzechu („grzechu” nieposłuszeństwa) nie zdołała tego ani przewidzieć, 

ani potępić, a przez długi czas nawet zrozumieć. Swój udział w wytyczeniu drogi 

                                                                   
20 Zob. np. Soloviov Wł., Soczinienija, Izdatelstvo „Mysl”, Moskwa 1990, t. 2, s. 716.  
21 Wbrew religijnemu stanowisku Sołowiowa to nie Bóg, jak zobaczymy, dzieli się swoim statusem absolutu 

z człowiekiem, istotne jest jednak to, że zostaje on podzielony, chociaż nie z „boskiej” inicjatywy, jakkolwiek, 

co również istotne, Bóg biblijny ten podział akceptuje. 
22 Bóg to absolutnoje suszczeje, człowiek – absolutnoje stanowiaszczejesja (tamże), co przynajmniej osłabia 

(bo tu i tu absolutnoje) tradycyjnie hierarchiczny stosunek między Bogiem i człowiekiem w chrześcijaństwie. 

Chrześcijaństwo zna wprawdzie relację niehierarchiczną („będziesz miłował bliźniego” itd.), nie jest ona 
jednak związana z absolutem – nie odnosi się do stosunku człowieka i Boga, którą określa nakaz „będziesz 

miłował Pana”. W sprawie „bogoczłowieczeństwa” zob. też: Paradowska W., Paradowski R., Eschato-

logiczna metafizyka Mikołaja Bierdiajewa, [w:] M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej, przeł. 

Wiera i Ryszard Paradowscy, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, s. 13-14. Nie tylko osłabienie, ale prawdziwe 

przezwyciężenie chrześcijańskiego porządku hierarchicznego musiałoby polegać na przykład na zastąpieniu 

chrześcijańskiej formuły (w tym formuły człowieczeństwa) „Jam jest prawda, droga i życie” formułą „Jam 

jest prawda, droga i życie i tyś jest prawda, droga i życie” jako warunkiem możliwego porządku niehie-

rarchicznego, w tym również niehierarchicznego porządku w definiowaniu człowieka. Zob. tamże, s. 15. 
23 Potencjał porządku niehierarchicznego zawarty jest w idei podwójnej, boskiej i ludzkiej, natury Boga, 

pozostaje on jednak tak długo potencjałem, dopóki to nie człowiek jest jednocześnie „bogiem” (a więc 

stwórcą świata), a tylko Bóg człowiekiem, i to tylko na chwilę. 
24 Może się zapewne dokonać na więcej sposobów, w tym przez powrót do definiowania człowieka jako 
duszy i ciała, gdzie oba te składniki będą już opisane z zastosowaniem współczesnej wiedzy o nich. 

I ewentualnie z uwzględnieniem „środowiska”, zarówno przyrodniczego, jak i społecznego. Nie jest to 

jednak, pomimo Arystotelesowskiej proweniencji, sposób filozoficzny. 
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alternatywnej wobec „ubóstwienia” człowieka miała teologicznie uwikłana filozofia
25

. 

Jedną z tych filozofii reprezentuje wspomniany Włodzimierz Sołowiow i jego koncept 

„bogoczłowieczeństwa” jako podzielonego absolutu, drugą – współczesna (XIX i XX 

wiek) filozofia dialogu. Oba tropy, zarówno ten związany z „ubóstwieniem” człowieka, 

jak i trop „podzielonego absolutu”, jeden i drugi zresztą wychodzący od Kanta, będą 

dla nas punktem wyjścia do nowej próby zdefiniowania człowieka w kontekście meta-

fizyki
26

. Tym, co łączy oba tropy jest przede wszystkim problem podmiotowości 

człowieka. Problem ten, przy wszystkich antecedencjach, które tu ze zrozumiałych 

względów pominiemy
27

, bierze początek od Kanta. Ten początek to Ja transcen-

dentalne konstytuujące transcendentalny przedmiot – Kantowska „kopernikańska 

rewolucja” w filozofii. Sam Kant uważa ją za rewolucję, przede wszystkim, w teorii 

poznania, za teoriopoznawczą rewolucję, tymczasem jest ona w pierwszym rzędzie 

rewolucją albo przynajmniej zapowiedzią rewolucji, w metafizyce. Filozof stawia 

przewrotne pytanie, czy metafizyka jest jeszcze możliwa, a za nim komentatorzy 

stawiają, nie zawsze przewrotnie, to pytanie, na które „jedyna słuszna” odpowiedź 

brzmi: jest ona możliwa, i to możliwa dopiero po Kancie i dzięki Kantowi. Dzięki 

Kantowi możliwe stało się przekształcenie metafizyki niepełnej, bo abstrahującej od 

podmiotu (albo relokującej podmiotowość w wyobrażony „byt najwyższy”), w meta-

fizykę całościową, w metafizykę obejmującą całość bytu, w metafizykę wolną od 

redukcjonizmu podmiotowego. Nieredukowalność podmiotu do przedmiotu albo 

szerzej – nieredukowalność podmiotowości do przedmiotowości, do przedmiotowych 

własności podmiotu, stała się paradygmatem metafizyki po Kancie
28

. Innymi słowy: 

u Kanta to nie przedmiot określa podmiot, lecz podmiot określa przedmiot29 
– 

                                                                   
25 To nie jest przypadek, jeśli się zważy, że w teologii i metafizyce bogów ukryta jest metafizyka ludzi. 

W teologii monistycznej jest to „metafizyka” władzy, w dualistycznym micie – metafizyka jako taka. 
26 „Filozofia dialogu” sama siebie uważała raczej za antropologię, chociaż nie trudno się w niej dopatrzeć 

metafizyki podzielonego absolutu. 
27 Albo niektóre z nich wspomnimy w przypisie: Niemiecka mistyka odkryła na samym początku boską głębię 

na samym dnie duszy i tym samym przeniosła punkt ciężkości na podmiot (Eckhart, Tauler). W ten sposób 

powstał już duchowy grunt dla filozofii podmiotu, dla filozofii „ja”, pojawiła się możliwość przezwyciężenia 

ukierunkowanej na przedmiot filozofii antycznej i średniowiecznej, greckiej i łacińskiej. (…) Odpowiedzią na 
to zapotrzebowanie była filozofia Kanta. Bierdiajew M., Zarys…, op. cit., s. 28-29. Historię „ja”, od 

starożytności po czasy najnowsze, w aspekcie psychologicznym i kulturowym, omawia Igor Kon w książce 

„Odkrycie „ja””, przeł. L. Siniugina, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987. Socjologiczne 

głównie teorie „ja” omawia Elliott A., Koncepcje „ja”, przeł. S. Królak, wyd. Sic!, Warszawa 2007.  
28 Nie jest jasne, czy sam Kant zrozumiał do końca swoją rewolucję. Z jednej strony poszukiwanie warunków 

możliwości metafizyki j a k o n a u k i budzi niejakie podejrzenia, że chciałby zachować jej status wiedzy 

uniwersalnej a tym samym „obiektywnej” w potocznym sensie, z drugiej, jeśli jedynym kryterium 

„naukowości” ma być pewność, to oznaczałoby to, że tylko metafizyka będzie odtąd nauką, ale już nie nauki 

szczegółowe, które z natury rzeczy pozbawione są atrybutu absolutnej pewności. Ostatecznie więc metafizyka 

po Kancie szuka pewności i znajduje ją, ale jednocześnie nie dba (chociaż nie zawsze od samego początku – 

vide nadzieje Husserla na psychologię) o wspieranie się autorytetem nauki i naukowości, naukowość z jej 

doświadczeniem e m p i r y c z n y m pozostawiając naukom, jakkolwiek stara się trzymać głównej zasady 
naukowej – unikania irracjonalności. Rewolucja tkwi w samej – nowej (chociaż, jak wspomnieliśmy wcze-

śniej, niepozbawionej precedensów) – relacji Ja i „przedmiotu”. W samej zasadzie podmiotowego zapośred-

niczenia bytu i poznania. Z tym że najpierw bytu, a potem poznania. Odtąd metafizyka nie stawia już pytania, 

czy Ja stwarza byt, ale – jak to robi. I jeszcze w kwestii już niepotocznej obiektywności: nowa obiektywność 
to byt z uwzględnieniem podmiotowego zapośredniczenia. Uwaga: nie każde „podmiotowe zapośred-

niczenie” konstytuuje obiektywność, stąd waga kryteriów.  
29 Disse J., Metafizyka od Platona do Hegla, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 215.  
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stwierdza jeden z komentatorów Kanta, i albo Kant był nieprecyzyjny, albo jego ko-

mentatorzy; wstępna, i pochopna, epistemologiczna separacja podmiotu i „przedmiotu” 

w zasadniczo teoriopoznawczym dyskursie
30

 nie pozwala początkowo dostrzec 

względnego charakteru „przedmiotu” jako nie tylko przedmiotu, a także złożoności 

struktury „dostosowania” jako wzajemnego dostosowania. A także tego (i to wydaje 

się tu szczególnie ważne), że osławione „dostosowanie” nie jest tylko dostosowaniem 

(choćby i wzajemnym), ale wzajemnym wytwarzaniem się stron relacji, w tym przede 

wszystkim stwarzaniem „innego” przez Ja, połączonym ze stwarzaniem Ja przez to, co 

inne (bez przesądzania z góry, czy jest ono „przedmiotem”) – u Kanta w trybie 

„syntezy”. Pełna struktura relacji między elementami bytu (tu, za Kantem, określonymi 

jako Ja transcendentalne i transcendentalny przedmiot, jako podmiot i przedmiot) zo-

stanie przedstawiona poniżej. Ale jeśli nawet Ja transcendentalne (Ja wytwarzające 

transcendentalny przedmiot) to jeszcze nie cały człowiek (chociaż Kantowska meta-

fizyka moralności daje istotne dopełnienie Ja teoriopoznawczo wyodrębnionego
31

), 

a „przedmiot” to jeszcze nie cała pozostała część bytu, przełom się dokonał: ukryte 

w klasycznej metafizyce zapośredniczenie bytu przez podmiot wyobrażony, przez 

podmiot symboliczny, przez ideologiczny symbol zastąpione zostało zapośrednicze-

niem bytu przez podmiot rzeczywisty, przez człowieka. Przez człowieka, czyli co? Na 

pytanie to próbuje odpowiedzieć, nie zawsze wprost, cała filozofia po Kancie. Przyto-

czymy niektóre spośród tych odpowiedzi. Te mianowicie, które dają się wydobyć 

z fenomenologii, z hermeneutyki i z filozofii dialogu, o ile te koncepcje filozoficzne 

mogą, a mogą, być odczytane w perspektywie metafizyki. I wreszcie – z proponowanej 

przez nas dialektycznej metafizyki wyboru. A także – z autorskiej interpretacji biblijnej 

opowieści o stworzeniu, zawierającej między innymi filozoficznie znaczące określenie 

człowieka, korespondujące z intencjami, zawartymi we wspomnianych koncepcjach 

filozoficznych. 

Husserl, podobnie jak Kant, wierzył początkowo w wyższość naukowego autorytetu 

względem filozofii i zamierzał dostosować ją do naukowych wzorów. Było to zapewne 

echo nowożytnego uwalniania filozofii od prymatu teologii, połączone z niepewnością 

co do jej, filozofii, autonomicznego statusu, wymagającego rzekomo szczególnego 

naukowego wsparcia. Filozofia Husserla, podobnie jak filozofia Kanta, stanowi dowód 

na to, że owo uzależnienie filozofii od nauki szybko traci na znaczeniu
32

. W szczegól-

ności nie pytamy już o naukowe uzasadnienie statusu Ja transcendentalnego u Kanta
33

, 

nie szukamy naukowego uzasadnienia dla głównych tez fenomenologii, czy to tych, 

związanych z intencjonalnością, czy z czystym Ja, czy wreszcie tych związanych 

z konstytucją. Pośród tych przede wszystkim kategorii rozwija się Husserlowska 

metafizyka i dookreślany jest metafizyczny status człowieka, początkowo, poprzez 

„konstytucję Innego”, zastępującego Boga (jako Ja, jako monada, jako Ja-monada) 

w jego stwórczej funkcji, wreszcie – otwierającego się na perspektywę realizacji całkiem 

nowego wzoru metafizycznego, nowej, niehierarchicznej formy relacji podstawowej, 

                                                                   
30 Krytyczna praca Kanta była jednak czysto teoriopoznawcza... Hartmann N., Nowe drogi ontologii, przeł. 

L. Kopciuch i A. Mordka, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1998, s. 47-48. 
31 Wytwarzanie przedmiotu przez Ja okaże się nie tylko wytwarzaniem przedmiotu poznania.  
32 Filozofia nie traci przez to związku ani z nauką, ani z teologią; z teologią ma w znacznym stopniu wspólny 

obszar problemowy, z nauką przede wszystkim antydogmatyczne nastawienie. 
33 A psychologicznych argumentów w kwestii a priori nie traktujemy jako rozstrzygających. 
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najpierw występującej w nieco jeszcze „podmiotowo-przedmiotowym” trybie „inten-

cjonalności”, „wyciągania się do”
34

, następnie w trybie „intersubiektywności” (Ja-

Inny, inne Ja), całkowicie już wolnym od podmiotowo-przedmiotowych pozostałości
35

 

i ukazującej się w obrębie tej intersubiektywności, i w jej strukturze, istoty człowieka. 

To jest właśnie ten moment w rozwoju myśli: podmiotowe zapośredniczenie, odzie-

dziczone jeszcze po monistycznej teologii i wstępnie tylko antropologicznie prze-

kształcone, przestaje być zapośredniczeniem jednopodmiotowym, zapośredniczeniem 

przez władzę (boga, podmiot siły, i przez podmiot poznania), zapośredniczeniem poli-

tycznym i epistemologicznym, często słusznie ganionym za subiektywizm. Staje się 

podmiotowym-wielopodmiotowym-zapośredniczeniem (w tym również wzajemnym 

zapośredniczeniem) jako warunkiem i treścią fenomenologii jako metafizyki
36

. I w ogóle 

metafizyki.  

Podmiotowe zapośredniczenie odnajdujemy w hermeneutyce, chociaż obchodzenie 

się z podmiotem ma na jej obszarze charakter paradoksalny. Początkowo, czy to 

u Schleiermachera, czy u Diltheya, podmiotowi przypisywano sporą wagę, zwłaszcza 

postaci autora, ale też postaci samego interpretatora, nierzadko traktującego świat i tekst 

jako przedmiot albo pole interpretacji nie tylko odtwarzającej jego rzekomo jedyny, 

„właściwy” sens, ale często również jako stwarzającej sens tekstu. Z czasem (to 

właśnie wspomniany paradoks) zwątpiła hermeneutyka w swoją zdolność do ukazania 

metafizycznej funkcji podmiotu (metafizycznej, skoro nie tylko tekst, ale i świat, 

a przynajmniej tekst jako świat – albo świat jako tekst – jest przez podmiot stwarzany) 

i na postmodernistycznym etapie swojego rozwoju zwątpiła nie tylko w ową funkcję, 

ale i w samo istnienie podmiotu, ogłaszając jego śmierć. Mówiono o tym na tyle 

głośno, że hasło „śmierci podmiotu” stało się w XX wieku równie nośne, co nie znaczy, 

że równie trafne, co Nietzscheańskie hasło „śmierci Boga”, które do pewnego stopnia 

zdominowało schyłek XIX wieku.  

W świetle tego, co powiedzieliśmy wyżej, zwłaszcza o koniecznym metafizycznie 

podmiotowym zapośredniczeniu, hasło „śmierci Boga” było nie tyle odkryciem, ile 

stwierdzeniem faktu: symbol kulturowy (a taki właśnie status „boga” stał się już 

wówczas przedmiotem powszechnej świadomości) nie musi już dłużej zastępować 

tego, co symbolizowane w jego metafizycznej funkcji (funkcji bytotwórczej i funkcji 

dawania jej filozoficznego wyrazu), nie mówiąc o tym, że monistyczne ograniczenie 

(do pojedynczego podmiotu) nie stanowiło nawet symbolicznie adekwatnego odzwier-

ciedlenia wagi podmiotowego zapośredniczenia. Zanim ostatecznie porzucimy symbol 

(zwłaszcza tak metafizycznie nieadekwatny
37

, jakim jest „Jedyny”, choćby i „w Trójcy 

                                                                   
34 Zob. Szewczyk J., O fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo Kolegium Otryckiego, Warszawa 

1987, s. 37-38. 
35 Nie w znaczeniu ich całkowitego wyparcia, ale w znaczeniu dominacji podmiotowo-przedmiotowego 

(zarówno w aspekcie teoriopoznawczym, jak i metafizycznym) myślenia. 
36 Por. Paradowska W., Status innego „Ja” u Husserla, Studia Filozoficzne. Miesięcznik, 2/1989, s. 73-75. 
37 Mitologia zna bardziej metafizycznie adekwatny symbol podmiotowości. Mamy z nim do czynienia 

wszędzie tam, gdzie mowa jest o stworzeniu świata przez bogów, w szczególności przez parę bogów, na 

przykład jak ci majańscy, z Popol vuh, którzy spotkali się, poczynili wspólnie pewne ustalenia, i na ich 

podstawie przystąpili do stwarzania świata. Zob. Popol vuh. Księga Rady narodu Quiche, przeł. H. 
Czarnowska i C. Marrodan Casas, Warszawa 1980, s. 39. Zob. też Paradowski R., La dualidad en el mito 

como un problema filosofico, [w:] R. Paradowski (red.), Pensamiento del CESLA. Estudios Mitologicos 

Latinoamericanos, wyd. CESLA UW, Warszawa 2015, s. 10-11. 
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Świętej”), odwołajmy się do niego po raz ostatni
38

, tym bardziej że w przeciwieństwie 

do oficjalnej, „właściwej” interpretacji tekstu – bo do interpretacji tekstu tutaj przecho-

dzimy – ukazuje on zupełnie adekwatny symbol podmiotu, „boga”, jak i to, co przezeń 

symbolizowane – człowieka. Tym tekstem jest opowieść o stworzeniu świata i czło-

wieka „Księgi Rodzaju” „Starego Testamentu”. „Świat” pominiemy, tym bardziej że 

„człowiek” w tekście tym przedstawiony okazuje się wystarczająco reprezentatywny 

dla świata w jego metafizycznym znaczeniu. Zwłaszcza że Boga, który „na początku 

stworzył niebo i ziemię”, uznajemy już za symbol innego metafizycznego podmiotu, 

który nie tylko „na początku”, ale nieustannie „tworzy niebo i ziemię”
39

. Odtąd jest 

ważne, w jakim trybie i w jakiej metafizycznej strukturze stwarza świat ten na nowo 

odkryty podmiot. 

Zacznijmy, jak zwykle, od stwierdzenia, że opowieść o stworzeniu człowieka składa 

się z dwóch opowieści. Do stwierdzenia tego faktu nie jest potrzebna żadna z herme-

neutycznych procedur interpretacyjnych, jest to bowiem konstrukcyjnie i redakcyjnie 

oczywiste. Mówimy o tym dlatego, że fakt ten ma znaczenie
40

. Tak jak znaczenie, i to 

znaczenie pierwszorzędne, ma to, że są to opowieści różne, nawet wzajemnie sprzeczne, 

a zarazem jakoś komplementarne. Każda z tych opowieści definiuje człowieka inaczej
41

. 

Tekst zatem dostarcza w tym względzie dwóch (cząstkowych) definicji człowieka i to 

też nie jest przypadek, ponieważ obie dopiero składają się na całą definicję tego czym 

jest człowiek
42

. 

Pierwsza z dwóch opowieści o stworzeniu człowieka, będąca zwieńczeniem pierw-

szej opowieści o stworzeniu świata, ukazuje go, ukazuje „człowieka”, jako relację 

równych sobie kobiety i mężczyzny. „Człowiek” z pierwszego opowiadania jest tu 

określony zarówno szczególnie (niezróżnicowani hierarchicznie kobieta i mężczyzna
43

), 

jak i ogólnie: przez skojarzenie tak rozumianego człowieka (właśnie jako niezróżni-

cowanych hierarchicznie kobiety i mężczyzny) z obrazem Bożym. Stworzył Bóg 

człowieka na swoje wyobrażenie44
, a więc niezróżnicowanych hierarchicznie kobietę 

i mężczyznę stworzył na wzór tego, jak sam siebie sobie wyobrażał. Trudno o bardziej 

dobitne stwierdzenie, że tak określony człowiek jest człowiekiem par excellence, że to 

jego najważniejsze określenie. Jeszcze inaczej: przytoczona definicja pełni jednocześnie 

funkcję określenia ogólnego i szczególnego. To ważne: drugie określenie, które wydo-

będziemy z drugiego opowiadania, jest już tylko szczególne – ranga „obrazu Bożego” 

mu nie przysługuje. Wprawdzie, tak jak w pierwszym opowiadaniu, człowieka stworzył 

Bóg, a konkretnie, ulepił „z prochu ziemi”, ale już nie wedle swojego uprzedniego wy-

                                                                   
38 W kwestii definiowania człowieka w „Księdze Rodzaju” zob. m.in. „Stworzenie człowieka” i wzory 

wartości. Biblia jako księga kultury, [w:] R. Paradowski, Metafizyka i kultura. Repetycje kartezjańskie, wyd. 

CESLA UW, Warszawa 2011. 
39 Istnieją teologie, które nie tylko początek przypisują Bogu, ale i nieustanne stwarzanie. Pierwsza otwiera 

drogę naukowemu determinizmowi, chociaż nie zamyka drogi ontologii ludzkiej twórczości, druga – pod 

warunkiem zrozumienia Boga jako symbolu – czyni możliwą metafizykę podmiotowości. 
40 Według interpretacji „właściwej” wynika on z niechlujstwa bądź asekuracji autorów-redaktorów tekstu, 
którzy zlepili w ten sposób dwie wersje rzekomo tego samego opowiadania. 
41 Tym samym na dwa sposoby definiuje Boga, ale to nie jest obecnie przedmiotem naszego wywodu. 
42 Podobnie jak dwa wizerunki Boga, które łącznie dopiero dają pełny obraz tego symbolu. 
43 To, że niezróżnicowani hierarchicznie nie wynika wprost z tekstu, ale stąd, że żadne takie zróżnicowanie 
nie jest tu odnotowane, oraz stąd, że właśnie takie zróżnicowanie jest expressis verbis odnotowane 

w opowiadaniu drugim. 
44 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1965, Rdz 1, 27. 
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obrażenia o sobie samym
45

, i ulepił go tylko jako mężczyznę. To mężczyzna, w drugim 

opowiadaniu, jest synonimem człowieka, jest jego określeniem. Nie w Biblii jako 

takiej, jak sugerują interpretacje, pomijające pierwsze opowiadanie i pomniejszające 

wagę istnienia dwóch opowiadań, ale w drugim opowiadaniu, w jednym z dwóch 

biblijnych opowiadań o stworzeniu.  

Drugie opowiadanie nie ignoruje oczywiście samego faktu istnienia kobiety (faktu 

tego najbardziej nawet patriarchalna kultura nie jest w stanie zignorować). Kobieta 

pojawia się później i od razu w roli podrzędnej, jako „pomoc dla mężczyzny”, przez 

niego zresztą definiowana w tym charakterze. Ostatecznie drugie opowiadanie również 

przedstawia człowieka jako kobietę i mężczyznę, przy czym, dla odmiany, zróżni-

cowanych hierarchicznie jak najbardziej: dla pełniejszego ukazania człowieczeństwa 

jako hierarchii pomiędzy mężczyzną a kobietą umieszcza to opowiadanie zwierzęta – 

te bowiem najpierw stworzył Bóg po tym, kiedy zauważył samotność „człowieka”. 

I znowu w kwestii definicji: w pierwszym opowiadaniu kobieta i mężczyzna nawzajem 

uznają swoje człowieczeństwo, gdy tymczasem w drugim to najwyższy szczebel hie-

rarchii definiuje mężczyznę jako człowieka, jemu pozostawiając władzę przypisania 

cząstki człowieczeństwa kobiecie w zależności od tego, na ile jest mu „pomocna”. 

W pierwszym opowiadaniu pełnia człowieczeństwa przynależy całej relacji i jej poszcze-

gólnym członom, gdy tymczasem w drugim opowiadaniu „absolutnym” człowiekiem 

jest mężczyzna, niezależnie od tego, jakiej części „bycia człowiekiem” udzieli kobiecie – 

a widać, że – w ramach nakreślonego tu porządku – nie może uznać w kobiecie czło-

wieczeństwa w całej pełni. Dlatego konieczna jest zmiana porządku. Nie dokonuje się 

ona jednak w Biblii z woli i łaski władzy, czy to boskiej (wyższej, symbolizowanej przez 

drzewo wiadomości złego i dobrego), czy męskiej (bezpośredniej władzy nad kobietą, 

również będącą władzą decydowania o tym, co dobre), ale w rezultacie zaprzeczenia 

jej prawomocności przez samą kobietę. Mówi o tym opowiadanie o wężu, dopełniające, 

a zarazem całkowicie przekształcające definicję człowieka.  

Punktem wyjścia jest tu owoc z drzewa wiadomości złego i dobrego, nad którym 

dotąd władzę sprawuje Pan w stosunku do człowieka, zaś człowiek (w trybie delegacji) 

w stosunku do kobiety. Kobieta, co oczywiste, w kwestii dobra i zła nie ma nic do 

powiedzenia: dobre ma być dla niej to, co wyższa władza uważa za dobre, a w istocie – 

to, co za dobre uważa mężczyzna. Władza decydowania o tym, co dobre znajduje się 

na wyższym szczeblu hierarchii. Jednak nie na zawsze. Na skutek pracy myślowej, 

jaka dokonała się w głowie kobiety (to ta słynna rozmowa z wężem
46

), monopol 

wyższego szczebla hierarchii na „wiedzę o dobru” został zakwestionowany – owoc 

został podzielony. Można powiedzieć, że został przywrócony stan sprzed „ulepienia 

człowieka”, stan, w którym żadna ze stron nie decyduje jednostronnie o statusie drugiej 

strony relacji. Zrozumiał to i zaakceptował nawet „bóg”
47 

(z drugiego opowiadania), 

                                                                   
45 Albo wedle innego, alternatywnego wyobrażenia o sobie samym. 
46 Arbitralnie przez urzędową interpretację kościelną utożsamiany z „diabłem”, chociaż żadna kultura (oprócz 
tych zbudowanych na monoteizmach) nie uznaje takiego utożsamienia. O ideologicznej i politycznej funkcji 

diabła jako absolutnego zła w mazdaizmie, judaizmie, chrześcijaństwie i islamie i odmowie absolutyzowania 

zła we wszystkich innych mitach zob. Messadie G., Diabeł. Historia powszechna, przeł. K. Szeżyńska-

Maćkowiak, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1998. 
47 Ostatecznie więc jest w „Księdze Rodzaju” dwóch „bogów”. Pierwszy symbolizuje człowieczeństwo jako 

relację niezróżnicowanych hierarchicznie kobiety i mężczyzny (to „obraz boży”), drugi relację hierarchiczną 

i w szczególności panowanie mężczyzny nad kobietą. 
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dotąd najwyższy autorytet, rezygnując tym samym z dotychczasowej roli władzy abso-

lutnej i zadowalając się, jako strona nowej, niehierarchicznej relacji, połówką owocu 

i statusem podmiotu pośród innych podmiotów (Oto człowiek stał się taki jak My, zna 

dobro i zło48
). A nawet zaproponował człowiekowi przymierze, przez co ostatecznie 

pokazał, że zrozumiał, że obok dotychczasowego wzoru hierarchii pojawił się w kulturze 

nowy wzór, wzór wzajemnego uznania podmiotowości stron umowy. Człowiek to już 

nie tylko ktoś, kto jest posłuszny wyższemu szczeblowi hierarchii i wymaga posłu-

szeństwa od szczebla niższego. Człowiek to również, a nawet, zważywszy na „obraz 

Boży”, przede wszystkim, ktoś, kto jest skłonny i zdolny do zawierania przymierza, do 

zawierania umowy. A w każdym razie – do organizowania życia zarówno wedle 

pierwszego, jak i wedle drugiego z tych wzorów. 

Stąd już tylko krok do metafizyki. Zróbmy więc ten krok najpierw z pomocą 

pewnej antropologii, a konkretnie – tak zwanej filozofii dialogu. 

Filozofia dialogu w szerokim sensie jest tak stara jak sama filozofia, która rozwijała 

się w ramach opozycji dialogu i monologu, monizmu i dualizmu, i tym samym w ramach 

poszukiwań o charakterze dialektycznym. Filozofia dialogu w sensie wąskim, która 

nas tu interesuje, pojawiła się, jak to często bywało, na pograniczu teologii: z pragnienia 

bliższej relacji z Bogiem, podniesienia rangi człowieka w tej relacji poprzez uznanie 

siebie za upodmiotowione Ja, a Boga za bliskie mu (człowiekowi) Ty i wreszcie – przez 

przypisanie statusu absolutu nie Bogu tylko, a relacji człowieka z Bogiem. Ten postulat, 

o potencjale metafizycznym nie do przecenienia, w filozofii dialogu zrealizował się 

jako etyczny i antropologiczny, jako swoiste przykazanie i jako wzajemny związek, 

chociaż nawet nie w pełni jako wzajemne wytwarzanie się Ja i innego Ja jako „Ty”. 

Niemniej jednak, podkreśla filozofia dialogu, nie należy tu wnosić motywów uczucio-

wych; to, co tu się ujawnia (…) jest to coś ontycznego49
. Ontycznego, ale jeszcze nie 

metafizycznego – od ontologii do metafizyki wciąż jest daleka droga. Tym bardziej że 

filozofia dialogu sama ją sobie zamyka, już to na pozycji „Ty” sytuując Boga, już to 

wprowadzając go do systemu jako „tego trzeciego”, znajdującego się – całkiem 

w zgodzie z zasadą hierarchii – ponad uznającymi swój równorzędny status podmiotami. 

Tym samym to, co istotne – dialog między Ja i Ty – nie może osiągnąć statusu pełnej 

metafizycznej istotności
50

, skoro metafizycznie czynny – i istotny – podmiot albo 

znajduje się poza tą relacją, albo, jak w poprzednim przypadku, gdzie rolę „Ty” pełni 

Bóg, mamy do czynienia z regresem do indywidualizmu, albo nawet do kolektywizmu 

(obu odrzuconych przez filozofię dialogu
51

), bo dialog jest tu albo solipsystycznym 

dialogiem wewnętrznym z symbolem, Bogiem wyobrażonym (choćby i wyobrażonym 

                                                                   
48 Rdz 3, 22. 
49 Buber M., Problem człowieka, przeł. R. Reszke, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 

1993, s. 130. Buber upomina tu sam siebie, bo w innych tekstach „wnosi sporo motywów uczuciowych”; zob. 

np. Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. Jan Doktór, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa 

1992, s. 93. 
50 To zresztą nie jest powód jedyny – dla spełnienia tego warunku między Ja i Ty musi się jeszcze zmieścić 

cały świat stworzony. Choćby według wzoru biblijnego: „na początku Ja i Ty stworzyliśmy niebo i ziemię”. 

I jeszcze – relacja Ja-Ty, zgodnie z postulatem samego Bubera, by „nie wnosić motywów uczuciowych”, 

musi być jakoś przekonstruowana. W każdym razie filozofia dialogu jako taka ze swoją k o n s t a t a c j ą 
Innego (Ty) to, naszym zdaniem, regres w stosunku do (idei, postulatu) k o n s t y t u c j i Innego u Husserla. 

W filozofii dialogu Ja i Ty dookreślają się wzajemnie, ale się nie (współ)konstytuują. 
51 Zob. tamże, s. 128-130. 



 

Wiera Paradowska, Ryszard Paradowski 
 

20 
 

jako „Ty”), albo ze społeczeństwem, symbolicznie, co pokazał między innymi 

Durkheim, spersonalizowanym w pojęciu „Boga”. Metafizyczny potencjał, zawarty 

w relacji Ja-Ty nie może się zaktualizować (w ramach filozofii dialogu) również 

dlatego, że samo „spotkanie”, to za mało, żeby z pomocą tej kategorii całą dynamikę 

stwarzającej świat relacji (nawet sprowadzonej do Ja i Ty) można było przedstawić. 

Jednocześnie to prawda, że:  

zbliżymy się do odpowiedzi na pytanie o to, czym jest człowiek, gdy nauczymy 

się go rozumieć jako istotę, w której dialogice, w której obustronnie obecnym 

byciu-we-dwóch każdorazowo urzeczywistnia się i potwierdza spotkanie 

jednego z drugim52. 

To oczywiście dziś postulat minimalny. Pełnej definicji człowieka nie dostarczy już 

antropologia rozumiana jako ontologia, a nawet jako fenomenologia dialogu z możliwą 

w jej obrębie kategorią transcendentalnego dialogu
53

, wysuwaną obok, a nawet zamiast 

kategorii transcendentalnego Ja, i poszukiwaniem transcendencji, w której jednak 

podmiot nie uczestniczy, a ma ją tylko za swoją podstawę. To ostatnie, zupełnie trady-

cyjnie, odsyła kompetencję stwórczą do sfery boskiej, uniemożliwiając tym samym 

kompletną definicję człowieka. Tymczasem pełnej definicji dostarczyć może dopiero 

metafizyka, która nie myli bytu z jego kulturowymi symbolami, w tym, przede wszyst-

kim, podmiotowości ludzkiej w jej niezbywalnej funkcji podmiotowego zapośred-

niczenia bytu, z „podmiotowością” boską. I oczywiście metafizyka, mająca za swoje 

narzędzie metodę dialektyczną. Trudno powiedzieć, czy przedstawiona poniżej kon-

cepcja metafizyki spełnia wszystkie wymagania, jakie dziś trzeba postawić, ale to 

jedno spełnia na pewno: zaczyna od niebytu, który „w pewnym sensie jest”
54

. 

Kant, od którego zaczyna się zupełnie nowa metafizyka, do jej głównych problemów 

zalicza problem nie tylko nie nowy, ale i nie metafizyczny, bo religijny i kulturowy – 

Boga. Kwestię tę jako kulturową mamy już wyjaśnioną – Bóg to symbol i metafora 

tego, co metafizyczne. Status nieśmiertelności jako tego, co metafizyczne też jest 

wielce wątpliwy, chyba że będziemy ją rozumieć już to jako nic, już to jako 

nieskończoność. Dusza, którą Kant zalicza do głównych zagadnień metafizycznych, 

może jak najbardziej zachować pośród nich swoje miejsce jako podmiot bytotwórstwa, 

i oczywiście problemem par excellence metafizycznym jest wymieniana przez Kanta 

pośród nich wolność. Ale w nowej metafizyce jest też miejsce dla niektórych przy-

najmniej problemów „klasycznych”, a wśród nich zwłaszcza dla początku, przyczyny, 

elementu i stosunku; pozostałe spośród trzydziestu punktów Księgi V „Metafizyki” 

                                                                   
52 Tamże, s. 131. 
53 „Transcendentalny dialog” nie jest już, jak „transcendentalne Ja”, kategorią czysto epistemologiczną 

(zasadniczo jednostronnym wytwarzaniem przez Ja „transcendentalnego przedmiotu”), a więc zasadniczo 

jednostronną relacją wytwarzania jakiegoś Y przez jakieś X (dawniej, w trybie scjentystycznego deter-

minizmu „podmiotu” przez „przedmiot”, tu, w kantyzmie, na odwrót), ale kategorią o znamionach metafi-
zycznych (bo „przedmiot” nie jest już tylko przedmiotem, a wytwarzanie tylko wytwarzaniem przedmiotu). 

Notabene, pojęcie transcendentalnego dialogu zaciera tak dotąd akcentowaną różnicę między tym, co 

transcendentalne i tym, co transcendentne, epistemologią i metafizyką. W każdym razie pojęcie transcen-

dentalnego dialogu, o ile w jakimkolwiek stopniu wpłynęło na filozofię dialogu, mogło spowodować, że 
regres, jakim jest „konstatacja” w stosunku do „konstytucji”, nie byłby już tak dramatyczny. 
54 Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 

2000, s. 20. 



 

Definiowanie człowieka i metafizyka 
 

21 
 

Arystotelesa również mogą znaleźć i znajdują – we właściwym kształcie – zastoso-

wanie w nowych metafizykach. Poniżej zamierzamy dać zarys systemu metafizyki 

w kontekście definiowania człowieka, metafizyki, nazwanej przez nas dialektyczną 

metafizyką wyboru. I definicję człowieka w kontekście tej metafizyki. 

„Człowiek” jednak nie pojawia się w tym kontekście od razu. Wprawdzie doświad-

czenie metafizyczne, od którego wszystko się zaczyna, jest w pełni doświadczeniem 

człowieka, a ściślej, doświadczeniem Ja (jak najbardziej „czystego”, jeszcze zupełnie 

nie określonego, dopiero stopniowo określającego się przez oddzielenie i odróżnienie), 

ale warto je poprzedzić pytaniem, podobnym do pytania o to, co było przed Wielkim 

Wybuchem, pytaniem wychodzącym poza zakres doświadczenia, pytaniem oczywiście 

spekulatywnym, o to, co je poprzedza. Inna rzecz, że odpowiedzieć na nie można tylko 

zaczynając od doświadczenia. Ja doświadcza siebie i tego, co nim nie jest, doświadcza 

„Nie-ja”, poprzez doświadczenie odróżniania się odeń i oddzielania. O ile o oddzie-

laniu się i odróżnianiu mówić można jak najbardziej, proces ten bowiem jest treścią 

metafizycznego doświadczenia (metafizycznego, tu bowiem powstają i ujawniają się 

podstawowe elementy bytu i jego podstawowa relacja strukturalna), o tyle o tym, co 

poprzedza oddzielenie się wzajemne Ja i Nie-ja – bo to nie jest przedmiotem doświad-

czenia – mówić można co najwyżej jak o niczym – o „czymś”
55

, z czego jako niepo-

dzielonego oddzielające się i odróżniające od siebie Ja i Nie-ja się wyłaniają
56

. To takie 

pierwsze metafizyczne uogólnienie: istnieć znaczy być oddzielonym i odróżnionym 

albo – jeśli chodzi o całość złożoną z dwóch co najmniej elementów – istnieć to znaczy 

istnieć w relacji i jako relacja
57

. Odwołując się do jednego z terminów, mających 

szerokie zastosowanie w metafizyce można powiedzieć, że absolutnie istnieć (istnieć 

jako absolut) można tylko w powyższy sposób, zaś coś pojedynczego istnieć może 

tylko na sposób względny, wymagający abstrahowania
58

. W szczególności wszelkie Ja 

i wszelki podmiot, który się z Ja wyłania, istnieje w ten właśnie sposób: w relacji 

z tym, co nim nie jest, z Nie-ja, w doświadczeniu oddzielania i odróżnienia (jako Ja), 

i w relacji wzajemnego nadawania sobie i Nie-ja statusu, już jako podmiot wyboru 

metafizycznego. 

                                                                   
55 Ewentualnie o czymś takim jak w mitach ocean, błotnista maź, niebo czy apeiron, który sytuuje się w tym 

względzie na pograniczu mitu i filozofii. 
56 Coś, chyba, podobnego (do stwarzania świata przez człowieka „z niczego” przez oddzielanie i odróżnianie) 

miał na myśli Emmanuel Levinas, gdy pisał: Istota istnienia stworzonego polega na jego separacji względem 

Nieskończonego. Levinas E., Totalite et Infini, Den Haag 1961, s. 87. Cyt. za Święcicka K., Transcen-

dentalizm Husserla a filozofia dialogu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993, 

s. 104. 
57 Warto zwrócić uwagę, że oba te sposoby istnienia, absolutne, jako relacji (tam kobiety i mężczyzny, 

w pierwszym opowiadaniu o „stworzeniu”) i względne, w pojedynkę (tam jako mężczyzny), dają się 

wydobyć – w trybie odpowiedniej interpretacji – z „Księgi Rodzaju” „Starego Testamentu”. Notabene relacja 
z samym sobą, w tym z jakąkolwiek swoją częścią, nie jest relacją w sensie ścisłym, nie jest bowiem 

związkiem rzeczy od siebie nawzajem oddzielonych i odróżnionych.  
58 Abstrahowanie od wszystkiego, od czego tylko da się abstrahować, w poszukiwaniu czegoś ostatecznie 

jednego, natyka się in extremis na Ja abstrahujące, od którego da się abstrahować tylko za cenę wyjścia za 
ramy całościowego, filozoficznego ujęcia bytu. O ile nauka, bez uszczerbku dla swojej prawdy, a i to nie 

zawsze, może sobie na to pozwolić, o tyle nie może sobie na to pozwolić filozofia, nie chcąc przestać być 

filozofią. Ściślej rzecz biorąc nie może abstrahować od relacji Ja-Nie-ja jako elementu. 
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O ile metafizyczność doświadczenia polega na wydobyciu z nicości
59

 i ustano-

wieniu podstawowej struktury bytu, to metafizyczność wyboru polega na tym, że 

elementom bytu nadawana jest jakość, charakter, bycie czymś dla stron podstawowej 

relacji – dla siebie i Nie-ja
60

. Wybór jest prosty: Ja może uznać
61

 Nie-ja za przedmiot, 

siebie natomiast za podmiot panowania nad nim (lub siebie za przedmiot, a Nie-ja, 

odpowiednio, za podmiot panowania) albo uznać Nie-ja za podmiot, domagając się dla 

siebie takiego samego uznania. W ten sposób powstają dwie podstawowe struktury 

bytu, podmiotowo-przedmiotowa i podmiotowo-podmiotowa
62

, i w zależności od sta-

tystycznego rozkładu wyborów – powstaje sam byt, jako zasadniczo podmiotowo-

przedmiotowy, marginalnie zaś podmiotowo-podmiotowy albo odwrotnie – podmioto-

wo-podmiotowy z marginesem przejawiania się relacji podmiotowo-przedmiotowych. 

„Przejawianie się” dokonuje się w instytucjach kultury, budowanych już to jako 

podmiotowo-podmiotowe, utrwalające w masowych zachowaniach społecznych wza-

jemne uznanie równych statusów stron (Ja i Nie-ja jako podmiotów) albo traktowanie 

się przez nich jako wyższe i niższe (Ja i Nie-ja jako dominujących i uznających 

dominację drugiej strony). Ściślej rzecz biorąc podział ten ma socjokulturowe znaczenie, 

sama natomiast relacja (pod tym względem zresztą również przekładająca się na 

kulturę) zawiera w sobie każdorazowo oba efekty wyboru, zarówno podmiotowo-pod-

miotowy, jak i podmiotowo-przedmiotowy: wybór metafizyczny nie tylko decyduje 

o statusie stron relacji, ale również o tym, jaki jest stosunek między jej aspektem 

podmiotowo-podmiotowym i podmiotowo-przedmiotowym – metafizyczny wybór 

podmiotowo-podmiotowy rozstrzyga o wzajemnym uznaniu i traktowaniu się stron jak 

podmiotów, nie eliminując jednocześnie ich wzajemnego podmiotowo-przedmiotowego 

traktowania, ale narzucając temu ostatniemu – w trybie porozumienia – ramy i ograni-

czenia. Z kolei wybór podmiotowo-przedmiotowy dopuszcza w ograniczonym zakresie 

relacje podmiotowo-podmiotowe, którym stawia określone bariery
63

. 
                                                                   
59 Człowiek (Ja i Nie-ja) stwarza więc świat „z niczego”, o czym zaświadczają niektóre mity, symbolicznie 
przypisując tę zasługę bogu lub bogom. Ściślej rzecz biorąc „z niczego” człowiek stwarza podstawową 

strukturę świata, zaś świat jaki znamy – z Ja i Nie-Ja i uporządkowanej przez wybór metafizyczny „materii”. 

To jest notabene odpowiedź na pytanie, czy „bóg” stwarza z niczego, czy „tylko” przekształca chaos 

w kosmos.  
60 To widać, ale i tak warto to podkreślić: Nie-ja to nie jest tylko „Ty”, to nie jest tylko Inny, ale wszystko, co 

nie jest Ja. Dlatego relacja Ja – Nie-ja jest metafizyczna, a nie tylko antropologiczna (Ja-Ty) albo teologiczna 

(Ja-Ty, gdzie „Ty” to Bóg; to zresztą ukryty i kulturowo zapośredniczony solipsyzm); jest metafizyczna, bo 

obejmuje wszystko, obejmuje całość bytu. Dla tych, co filozofują w scjentystyczno-ontologicznym duchu: 
niech spróbują uchwycić całość bytu, abstrahując jednocześnie od Ja. 
61 Chodzi o ten odcień znaczeniowy słowa „uznanie”, który mówi o przyznaniu (nadaniu) czemuś jakiegoś 

statusu czy atrybutu, a nie o rozpoznaniu w nim atrybutu, przysługującego mu ewentualnie przed uznaniem-

rozpoznaniem. 
62 Wytwarzając, w toku metafizycznego wyboru, podstawowe struktury bytu, podmioty tego wyboru 

wytwarzają jednocześnie wartości podstawowe – synonimy albo pseudonimy tych struktur. Zob. Paradowski 

R., Wartości w świetle bytu jako dylematu. Wstęp do dialektycznej teorii wartości, [w:] E. Starzyńska-

Kościuszko (red.), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. I. Perspektywa filozoficzna, wyd. 
Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn 2017, s. 68 i n. 
63 W kulturze opartej na ideologii chrześcijańskiej ramy takie określa tzw. pierwsze przykazanie, które ogólną 

ramę hierarchicznego porządku kulturowego wyznacza podmiotowo-przedmiotowym nakazem „miłowania 

Pana”, dopuszczając jednocześnie, a nawet promując – między mężczyznami z tego samego szczebla 
hierarchii – relacje podmiotowo-podmiotowe na zasadzie „miłowania bliźniego jak siebie samego”. Z kolei 

zasadniczo podmiotowo-podmiotowy, oparty na prawie, porządek demokratyczny, wywodzący się zresztą 

między innymi z biblijnej zasady przymierza (pod warunkiem, że nie jest ono po chrześcijańsku 
 



 

Definiowanie człowieka i metafizyka 
 

23 
 

Czym jest więc człowiek? Jest Ja oddzielającym się i odróżniającym od Nie-ja, 

doświadczającym tego oddzielenia i odróżnienia i stwarzającym, w trybie metafizycz-

nego wyboru, a więc jako podmiot (i w trakcie wyboru wytwarzającym swoją podmio-

towość), ogólne ramy bytu, już to ramy podmiotowo-podmiotowe, już to podmiotowo-

przedmiotowe, w których się byt, jako Ja i Nie-ja, odtąd rozwija. Jest oczywiste, że 

wybór metafizyczny, wskutek którego byt odtąd może być tylko „taki albo taki”, 

podmiotowo-podmiotowy albo podmiotowo-przedmiotowy, jest wyborem wolnym 

(chociaż można zań in extremis zapłacić cenę życia – Bóg spod drzewa poznania groził 

zań śmiercią), ale też koniecznym – próba uchylenia się odeń skutkuje automatycznie 

wyborem podmiotowo-przedmiotowym
64

, wyborem posłuszeństwa. Wybór jest więc 

wolny, jest konieczny, ale też ściśle ograniczony: nie można wybrać czegokolwiek, 

i nawet tertium non datur.  

Widać więc, że pytanie (Kanta, Bubera i innych) „czym j e s t człowiek?” jest 

postawione niezbyt precyzyjnie. Człowieczeństwo albo inaczej – istota człowieka, nie 

przysługuje komukolwiek z jakiegoś zewnętrznego nadania, nie jest czymś danym, nie 

wynika też automatycznie z odpowiedniej fizis. Powstanie człowieka z zarodka nie ma 

analogii w powstaniu dyni z pestki dyni. Tożsame z podmiotowością (z byciem pod-

miotem wyboru metafizycznego) człowieczeństwo wytwarza w sobie sam „człowiek”, 

przy czym samo człowieczeństwo jest i nie jest jakąś stałą, jednorodną, uniwersalną 

jakością: jest nią, bo każdy może być i jest (jak się już wystarczająco oddzielił od Nie-

ja) podmiotem metafizycznego wyboru; nie jest, bo w zależności od tego, jakiego 

wyboru dokonujemy, nasze człowieczeństwo może być albo człowieczeństwem 

podmiotu, uznającego podmiotowość w sobie i Nie-ja, w sobie i Innym, uznającego 

podmiotowość cudzą i domagającego się uznania własnej, albo człowieczeństwem 

podmiotu lub przedmiotu panowania, podmiotu przyzwolenia na panowanie. Zawsze 

jednak, powtórzmy, jest niezbywalnym człowieczeństwem podmiotu metafizycznego 

wyboru. Nawet „przedmiot panowania” (strona relacji „podmiot-przedmiot”) nigdy nie 

jest tylko „przedmiotem”; zawsze jest również, a nawet głównie, podmiotem: po 

pierwsze jest, jak stwierdzono wyżej, podmiotem przyzwolenia (oczywiście wymuszo-

nego przyzwolenia) na panowanie (a więc relacja podmiot-przedmiot nie „trzyma się” 

wyłącznie na sile, na przemocy, na przewadze podmiotu panowania), a po drugie – jest 

przede wszystkim podmiotem metafizycznego wyboru, stroną relacji podmiot-

podmiot. Tak czy owak człowiek jako taki, jako podmiot, istnieje w uznaniu siebie 

i Nie-ja za człowieka, za podmiot; esse est approbatum, oczywiście w ramach 

wzajemności, już to symetrycznej – podmiot-podmiot, już to asymetrycznej – podmiot-

przedmiot. Powyższe oznacza również, że słowo „uznanie” nie gubi do końca aspektu 

znaczeniowego związanego z „rozpoznaniem” (por. przyp. 61); nie jest to jednak 

rozpoznanie podmiotowości (i w efekcie człowieczeństwa) rzekomo przysługującej Ja 

immanentnie, lecz tylko dzięki domaganiu się przez Ja uznania jego podmiotowości. 

                                                                   
przedefiniowane jako jeszcze pełniejsze oddanie się Panu) dopuszcza, w ściśle określonych ramach 

prawnych, funkcjonalnie uzasadnione i do realizacji funkcji ograniczone relacje podmiotowo-przedmiotowe 

(ograniczonego panowania i ograniczonego posłuszeństwa itp.). 
64 A co z tymi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą dokonywać takiego wyboru? Moglibyśmy powiedzieć, że 
nie spełniają kryteriów definicji, ale byłaby to odpowiedź niepełna. Pełną odpowiedź stanowi sam wybór 

metafizyczny – podmiotowo-przedmiotowe albo podmiotowo-podmiotowe traktowanie siebie i Nie-ja, czy 

będzie tym Nie-ja kamień, roślina, zwierzę czy ktoś umysłowo niepełnosprawny.  
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Domaganie się uznania podmiotowości plus jej uznanie (wzajemne domaganie się 

i wzajemne uznanie) skutkuje wytworzeniem podmiotowości. Oto mechanizm 

„stworzenia człowieka”. I struktura jego istoty. 

W ten sposób podmioty wyboru metafizycznego i twórcy światów, świata wzajem-

nego uznania i świata dominacji, odzyskują należne sobie, centralne miejsce w strukturze 

metafizyki. Problematyka „człowieka”, w sensie przedstawionym powyżej, jest tożsama 

z problematyką metafizyki, a wspomniane światy, dodatkowo, tożsame są z proble-

matyką jej ontologii. 
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Definiowanie człowieka i metafizyka 

Streszczenie 

W tekście zaproponowano określenie istoty człowieka w kontekście metafizyki jako relacji Ja i Nie-ja 

i wyłaniających się z nich podmiotów, w trybie metafizycznego wyboru (między podmiotowo-podmio-

towym i podmiotowo-przedmiotowym traktowaniem siebie i Nie-ja) definiujących świat już to jako upo-
rządkowany hierarchicznie, wedle zasady panowania i posłuszeństwa, już to jako uporządkowany wedle 

zasady wzajemnego uznania równych statusów stron. Dialektyczną metafizykę wyboru, ukazującą „czło-

wieka” w powyższy sposób, przedstawiono jako koncepcję, będącą kontynuacją takich między innymi idei 

w filozofii i antropologii, jak Kantowski „przewrót kopernikański”, jak „konstytucja Innego Ja” u Husserla, 
jak spotkanie „Ja” i „Ty” u Bubera, jak nie tylko odtwórcza funkcja interpretacji w hermeneutyce, jak idea 

„bogoczłowieczeństwa” w filozofii rosyjskiej, jak antropologiczny dualizm „Księgi Rodzaju” „Starego 

Testamentu”.  

Słowa kluczowe: istota człowieka, metafizyka, doświadczenie metafizyczne, wybór metafizyczny, 
podmiot-podmiot, podmiot-przedmiot 
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Procesualne rozumienie autonomii człowieka  

według Carla Gustava Junga 

1. Wprowadzenie 

 Archetypy wodzą człowieka na pasku,  

musi on tańczyć tak, jak mu zagrają. 

                 Carl Gustav Jung 

Powyższy cytat stanowi wrota wiodące do koncepcji rzeczywistości wykreowanej 

przez ojca psychologii analitycznej, Carla Gustava Junga. Słowa te zmusiły też autora 

do zadumy nad tym, czy w świetle koncepcji wypracowanych przez Junga możliwe 

jest zaistnienie jednostki (choćby połowicznie) autonomicznej w świecie. Pewne 

fatum, które wypływa z cytatu otwierającego nasze rozważania, prezentuje człowieka 

jako niewolnika losu (w naszym przypadku bardziej archetypu, który z losem tym jest 

powiązany) – istotę niezdolną do dokonania samodzielnego aktu. Taka wizja człowieka 

jest niezwykle pesymistyczną i zawierającą w sobie pierwiastek katastrofizmu. Jeżeli 

jednak filozoficzną wizję człowieka zaproponowaną przez Junga zamknęlibyśmy na 

takim stwierdzeniu, to czy bez głębszej analizy nie pominęlibyśmy sensu powstania 

psychologii analitycznej (jaki jest jej cel i jaką ma wartość terapeutyczną dla zagu-

bionego człowieka)? Jeżeli człowiek w idei szwajcarskiego myśliciela jest więźniem 

sił, które są poza jego zasięgiem, to czy istnieje jakakolwiek perspektywa na wyswo-

bodzenie się z tego lochu zwanego życiem? I w końcu, jeżeli działania człowieka są 

bezsensownymi, to co w zasadzie byt res cognitans powinien począć z własnym 

istnieniem? W niniejszym artykule dokonamy analizy myśl jungowską po to, aby 

znaleźć w niej pełniejszy obraz człowieka. Celem pracy staje się więc opisanie proce-

sualnego rozumienia autonomii człowieka w myśli Carla Gustawa Junga. Aby go 

osiągnąć skupimy się na tych konceptach psychologii analitycznej, w których ludzka 

figura jest zanurzona: dookreślimy archetyp oraz zdefiniujemy kulturę, religię i mit 

w perspektywie szwajcarskiego myśliciela i opiszemy związek jednostki z tymi 

aspektami rzeczywistości. 

2. Nieświadomość zbiorowa i archetypy wobec autonomii człowieka 

Jednym z centralnych pojęć psychologii analitycznej, które w myśli jungowskiej 

najdosadniej nakreśla sytuację człowieka w świecie, jest pojęcie archetypu. Sama 

definicja archetypu zainspirowana została antropologiczną teorią represétations 

collectives2 i nawiązuje do Platońskiego idealizmu. W odniesieniu do Platona i jego 

                                                                   
1 szymek.madeja@gmail.com, Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny & Wydział 

Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
2 Lévy-Bruhl w swej koncepcji rysuje represétations collectives jako byty funkcjonujące w świadomości 
zbiorowej, natomiast Jung rozumie archetypy jako wypływające z nieświadomości – jest to główna różnica 

pomiędzy tymi pojęciami. Głównym podobieństwem myśli zaproponowanej przez francuskiego antropologa 

i ojca psychologii analitycznej jest to, że odnoszą się one do postaci symbolicznych występujących w umyśle 
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koncepcji idei, archetypy należałoby opisać jako pewne wieczne, nieśmiertelne 

i nieuchwytne byty, które stanowią zasadzę rzeczywistości. Wyprzedzają one istotę 

człowieka i nigdy przez człowieka nie będą mogły zostać w pełni poznane, ponieważ 

ich legowisko znajduje się daleko poza empirycznym doświadczeniem jednostki 

(paradoksalnie mogą być badanie jedynie w świetle empirii). Pojęcie archetypu jako 

aspektu przenikającego całą rzeczywistość materialną i niematerialna, rzutuje w za-

sadzie na każdy inny koncept wypracowany przez Junga: jest ono nierozerwalnie zwią-

zane z kulturą i wieloma funkcjami psychiki (między innymi z funkcją mitotwórczą). 

Zanim na łamach tego artykułu przejdę do jego clou, czyli do możliwości zaistnienia 

jednostki autonomicznej w rzeczywistości opisanej przez Junga, zasadne wydaje mi się 

przybliżenie czytelnikowi tego kluczowego dla ojca psychologii analitycznej pojęcia 

(archetypu). Nie tylko dlatego, że stanowi ono bazę do dalszych rozważań, ale też 

samo w sobie nakreśla stan człowieka i jego uwarunkowanie wyższymi, metafizycznymi 

zasadami. Archetypy, jak się wydaje, moglibyśmy nazwać organami wewnętrznymi 

myśli jungowskiej. Staną się nimi mit, kultura oraz religia. Organy przytwierdzone 

zostaną do kości – nazwijmy tak pojęcie nieświadomości. Indywiduacja i powiązana 

z nią indywidualność, w mocy których pozostaje dokonanie pewnego wpływu na życie 

i sposób funkcjonowania całego organizmu, przypominają mózg. Całość stworzy 

filozoficzną figurę człowieka zaproponowaną przez Junga. 

Samego archetypu, z uwagi na jego powiązanie z nieświadomością zbiorową, nie 

można badać sensu stricto: obserwacjom podlegają jednak jego manifestacje, do któ-

rych zaliczyć możemy pacjenta cierpiącego na chorobę psychiczną (w tym przypadku 

materiał stanowiły będą raczej przejawy choroby, niżli sam pacjent) oraz artefakty 

kultury (mity, baśnie)
3
. Odnosząc się do myśli darwinowskiem powiedzieć możemy, 

że jedną z funkcji archetypu jest przystosowanie człowieka do środowiska, w którym 

ten funkcjonuje:  

Mówiąc „archetypy” mamy na myśli „elementy archaiczne”, są to bowiem 

formy życia psychicznego istniejące od zawsze. (…) Z perspektywy funkcjo-

nalnej można by je opisać jako system czy zespół funkcji zawierający obraz 

konfliktu, niebezpieczeństwa, ryzyka, a także odpowiednie rozwiązanie4. 

Archetypy są wyryte w naturze człowieka. Stanowią, jak zostało zauważone na 

początku, organy wewnętrzne ciała jungowskiego. Istniejąc od zawsze archetypy 

stanowią wzorce zachowań, zgodnie z którymi jednostka nie tylko dokonuje aktów, ale 

i przede wszystkim myśli. Podkreślić należy, że archetypy w procesie ewolucji ulegają 

wszelkiego rodzaju dostosowaniom: do szerokości geograficznej, sytuacji społeczno-

gospodarczej, momentu historycznego czy konkretnej grupy społecznej. Będąc dosto-

sowanymi i opisanymi, te wymykające się ludzkiemu poznaniu matryce, stają się brze-

mienne w konkretne wyobrażenia (stąd rodzą się sprecyzowane motywy kulturowe, 

obecne w codziennym życiu każdego człowieka). Nie sposób w tym miejscu 

                                                                   

pierwotnym (Lévy-Bruhl L. Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, PWN, Warszawa, 1992, 

s. 40-41). 
3 Jung C.G., Archetypy i nieświadomość zbiorowa, KR, Warszawa 2016, s. 14. 
4 Tenże, Zaratustra Nietzschego, Notatki z seminarium 1934-1939, T. 2, Wydawnictwo KR, Warszawa 2010, 

s. 225. 
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pominąć pojęcia nieświadomości zbiorowej, z którym archetyp jest nierozerwalnie 

sprzężony.  

Pracom Junga towarzyszy swego rodzaju poczucie mistycyzmu i niezrozumienia, 

które odrzuca nowego czytelnika. Są to dzieła niezwykle skomplikowane, w których 

gęstwina ciężkich i zarazem barwnych pojęć napiera na jednostkę: po dłuższym obco-

waniu z lekturą, gdy kolejne drzwi skomplikowanych myśli zaczynają się przed nami 

otwierać, a początkowe niezrozumienie przeradza się w sens, ciężko jest nam sobie 

wyobrazić, by autor dostrzeżone przez siebie twory mógł opisać w inny, bardziej prosty 

i „przyziemny” sposób. Absolutną bazą metafizyczności konceptów ojca psychologii 

analitycznej jest właśnie pojęcie nieświadomości zbiorowej – matki wszelkiej idei. 

Zanim przejdziemy do zdefiniowania nieświadomości zbiorowej w myśli jungows-

kiej, niezwykle interesujące wydaje się wychwycenie pewnej drogi, jaką Jung 

w trakcie swej pracy naukowe przebył. Wskaźnikiem tego procesu, w którym szwaj-

carski myśliciel wkroczyć chciał w labirynt procesów rządzących człowiekiem (po to, 

aby je zrozumieć), staje się jego rozumienie nieświadomości zbiorowej i ewolucja tego 

terminu. W pierwszej samodzielnej pracy Junga – „Typy psychologiczne” – nieświa-

domość ma charakter stricte psychologiczny, bez konotacji filozoficznych, czy meta-

fizycznych. Przedstawiony zostaje tutaj całkiem prosty system: treści świadome prze-

chodzą w sferę nieświadomą na skutek utraty wartości energetycznej w procesie 

zapominania, a elementy zanurzone w czarną, lepką maź nieświadomości posiadają 

pewną potencję przejawiania się w hipnozie, stanie kryptomnezji, czy w marzeniu 

sennym
5
. W ciemną otchłań spychane są również treści wyparte: dostrzec tutaj można 

jasną analogię do dorobku Freuda i jego koncepcji nieświadomości. Figuratywność 

twórcy psychoanalizy staje jeszcze bardziej dostrzegalna, gdy weźmiemy pod uwagę 

relację, jaka łączyła Freuda i Junga: pierwszy z wymienionych, staje się dla drugiego 

niewątpliwym autorytetem z krwi i kości (przynajmniej na początku znajomości), 

którego brakowało mu w dzieciństwo i okresie młodzieńczym (trudna relacja z ojcem 

i jego nieistotność w intelektualnym rozwoju Junga). Sam Jung potwierdza w swej 

autobiografii, że Austriak budził w nim ogromny podziw, przez który ten utracił pokłady 

nieufności i krytycyzmu, a myśl psychoanalityczną przyjmował bez większego sprze-

ciwu
6
. W późniejszym czasie drogi obydwu myślicieli się rozeszły, całkowicie natural-

nym wydaje się jednak to, że przez niemal sześcioletnie zanurzenie w psychoanalizie 

Jung w swych wczesnych pracach jest niezwykle blisko wizji freudowskich
7
. 

Aby stworzyć szerszą perspektywę rozumienia nieświadomości zbiorowej przez 

Junga, warto przybliżyć jej późniejsze definicje, które notabene będą dla nas najbardziej 

przydatnymi w próbie odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie. Nie tylko ze 

względu na ich bardziej kompleksowe podejście do psychiki człowieka, ale przede 

                                                                   
5 Tenże, Typy psychologiczne, KR, Warszawa 2015, s. 534.  
6 Tenże, Wspomnienia, sny myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, Wydawnictwo Jungpress, 

2019, s. 158. 
7 Seksualność (libido) stanowi dla ojca psychoanalizy najważniejszy instynkt, który kieruje poczynaniami 

człowieka i steruje w znacznej części całą rzeczywistością. Jung odrzuca takie rozumienie libido i stwierdza, 

że psychologia freudowska oparta jedynie na czynnikach biologicznych wysuwa pretensje, by stać się nauką 

wyjaśniającą. Szwajcarski myśliciel stwierdza, że libido powinno być utożsamione z pewną energią 
psychiczną, która w gruncie rzeczy swe żródło ma w nieświadomości zbiorowej i stanowi pewien archetyp. 

Takie rozumienie popędu seksualnego przez ojca psychologii analitycznej stało się jedną z wielu kości 

niezgody i sztandarową różnicą pomiędzy koncepcjami wypracowanymi przez omawianych myślicieli. 
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wszystkim na ich predestynację do wyjaśnienia kondycji jednostki w świecie i jej 

powiązania z grupą społeczną. Jedną z pierwszych takich definicji dostrzec możemy 

w pracy „Aion. Przyczynki do symboliki jaźni”, w której ojciec psychologii analitycznej 

z nieświadomością wiąże pojęcie jaźni.  

Nieświadomością nazwać powinniśmy wszystko to, co nie znajduje się w polu 

świadomości człowieka i co tworzy swego rodzaju unikatowy, mistyczny wymiar, 

w którym powstają wszelkiego rodzaju projekcje izolujące człowieka od świata zew-

nętrznego
8
. Czynnik nieświadomy tka złudzenia zasłaniające świat i rzeczywistość, 

przez co materialność zanurzona zostaje w treściach psychiki. Takie rozumienie nie-

świadomości jest sukcesywnie rozwijane przez Junga w następnych dziełach, a naj-

bardziej rozbudowana definicja zostaje wyłożona w pracy „Archetypy i nieświado-

mość zbiorowa”. 

Nieświadomość zbiorowa, we wspomnianej pracy, postrzegana jest jako zjawisko 

niezwykle głębokie i złożone. Zawiera ona pewne formy i treści zachowań, które 

wspólne całemu gatunkowi ludzkiemu przekazywane są z pokolenia na pokolenie 

niczym kalka – matrycę stanowią archetypy (opisane są one tutaj jako nieświadome 

związki psychiczne, które nigdy nie były przedmiotem świadomości, a co za tym idzie, 

są całkowitą własnością nieświadomości)
9
. Nieświadomość zbiorowa, będąc wspólną 

wszystkim ludziom, jest wynikiem odziedziczonych, gatunkowych struktur mózgowych. 

Obdarza ona rzeczywistość materialną sensem. Nieświadomość jest wrodzonym, 

zapisanym w ludzkim DNA czynnikiem przenikającym całą rzeczywistości. Jako arcy-

potężna siła posiada możność, aby podmioty swej władzy – ludzi – traktować niczym 

kukiełki. Dzierżąc potencjał wyjaśniania i ubierania materii w symboliczne, mistyczne 

czy mitologiczne formy, postrzegana może być jako pierwiastek przynależny jedynie 

człowiekowi: pierwiastek, który odróżnia i wyróżnia gatunek ludzki od innych zwierząt. 

Istotność nieświadomości dla myśli jungowskiej sprawia, że można postrzegać ją jako 

absolutny szkielet koncepcji wypracowanych przez ojca psychologii analitycznej. To 

ona jest matką wszelkiej treści: to z jej łona wyłaniają się archetypy, czyli poszczególne 

tkanki noszone przez szkielet. I w końcu: to nieświadomość jest właścicielką istoty 

ludzkiej – jednostka zawsze będzie na jej smyczy, ponieważ bez niej człowiek 

przestaje być człowiekiem, a staje się bytem nierozumnym. Nieświadomość stanowi 

więc aspekt konieczny, którego ludzie nigdy nie będą w stanie przezwyciężyć. Każdego 

z nas można więc zilustrować jako niewolnika, który nie wie o tym, że jest niewolni-

kiem, czy jako podmiot dążący do wolności, która (stanowiąc archetyp) jest jedynie 

ułudą. Samo to niszy jakąkolwiek perspektywę autonomii, jednocześnie wydaje się 

nam, że pewien pierwiastek autonomii powinien (a wręcz musi) istnieć, bowiem myśl 

jungowska byłaby niezwykle fatalistyczną i obdzierającą rzeczywistość z jakiej-

kolwiek nadziei. Dobrą intuicją w wykryciu tego pierwiastka wydaje się być przywo-

łanie pojęcia indywiduacji, czyli kolejnego sztandarowego pojęcia psychologii anali-

tycznej. Zanim tego dokonamy, konieczne wydaje mi się omówienie tych elementów 

jungowskiej rzeczywistości, które pozwolą nam na opisanie kondycji człowieka. 

Jednym z takich pierwiastków jest niewątpliwie kultura, która w oczach Junga była 

potwierdzeniem jego koncepcji. 

                                                                   
8 Tenże, Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, Wydawnictwo KR, Warszawa 2016, s. 13.  
9 Tenże, Archetypy…, s. 11. 
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3. Kultura a autonomia człowieka 

Myśli Junga nie sposób zamknąć w jasno określone i precyzyjne ramy, czego 
dowodem jest jej wykorzystanie w licznych dziedzinach nauki, takich jak np. psycho-
logia, psychiatria, kulturoznawstwo i religioznawstwo. Swego rodzaju innowacyjny 
system badawczy wypracowany przez ojca psychologii analitycznej, po dziś dzień 
znajduje zastosowanie w analizach tekstów teologicznych, filozoficznych, czy antro-
pologicznych. Wyjątkowość myśli jungowskiej wypływa z faktu, że jej twórca dostrzegł 
potencjał w zjawiskach (takich jak gnostycyzm, parapsychologia, okultyzm, zjawiska 
parareligijne, alchemia, astrologia) pomijanych i postrzeganych jako nieistotne i pry-
mitywne przez oficjalne, wiodące dyskursy naukowe – dyskursy, które skupione na 
materii, całkowicie odrzucały perspektywę metafizyczną rzeczywistości. W ciągu swego 
życia, Jung zyskał bogactwo doświadczeń w trakcie licznych podróży, podczas których 
poznawał odległe kultury, ich tradycje i sposoby funkcjonowania. Można zaryzy-
kować nawet stwierdzenie, że bez zanurzenia w nieznane i dalekie symbole, które 
później zaprezentowane zostały czytelnikom jako przykłady, myśl jungowska byłaby 
płytką, a przynajmniej niepełną i pobieżną. Ciężko jest sobie bowiem wyobrazić, by 
rozważania na temat sztandarowych pojęć psychologii analitycznej, takich jak 
wyobraźnia kulturowa, były przez Junga omawiane bez odniesienia do kluczowych 
tekstów indyjskich, chińskich czy wczesnochrześcijańskich. 

W trakcie swych wojaży Jung poznawał kultury tradycyjne (między innymi rdzen-
nych amerykanów), w których dostrzegł ciągle żywą, wartościową i nieskalaną 
wyobraźnię, powiązaną z symbolami przepełnionymi metafizyką. Empiria ta pozwoliła 
mu na wysunięcie krytycznego dyskursu kultury Zachodu, w której rozpanoszył się 
nowoczesny racjonalizm powiązany z czystym intelektem – ten, przez Junga, postrze-
gany jest niczym potwór wyżerający z człowieka wnętrzności:  

(…) Intelekt wyrządza krzywdę duszy, kiedy waży się na zawładnięcie 
dziedzictwem ducha. W żaden sposób nie nadaje się on do tego, gdyż duch jest 
czymś wyższym od niego o tyle, że zawiera w sobie nie tylko intelekt, ale 
i uczucia. Jest to zasada życia czy drogowskaz kierujący ku lśniącym, nad-
człowieczym wyżynom. W przeciwieństwie do niej pozostaje pierwiastek ciemny, 
żeński, przypisany ziemi (yin), z jego emocjonalnością i instynktownością, 
które sięgają daleko w otchłań czasu i do korzeni fizjologicznej ciągłości

10
. 

Prawdziwym renesansem duchowości staje się dla Junga średniowiecze, w którym 
człowiek Zachodu zawierzał swój los żywym i pełnym symbolom chrześcijańskim. 
Symbole te pozwalały zachować człowiekowi balans i równowagę w świcie złożonym 
z dwóch komponentów: materialności i duchowości. Harmonia zachwiana została 
w skutek zbytniego zogniskowania człowieka na scjentyzmie, który obiecał jednostce 
i całemu społeczeństwu rozwój. Rozwój, który – jak twierdzi Jung – okazał się 
być regresem. Racjonalizm, postrzegany przez człowieka współczesnego jako obja-
wienie i niepodważalna świętość, w rzeczywistości wyrywa z jednostki uczucia wyższe, 
związane z najpełniejszymi kulturami. Intelekt staje się Scyllą i Charybdą dla jakiego-
kolwiek sensu istnienia: rozbija się o niego ta część człowieka, która zapewnia głębię 
zrozumienia i spokój ducha. Postrzeganie przez jednostkę współczesną człowieka 
żyjącego w epoce średniowiecza jako barbarzyńcy

11
, jest w pewnym sensie projekcją 

                                                                   
10 Tenże, Podróż na Wschód, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1989, s. 45. 
11 Tamże. 
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swojej własnej istoty. Prawdziwym barbarzyńcą staje się bowiem społeczeństwo 
nowoczesne, które wyrzyna swoje własne korzenie. 

Chęć zniwelowania treści psychicznych staje się dla jednostki chorobą
12

, która niszy 
jej organy odpowiedzialne za podstawowe funkcje życiowe. Wewnętrzna zgnilizna 
mierzi człowieka i ogranicza jego zdolności poznawcze. Co prawda obdarł on symbol 
(należący do kultur tradycyjnych) z jakiegokolwiek znaczenia (tworząc tym samym 
pusty znak)

13
, jednak archetyp, posiadając potęgę, domaga się swego i dręczy ludz-

kość. Tragizm beznadziejnej sytuacji człowieka w świecie polega na tym, że obalając 
samego siebie wznosił triumfy. Świętował swoją powolną śmierć, na którą sam się 
skazał. 

Agonia człowieka współczesnego, w perspektywie jungowskiej, nierozerwalnie 
związana jest z odrzuceniem dorobku kulturowego przodków. Skazujemy się na 
wygnanie, z którego niezwykle ciężko jest nam powrócić. Zagłębiamy się w iluzji, 
sztucznym wyobrażeniu, w którym łudzimy się, że nasza istota jest figuratywna 
i nieprzezwyciężona. Mania wielkości nie pozwala nam dostrzec bytów istniejących 
ponad nami i idąc w ślad Ludwika XIV nazywamy się słońcem. Człowiek współ-
czesny wyplewia z siebie dogmaty, mity, religię i kulturę, przez co staje się istotą pełną 
niepełnosprawności. Pieczę nad jednostką zawsze trzymały będą jednak archetypy: 
byty dla jednostki naturalne. Jedyną szansą ratunku staje się więc dla człowieka powrót 
do tego naturalnego źródła, które pozwala na zrozumienie sensu: źródła pełnego 
symbolu, który wycięty został z żywego organizmu. 

Współczesna kultura Zachodu staje się dla Junga obrazem kompletnej porażki, 
w którym jednostka, zawierzając się rozumowi, zapomina o trwodze, jaką powinna 
darzyć niematerialną sferę rzeczywistości. Wszelkiego rodzaju schorzenia psychiczne 
są wynikiem tego nienaturalnego dla człowieka stanu. Stanu, z którego jedyną drogą 
ucieczki staje się powrót do natury poprzez mozolną pracę i chęć odkrycia psyché 
indywidualnej

14
, gdzie zapisany został sens istnienia każdego, konkretnego człowieka. 

Bez tego bowiem, nad jednostką władzę przejmuje cień
15

, który jest sprawcą powstania 
wszelkich izmów

16
. Niemożliwe jest więc zaistnienie jednostki całkowicie wolnej, 

która, dążąc jedynie do materialności, niweluje duchową sferę swej psyché. Wolność 
taka jest jedynie pozorną zasłoną, spod której uderzają w człowieka siły potężne 
i okrutne – archetypy. Bez korzeni, jakimi jest między innymi kultura, ludzkość więdnie 
i obumiera w mękach, a jednostka cierpiąca nigdy nie będzie wolną, ponieważ przy-
wiązana będzie do bólu, z którego nie sposób się oswobodzić. Paradoksalnie to, co 
przez człowieka współczesnego postrzegane jest jako opresyjne, dla Junga staje się 
tym, co niesie z sobą ukojenie – mowa tutaj nie tylko o kulturze, ale też religii. 

  

                                                                   
12 Tenże, Życie symboliczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 280. 
13 Symbol stanowi podmiot archetypu. Człowiek pierwotny, spoglądając na symbol, widział w nim tętniącą 

istotę, którą akceptował w swym życiu. Na skutek zbytniej racjonalizacji życia codziennego istota symbolu 

uległa zatraceniu, a jedynym co po niej zostało jest pewien mało istotny odcisk (Tenże, Zaratustra…, s. 392). 
14 Chodzi tutaj oczywiście o proces indywiduacji. 
15 Cień, z uwagi na jego intensywny wpływ na „ja”, jest jednym z archetypów stojących na drodze do 

indywiduacji. Jest on tym elementem, który odciąga człowieka od świata zewnętrznego: dostrzeżenie jego 

oddziaływania polega na uświadomieniu sobie ciemnych aspektów własnej nieświadomości, które rzutujemy 
na otoczenie. 
16 Jung, będąc świadkiem między innymi komunizmu i faszyzmu (oraz ich niszczycielskiej natury), nie 

chciał, aby jego koncepcje przerodziły się w „izmy” (w tym przypadku jungizmy).  
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4. Wyznanie i religia a kształtowanie się autonomii jednostki  

Jung, w swej koncepcji religii, stara się pozostać przede wszystkim w sferze empi-

rycznej i nadać swej myśli charakter jak najbardziej naukowy. Szczególnie widoczne 

jest to w pracy „Psychologia a religia”, gdzie szwajcarski myśliciel przedstawia czło-

wieka współczesnego, jako pozostającego w niezwykle głębokim kryzysie kulturowym 

i egzystencjalnym, a wynik tego marazmu wypływa z niewłaściwego stosunku do 

religii. Badacz analizujący zjawiska związane z religią powinien, według Junga, 

pozostać obiektywnym i powstrzymywać się od wartościowania kultur
17

. Przepisem na 

zachowanie tych zasad, ma być zogniskowanie naukowca na pierwotnym doświad-

czeniu religijnym oraz czynnikach, które wpływają na jednostkę i jego ogólną sytuację 

w świecie, niżli na konkretnym wyznaniu. 

Ojciec psychologii analitycznej w swych dziełach z przychylnością odwołuje się do 

dorobku XIX-wiecznej tradycji antropologicznej. Również w zdefiniowaniu pojęcia 

religii pomocnym staje się dla niego termin numinosum wypracowany przez Rudolfa 

Otto
18

, rozumiany jako to, co pierwotne, wywierające wpływ, przerażające i zarazem 

fascynujące. W tej perspektywie religia opisana zostaje jako działanie ogarniające 

i opanowujące człowieka, który zawsze jest jego ofiarą, nie zaś sprawcą19
. Religia 

stanowiąca rezerwuar doświadczenia numinotycznego, wywiera przemożny wpływ na 

jednostkę i posiada zasadniczą przewagę nad świadomą sferą psyche człowieka. Do-

świadczenie numinotyczne wywołuje w człowieku poczucie istnienia wyższej rzeczy-

wistości, która ogarnia świat materialny i jego samego. Istotne jest też rozróżnienie, 

jakiego dokonuje Jung: na wyznanie i religię. Pierwszy z terminów zdefiniować należy 

jako pewne przekonanie zbiorowe, które występuje w pewnym określonym środowisku. 

Religia jest natomiast terminem, którym określić należy przeżycie metafizyczne, wykra-

czające poza materialne aspekty rzeczywistości. Jest ona postawą, która poddaje re-

fleksji zjawiska numinotyczne, zdarzenia i wyobrażenia
20

. Metafizyczność doświad-

czenia religijnego polega na nadaniu sensu, jakim jest związanie indywiduum z Bogiem 

(chrześcijaństwo, judaizm, islam) czy na wskazaniu mu ścieżki wyzwolenia21
. Uprasz-

czając powyższe pojęcia, można stwierdzić, że wyznanie jest pewnym aktem, który 

wiąże człowieka w świecie materialnym z pewną strukturą społeczną, natomiast religia 

jest doświadczeniem, które nieuchwytne ludzkiemu poznaniu odbywa się w sferze 

                                                                   
17 Jung analizuje myśl Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga i jego odkrycia relacji występującej 

pomiędzy nieświadomością a mitem. H.F Ellenberg, w pracy „The Discovery of the Unconscious. A History 
and Evolution of Dynamic Psychiatry” śmiało stwierdza, że odczytanie dzieł Junga bez odniesienia ich do 

koncepcji Schellinga jest niemożliwe. Schellinga i Junga łączy między innymi przekonanie o związku, jaki 

zachodzi pomiędzy człowiekiem i naturą oraz chęć zrozumienia nieświadomości poprzez analizę jej 

przejawów. Tym, co z pewnością różni obydwu myślicieli jest wartościowanie kultur: ojciec psychologii 

analitycznej jasno pokazuje, że nie istnieje dualizm, w którym występują kultury wyższe i niższe. Schelling 

natomiast stwarza hierarchię, w której najwyżej oceniona zostaje kultura chrześcijańska, natomiast inne, na 

przykład kultura indyjska, w rankingu jest na niższej pozycji (Schelling F.W.J., Filozofia objawiona. Ujęcie 

pierwotne, T. I, PWN, Warszawa 2002, s. 22). 
18 (…) zgodnie ze znaczeniem łacińskiego słowa „religere”, jest troskliwym i sumiennym baczeniem na to, co 

Rudolf Otto trafnie określił mianem „numinosum”, mianowicie na jakąś dynamiczną egzystencję czy 

działanie nie będące wynikiem arbitralnego aktu woli;  Jung C.G., Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, 

Wydawnictwo KR, Warszawa 2005, s. 13. 
19 Tamże. 
20 Tenże, O istocie psychiczności. Listy 1906-1961, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 47. 
21 Tenże, Przełom cywilizacji, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 270. 
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ducha. Rozróżnienie to pozostaje aktualnym we współczesnym świecie, w którym coraz 

częściej dostrzegalna jest płytkość wyznania, związana z wypaczeniami i przywłaszcze-

niami dokonywanymi na ciele, jakie stanowi konkretne wyznanie religijne oraz głębia 

religii, która wiązana jest z duchowością i przeżyciami wewnętrznymi konkretnej 

jednostki
22

. 

Pierwszym wyznaniem (stosując wymienioną wyżej klasyfikację), z jakim Jung 

miał styczność, był protestantyzm. Dlatego też religia chrześcijańska stanowi istotną 

i często poruszaną pozycję w pracach ojca psychologii analitycznej. John Paul Achilles 

Jung (ojciec Carla Gustava) był szwajcarskim pastorem, którego wiara, w oczach 

Junga, była niezwykle mętna i zniekształcona (nie kontemplował on swej duchowości 

przyjmując wyłącznie dogmaty)
23

. Za duchowy rozwój Junga odpowiadała jego matka – 

Emilia Preiswerk – która zaznajomiła go z religiami odległych kultur. Podczas 

codziennych modlitw z matką, młody Jung wytworzył też obraz uskrzydlonego Jezusa-

fallusa-ludożercy-jezuity (Jezusa kanibala)
24

, który wywarł ogromny wpływ na jego 

późniejsze rozważania. Postawa ojca zainspirowała Junga (w pewnym sensie) do 

poddawania wiary w niepewność, natomiast figura matki stanowiła dla niego silny 

bodziec do badania dorobku i symboliki odległych kultur. Pierwotne zanurzenie autora 

w protestantyzmie sprawia jednak, że to właśnie to wyznanie jest mu najbliższe i naj-

bardziej znane (archetypy i obrazy funkcjonujący w tym wyznaniu są pewną własnością 

Junga, przez co może je analizować na bazie autorefleksji i autoetnografii). I nareszcie: 

to w odniesieniu do religii chrześcijańskiej szwajcarski badacz stawia swoją diagnozę 

współczesności, w której człowiek, próbując zaakceptować „śmierć Boga”, niszczy 

własną istotę oraz skazuje się na męki (nerwice, lęki, depresję) związane z zatraceniem 

i wykorzenieniem własnej osoby
25

. 

Jednym z istotniejszych archetypów, jaki analizuje Jung w odniesieniu do religii, 

jest praobraz Boga. W podstawowej definicji stanowi on pewną wrodzoną figurę 

psychologiczną:  

(…) ludzie wierzą w idee Boga, lub nie wierzą, a zatem Bóg jest faktem 

psychologicznym. Ani kamienie, ani roślina, ani argumenty, ani teologowie nie 

są w stanie dowieść istnienia Boga; jedynie świadomość człowieka objawia 

Boga jako fakt, faktem jest bowiem, że w umyśle ludzkim istnieje idea boskiej 

istoty26.  

Bóg, rozumiany jako idea, jest archetypem przynależącym i będącym od zawsze 

w nieświadomości człowieka. Jung jasno wskazuje, że archetyp ten jest jedną z cen-

tralnych figur psychologicznych, która utożsamiona powinna być z samą nieświado-

                                                                   
22 Warto tutaj wspomnieć, że na Junga bardzo często powołują się ruchy New Age, które utożsamiają się 

z takim rozumieniem religijności. 
23 Tenże, Wspomnienia, sny, myśli..., s. 79.  
24 McLynn F., Carl Gustav Jung, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010, s. 21.  
25 W tej perspektywie niezwykle ciekawe rozważania prowadzi Jerzy Bytniewski w swej rozprawie 

doktorskiej, w której zastanawia się, czy Junga nazwać można prekursorem i po części twórcą sekularyzmu: 

Bytniewski J., Filozofia C.G. Junga – odczytanie postsekularne, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-
Historyczny, Łódź 2017. 
26 Jung C.G., Zaratustra Nietzschego, Notatki z seminarium 1934-1939, T. 2, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2010, s. 614. 
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mością, ponieważ wypowiadając się o niej mówimy o samym Bogu
27

: podobnie jak 

nieświadomość, Bóg jest pełen sprzeczności i paradoksów oraz stanowi obraz wewnątrz-

człowieczy (nie jest całkowicie transcendentny). Wszelkie właściwości oraz wyobra-

żenia, które z pojęciem Boga zostały powiązane (w konkretnych wyznaniach), są 

jedynie pewnymi pozorami i rozbudowaniami pierwotnej, mieszkającej w nieświado-

mości boskości:  

Słowo to (Bóg) umieściłem w cudzysłowie, wskazując na to, że chodzi tu 

o jakieś wyobrażenie antropomorficzne, którego dynamika i symbolika prze-

jawiają się za pośrednictwem psyche nieświadomej28.  

Sam archetyp jest wzorcem pełnym w znaczenia, jednocześnie będąc z tych znaczeń 

obdartym i pustym: stanowi kocioł możliwości
29

, z którego tworzone są pewne kon-

strukty. Przyczyną tego jest fakt, że wyobrażenia pierwotne posiadają w sobie pewną 

nieokreśloność rzutującą na wyobrażenie kreowane przez świadomość człowieka:  

Załóżmy, że byt tak całkowicie niewyobrażalny, jakim jest Bóg, istnieje; jeśli 

tak, to musi być on absolutnie poza naszym zasięgiem, w przeciwnym bowiem 

razie nie musielibyśmy zdobywać się na ideę Boga. Bóg musi być czymś, co 

znajduje się poza zasięgiem naszych możliwości intelektualnych30.  

Nieokreśloność Boga sprawia, że człowiek jest w stanie przyodziać go w różne 

obrazy. Dzieje się tak, ponieważ archetyp rozumiany jako prawzór, jest czymś stałym 

i niezmiennym; transformacjom i dostosowaniom ulegają jedynie wyobrażenia, które 

budowane są na esencjalistycznej bazie zapisanej w duszy człowieka. Stąd Jung 

wywodzi koncepcję wielości Bogów
31

:  

(…) człowiek pierwotny z łatwością może pomyśleć, że Bóg jest jaszczurką, 

ptakiem, kwiatem (…). Dlatego sufizm powiada, że bóg objawia się na trzy 

sposoby: jeżeli zechce, może się objawić jako źdźbło trawy32.  

Bogiem jest więc Allach, Wisznu, Brahma czy Jahwe. Dla człowieka współczes-

nego bogiem może stać się również wyobrażenie totemiczne, takie jak seks, pieniądz 

czy nauka. Wyobrażenia te posiadają w sobie niezrozumiałą moc, której jednostka się 

zawierza: zawierzenie to nie jest jednak wynikiem świadomego wyboru, a wewnętrz-

nego przymusu wypływającego z religijnej natury człowieka. 

Archetyp Boga utożsamiony zostaje z archetypem Jaźni – pełni i stanowi dla Junga 

szczytowy punkt kondycji człowieka, do którego jednostka powinna dążyć. Pełnia 

                                                                   
27 McGuire W., Rozmowy, wywiady, spotkania…, s. 391. 
28 Jung C.G., Zaratustra Nietzschego, Notatki z seminarium 1934-1939, T. 1, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2010, s. 66. 
29 W podobny sposób Freud opisuje Id, nazywając je kotłem, w którym kipią bodźce popędowe. Można tutaj 
dostrzec pewną analogię pomiędzy rozumieniem nieświadomości przez Junga a definicją Id zaproponowaną 

przez ojca psychoanalizy; Freud S., Wykłady ze wstępu do psychoanalizy, Wydawnictwo KR, Warszawa 

1995, s. 85-86. 
30 Jung C.G., Zaratustra…, Tom 1, s. 66.  
31 Na wielość tą Jung kładzie nacisk w swoim „micie gnostyckim”, o którym autor artykułu pisał w pracy 

„Znaczenie mitu w kulturze według Carla Gustava Junga”.  
32 Jung C.G., Zaratustra…, Tom 1, s. 358. 
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(Bóg) łączy w sobie dobro i zło, bowiem bez zła dobro nie ma racji bytu
33

: Kiedy 

opanuje mnie emocja pozytywna i dobra, to właśnie ludzie od praczasów określali 

mianem „Boga” – Boga gniewu, radości, czy miłości34
. Wizja wyidealizowanego Boga 

stwórcy, w którym zachodzi jedynie dobro, jest sztucznym tworem i ułudą, która od-

biega od idei pierwotnej – obrazu matrycowego. Człowiek jest w stanie uzyskać samo-

rozumienie jedynie wtedy, gdy zaakceptuje Boga w sobie: Boga, rozumianego jako 

własność psychiczna, któremu przysługuje zarówno światłość, jak i mrok. Akceptacja 

ta prowadzi do uzyskania archetypu Jaźni, który nie oznacza doskonałości (dobro bez 

zła), a pełnię (zło jest nieodłącznym towarzyszem dobra). W tej perspektywie Bóg 

staje się pewną instytucją moralną, pozwalającą na samoakceptację i samopoznanie 

człowieka (dzięki niemu rozumiemy i oswajamy własne skazy i wady). 

Jeżeli w psyché człowieka istnieje idea Boga, stanowiąca archetyp powszechnie 

występujący w różnych szerokościach geograficznych, to czy możliwym jest wyple-

wienie tej idei z umysłowości człowieka współczesnego? Jung jasno odpowiada, że 

nie, a ateizm poddaje surowej krytyce. Mało tego, ojciec psychologii analitycznej 

stwierdza, że jednostka winna jest podporządkować się woli Boga:  

służyć Bogu to coś zdecydowanie znaczącego i owocnego, ponieważ oznacza 

akt podporządkowania się jakiemuś wyższemu, duchowemu bytowi (…). Kiedy 

nie uznaje się Boga, wtedy rozwija się egomania, a z niej wyłania się choroba35.  

Człowiek, który chce wyzbyć się Boga popada więc w nerwice i fobie, których 

źródłem jest źle ulokowana bojaźń boża. Akceptacja Boga, będącego ideą głęboko 

zagnieżdżoną w psyché człowieka, stanowi warunek konieczny prawidłowego funkcjo-

nowania jednostki w świecie. Idea Boga pozwala jednostce zaakceptować cień, który 

jest nierozerwalną częścią psyché (nie sposób go unicestwić) i dostrzec metafizyczne 

(niemogące być zbadane empirycznie) zasady rządzące życiem. 

Szczęście i zdrowie psychiczne, w myśli Junga, polega więc na stworzeniu sojuszu 

z tymi aspektami rzeczywistości (archetypami), które są poza naszym zasięgiem 

i całkowitym zrozumieniem. Dostrzeżenie pewnych determinant nie oznacza tego, że 

zostaną one zniesione – są one bowiem czymś stałym i wpisanym w człowieka. Nie-

możliwe staje się wyplewienie idei Boga z umysłowości człowieka współczesnego, 

a chęć zerwania metafizycznej relacji łączącej jednostkę z tym archetypowym kon-

struktem, jest nie tylko nieudolna, ale i niebezpieczna. Religia jest wpisana w czło-

wieka i stanowi jego podstawowy duchowy rdzeń: jednostka chcąca się tego rdzenia 

pozbawić, niszczy wszelkie poczucie sensu, ponieważ  

(…) każdy, kto żyje wyłącznie w świecie zewnętrznym, kto nie ma żadnej innej 

podstawy poza sobą czuje się niczym kamień brukowy, jest bezbronny wobec 

warunków zewnętrznych
36

.  

                                                                   
33 Bóg, posiadając różne właściwości, jest skrajnościami: życiem i śmiercią, pełnią i pustką, ogniem i wodą, 

dobrem i złem. Przykładem tej różności jest wizja biblijnego Boga, który od skrajnego tyrana i boga wojny 

w Starym Testamencie, przechodzi na skrajną stronę miłującego ojca w Nowym Testamencie; Tenże, 

Zaratustra…, Tom 2, s. 149. 
34 Tenże, Zaratustra…, Tom 2, s. 149. 
35 Tenże, O istocie…, s. 112. 
36 Tenże, Przełom…, s. 270. 
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Bóg jest ideą nadaną człowiekowi a priori, która wyprzedza jego istnienie i której 

nie da się przełamać, ponieważ jest jego dziedzictwem. Człowieka w tej perspektywie 

nigdy nie będzie można nazwać w pełni autonomicznym, gdyż zawsze będzie warun-

kowany przez zasady wyższe, przynależne do jego psychiki. Pełnia, w myśli Junga, 

polega na akceptacji swojej sytuacji w świecie i sił, które obecne są w życiu człowieka: 

bez tego, pełnia nie ma żadnej racji bytu. Dlatego też, jak sugeruje nam koncepcja 

wypracowana przez Junga, ateizm jest bezsensownym i szkodliwym posunięciem, 

jakie człowiek może dokonać w trakcie swojego życia. Światopogląd i postawa, 

w której neguje się istnienie wyższej zasady, nie jest dążeniem do wolności, a do iluzji.  

Religia i powiązana z nią idea Boga stanowi dla człowieka pewną zasadę rzeczy-

wistości, zgodnie z którą niemożliwe jest wyjście poza wyobraźnię religijną, która jest 

kluczową dla życia psychicznego. W takim odczytaniu myśli Junga dostrzec można 

pewien pierwiastek (potencjalnie) zagrażający liberalnemu światu. Pamiętając o tym, 

co III Rzesza zrobiła z myślą Fryderyka Nietzschego i jak Lenin przywłaszczył kon-

cepcje wypracowane przez Marksa, otwiera się pewna furtka możliwości, że idee 

wypracowane przez Junga mogą (gdy zostaną źle i pobieżnie odczytane) zostać użyte 

przez środowiska mocno konserwatywne i podchodzące do religii w sposób fanatyczny, 

które ślepo i całkowicie podążają za jasno określonym mitem. 

5. Znaczenie mitu w procesie powstawania autonomii jednostki 

Pojęcie mitu w kulturze ma niezwykle barwną i długą historię. Ewolucja jego defi-

niowania – w pewnym sensie – obrazuje przemiany zachodzące w rozumowaniu przez 

człowieka samego siebie i swojej natury. Nie dziwi więc fakt, że myśliciele i myśli-

cielki specjalizujący się w objaśnianiu ludzkiej psyché i mechanizmów nią rządzących, 

często sięgają po mit i starają się wyjaśnić go w perspektywie psychologicznej. 

Mitotwórcza funkcja fantazji i jej ciężkie do zrozumienia sposoby funkcjonowania – ze 

względu na ich powiązanie z metafizyczną (niedającą się opisać w sposób stricte 

empiryczny) sferą działalności człowieka – stały się też obiektem zainteresowania 

Junga. Szwajcarski badacz zauważył, że tajemniczość, nieokreśloność i duży ładunek 

emocjonalny, jaki człowiek przywiązuje do mitów, są dowodami na ich powiązanie 

z nieświadomością zbiorową. Zanim przejdziemy jednak do rozumienia mitu przez 

Junga i wpływu tych archaicznych form na życie człowieka, koniecznym (a przynaj-

mniej pomocnym) wydaje się być (skrótowe i pobieżne) wyśledzenie pewnej 

(wspomnianej) ewolucji pojęcia mitu i mitoznawczych koncepcji, które na ojca psy-

chologii analitycznej wywarły realny i żywy wpływ. 

W starożytnej Grecji słowa mythos (gr. μῦθος) i logos (gr. λόγος) były synonimami 

i oznaczały opowiadanie. Około VI wieku p.n.e. terminy te zostały sobie przeciw-

stawione: logos zaczął być kojarzony z dyskursem racjonalnym, logicznym, natomiast 

mythos przypisano do dyskursu fikcyjnego, iluzyjnego
37

. W Europie słowo mit pojawiło 

się na przełomie XVIII i XIX wieku
38

 jako synonim łacińskiego fabula i oznaczało bajkę 

                                                                   
37 Logos powiązano z pojęciem alethei, czyli prawdy, a mythos odnoszono do kategorii cudowności (Klik M., 

Teorie mitu; współczesne literaturoznawstwo francuskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2017, s. 11-12).  
38 Przed tym, w europejskich językach wernakularnych, na określenie opowieści Greków i Rzymian, 

stosowano termin fable (łac. fabula), które kojarzono z alegorycznymi historiami niosącymi naukę moralną 

(Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 91).  
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typu ezopowego, którą aplikowano jako wprawkę w narracji lub argument odnoszący 

się do mądrości ludowej. Prawdziwa renowacja pojęcia mitu nastąpiła dopiero 

w okresie niemieckiego preromantyzmu, gdy pojawiło się ono
39

 w dziełach Schillera, 

Novalisa, Hölderina i Goethego rozumiane jako pierwotna opowieść, posiadająca 

w sobie nieprzebrane ładunki prastarej prawdy. 

Całkowita rewaloryzacja mitu następuje w dobie romantyzmu za sprawą takich 

myślicieli, jak Giambattista Vico (co prawda Vico jest przedstawicielem oświecenia 

włoskiego, jednak jego koncepcje wywarły olbrzymi wpływ na myślicieli wieków 

następnych) czy Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga
40

. Pierwszy z wymienio-

nych postrzega kulturę i historię jako sferę ludzkiego poznania i tworzenia. Mit z kolei 

rozumiany jest jako zbiorowy, pozarefleksyjny i spontaniczny twór41
 grupy społecznej, 

który odnosi się do historii idei i historycznej zmienności natury ludzkiej
42

. Vico 

zauważa też, że wyobraźnia człowieka kreuje podobne obrazy w różnych miejscach na 

świecie
43

. Te rozważania inspirują myślicieli romantyzmu, którzy swą uwagę zaczęli 

kierować w stronę wewnętrznych procesów, oraz poszukiwali podstaw funkcjonowania 

człowieka i fundamentów ducha (manifestującego się między innymi w marzeniach 

sennych, chorobach psychicznych czy mitach). Jednym z takich badaczy był wspom-

niany już niemiecki filozof.  

Schelling definiuje mit jako pewien aspekt, w którym zapisana jest w formach 

symbolicznych wiedza o człowieku i jego działaniach. To, co nieznane i niezrozumiałe 

objawia się w dziele sztuki za pomocą symbolu, który stanowi własność mitów
44

. Mit 

jest więc pewnym podłożem dla dzieła sztuki oraz kultury. Wskazuje on (poprzez 

symbol) na pewien proces rozwoju świadomości. Jedną z funkcji mitu jest możność 

wprawienia świadomości w ruch, przez który ta dokonuje rozwoju. Innymi słowy: to 

mity warunkują rozwój rzeczywistości
45

. Co istotne i do czego w swych dziełach nie-

zwykle często odwołuje się Jung, Schelling podjął się analizy poszczególnych postaci 

mitologicznych, w których dostrzegł formy obecne powszechnie w rzeczywistości
46

 – 

można zaryzykować nawet stwierdzenie, że rozważania te pomogły Jungowi dostrzec 

w motywach mitologicznych figury psychologiczne, przez które starał się opisać 

sytuację człowieka w świecie
47

. 

                                                                   
39 W różnych formach: Mythe, mythus, czy mythos. 
40 Vico wspomniany jest tu głównie z uwagi na jego olbrzymi wpływ, jaki wywarł właśnie na Schellinga. 
Niemiecki filozof mocno oddziałuje z kolei na Junga – siłą rzeczy, w niewielkim stopniu ojciec psychologii 

analitycznej ulega też wpływom włoskiego filozofa. 
41 Krzemień-Ojak S., Antropologia historyczna G.B. Vica, [w:] G.B. Vico, Nauka nowa, PWN, Warszawa 

1996, s. 26. 
42 Która w swym pierwotnym stanie ma formę zwierzęcą. 
43 Zadziwiająco wielu jest Jowiszów, każdy bowiem naród pogański miał swojego Jowisza. Vico G.B., Nauka 

nowa, PWN, Warszawa 1966, s. 171. 
44 Schelling F.W.J., Filozofia sztuki, PWN, Warszawa 1983, s. 67.  
45 Richir M., Philosophie de la mythologie, Grenoble 1994, s. 45.  
46 Przykładowo: postaci bogów odzwierciedlają prawa i zasady panujące w świecie. Pewna fantazja 

rzutowana jest na świat materialny. 
47 Co istotne, Schelling zauważa też, że istnienie wspólnych wszystkim ludziom motywów mitologicznych 
dowodzi tego, że musi istnieć ich wspólne podłoże (Jung stwierdza, że jest to nieświadomość zbiorowa): 

wyobrażenia mitologiczne wyrosły z jednej zarodzi (Schelling F.W.J., Filozofia objawiania. Ujęcie pierwotne, 

t. I, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 2002, s. 22). 
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Mitologia i proces mitologiczny z nią związany, w myśli Schellinga, są niezwykle 

istotnymi z perspektywy rozwoju samoświadomości człowieka i jego pojmowania 

świata. Można powiedzieć wręcz, że poznanie figur i motywów występujących w mitach 

prowadzi do samopoznania. W analogiczny sposób mit rozumie ojciec psychologii 

analitycznej. 

Mit, w myśli Junga, związany zostaje z funkcjonującym w psyché człowieka my-

śleniem symbolicznym, które odpowiedzialne jest za odwrócenie jednostki od świata 

zewnętrznego i introwersji energii psychicznej (najdosadniej widoczne jest ono w fan-

tazji i fantazjowaniu). Myślenie symboliczne cechuje się automatyzmem oraz możno-

ścią wydobywania zaktywizowanych treści nieświadomych
48

. Źródłem i rodzicielką 

mitów staje się nieświadomość. 

Mit, z uwagi na jego tajemniczy, zagadkowy i często niezrozumiały charakter, 

stwarza poczucie czegoś niepoznawalnego. Podobny sposób działania, jak zostało 

pokazane we wcześniejszej części artykułu, ma również religia. Mit musi pochodzić 

więc (stosując termin Schellinga) z tej samej zarodzi co pierwotne doświadczenie 

religijne. Zauważyć należy jednak, że numinosum związane jest jedynie (podobnie jak 

w przypadku religii) z pewnym pierwotnym doświadczeniem mitologicznym. Konkretne 

mity powstałe na bazie tego doświadczenia, z uwagi na ich obrazowy i bardziej 

namacalny charakter, bliżej położone są jungowskiemu rozumieniu wyznania:  

Mit to zjawisko wybitnie społeczne: mit głosi wielu, wielu też daje mu posłuch. 

Mit obrazuje i wyraża nieobrazowe przeżycie religijne, tym samym zaś 

sprawia, że powstaje wspólnota wiary, podczas gdy przeżycie religijne li tylko 

subiektywne, nie związane z żadnym tradycjonalnym obrazem mitycznym, 

pozostaje nie wyartykułowane i aspołeczne49. 

Dlatego też każde wyznanie i każdy dogmat powiązać należy z mitem, gdyż to mit 

stanowi ich źródło. Podłożem mitu jest natomiast nieświadomość. Posiada on w sobie 

możność objaśniania rzeczywistości. Poprzez swój tajemniczy charakter, mit potrafi 

zwrócić człowieka w stronę świata wewnętrznego, w którym swe panowanie wiedzie 

duch. Historia człowieka jasno pokazuje, że symboliczne formy, które z mitem są 

powiązane, rzutowane na świat zewnętrzny pomagają człowiekowi zrozumieć akty 

i obiekty, które dzieją się w jego otoczeniu. Rozumowanie świata nie może odbywać 

się jedynie w materialności, gdyż poznanie takie jest jedynie połowiczne. Mitotwórcza 

funkcja fantazji staje się podmiotem jednostki, jej atrybutem i talentem – to fantazjo-

wanie i zdolność tworzenia mitów wyróżnia człowieka w świecie zwierząt. Objaśnianie 

rzeczywistości, w którym do głosu dochodzi duchowość oraz materialność, prowadzi 

do rozwoju jednostki – zbytni prymat tylko jednego z wymiarów stanowi natomiast 

regres. Obowiązkiem człowieka staje się więc kultywowanie i rozwijanie mitu: 

Nasz mit oniemiał – nie udziela już żadnej odpowiedzi. Błąd jednak nie tkwi 

w micie – takim, jaki został przekazany w Piśmie Świętym – błędu trzeba 

szukać tylko i wyłącznie w nas, bo nie rozwijamy już mitu, a nawet tłumimy 

wszelkie próby podejmowane w tym kierunku50. 

                                                                   
48 Jung C.G., Symbole przemiany, Wydawnictwo KR, Warszawa 2017, s.177.  
49 Tenże, O istocie…, s. 237.   
50 Tenże, Wspomnienia, sny, myśli…, s. 374. 



 

Procesualne rozumienie autonomii człowieka według Carla Gustava Junga 
 

39 
 

Świat człowieka stworzony został z dwóch komponentów: materialności i ducho-

wości, pełni i pustki, ciemności i światła. Bez kontaktu z mitem, który stanowi naturalny 

akt dokonywany przez jednostkę, rzeczywistość zostaje pozbawiona sensu. Sens staje 

się atrybutem mitu i duchowego wymiaru człowieczeństwa. Innymi słowy: bez mitu 

zatracona zostaje kwintesencja istnienia. Na człowieka zostaje nałożony obowiązek 

życia w micie: to on obdarza jednostkę samowiedzą i prowadzi do rozwoju (jego 

główną funkcją jest objaśnienie świata). Bez mitu człowiek staje się istotą zagubioną, 

wykorzenioną, pełzającą w mroku bezsensu – jednostką, która dążąc do błędnie poj-

mowanego rozumu, zapomina o swoim dziedzictwie stanowiącym o jej wyjątkowości. 

Niemożliwym jest więc wymazanie mitu, a człowiek, który czynu takiego chce się 

dopuścić, skazuje się na bóle niewiedzy i brak rozwoju. W gruncie rzeczy bowiem to 

nie człowiek opowiada mit, a mit człowieka. Powinność życia w micie znacząco 

ogranicza autonomiczność jednostki – nie sposób przed nim uciec, zdegradować, czy 

zniszczyć. Niemożliwe jest też wybranie innego, bardziej wygodnego mitu. Mit 

(podobnie jak kultura i religia) staje się środkiem do osiągnięcia celu – indywiduacji. 

6. Indywiduacja jako wyraz osiągnięcia przez jednostkę autonomii 

Wyżej omówione aspekty myśli jungowskiej obrazują jednostkę, jako uwikłaną 

w zagadkową i wyjątkową więź z niezwykle potężnym bytem, który prowadzi bez-

względne panowanie nad światem. Byt ten to nieświadomość zbiorowa, matka wszelkiej 

idei. Rodzi ona poszczególne twory, zwane archetypami, będące matrycą dla całej rze-

czywistości ludzkiej: nic bowiem nie dzieje się bez metafizycznych, nieogarniętych 

intelektem czynników. Nasze poczynione dotychczas rozważania są w gruncie rzeczy 

niezwykle pesymistyczne. Człowiek w psychologii analitycznej prezentowany jest
51

 

jako istota słaba, nieporadna, wypaczona przez współczesność i całkowicie zależna od 

zjawisk, których swym wątłym umysłem nigdy nie będzie w stanie pojąć. Władza 

nieświadomości, która przejawia się w micie, religii, kulturze i doświadczeniu numino-

tycznym, jest nieograniczona i nie podlega sukcesji. Sytuacja człowieka jest więc, na 

pierwszy rzut oka, beznadziejna: zawsze będzie on przywiązany do mitu
52

, w którym 

żyje, a targnięcie się na swoje korzenie skutkuje powolną agonią i bólami bezsensu. 

Ogranicza to w znaczy stopniu możność zaistnienia jednostki autonomicznej. Wydaje 

się, że jest to odpowiednie miejsce i punkt, w którym należy zaprezentować cel psy-

chologii analitycznej – proces indywiduacji – oraz znaleźć w nim pierwiastek poten-

cjalnej autonomii dla człowieka. 

Jung w koncepcji indywiduacji zakłada, że w jednostce istnieje pewna potencja, która 

właściwie ukierunkowana może doprowadzić do samopoznania i postępu
53

. Człowiek 

ma charakter procesualny i ulega pewnym przekształceniom, na skutek których doko-

nywany jest rozwój. Cały proces indywiduacji obrazowany jest w niezwykle barwny 

sposób: Jung prezentuje w swej koncepcji figury archetypowe
54

, które stanowią pewne 

etapy w drodze do uzyskania Jaźni (pełni). Jaźń z kolei jest szczytową formą psychiczną, 

w której jednostka jest w stanie zespolić wszelkie przeciwieństwa. Świadomość, 

w momencie gdy człowiek uzyska Jaźń, odpowiedzialna jest za dostrzeżenie i połączenie 

                                                                   
51 W moim odczuciu. 
52 Przepełnionego archetypami. 
53 Jung C.G., Aion…, s. 42. 
54 Tenże, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, KR, Warszawa 2016. 
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sprzeczności istniejących w świecie, natomiast nieświadomość nadaje temu połączeniu 

symboliczną formę
55

. Powstały twór, dzięki nabuzowaniu nowymi wartościami, 

doprowadzić może do rozwoju jednostki. Człowiek staje się więc bytem pełnym, gdy 

zespala w sobie treści świadome z nieświadomymi (kluczowym jest dostrzeżenie 

relacji, jaka zachodzi pomiędzy mrokiem i światłością – wartości te się przeplatają). 

Do indywiduacji, w znacznym stopniu, prowadzi akceptacja, która pojawia się 

w człowieku dokonującym procesu. Akceptacja ta polega na zrozumieniu i przyjęciu 

nierozerwalnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem a mitem i naturą. Ojciec 

psychologii analitycznej jasno pokazuje, że człowiek nie jest w stanie wymazać swojej 

przeszłości – ta bowiem zawsze będzie go wypełniała. Tylko pozostanie w kontakcie 

z tym, co było i z tym, co będzie, pozwala na dostrzeżenie pewnych ograniczeń, które 

w jednostce się dzieją i co najważniejsze, stosunek ten zezwala na akceptację tych 

ograniczeń. Zbytni egocentryzm, na jaki zdobywa się człowiek współczesny, jest dla 

niego niezwykle szkodliwy: w stanie tym jednostka zapomina o siłach należących do 

sfery ducha, którym winna jest podległość. Absolutnie niemożliwe jest, aby moce te 

wymazać z życia, ponieważ są one źródłem wszelkiej myśli. Indywiduacja prowadzi 

więc do powstania jednostki świadomej, która zdobywa się na pewną indywidualność. 

Indywidualność ta polega na wyswobodzeniu się z wewnętrznego przymusu i dostrze-

żeniu w sobie postaci wręcz boskiej. Autonomia jungowska zamyka się więc na moż-

ności odkrycia pewnych pierwotnych form obecnych w życiu człowieka (archetypów) 

i mocy tych akceptacji bądź odrzuceniu. Jednostka indywidualna rozumie swoją 

sytuację w świecie, tworzy pewnego rodzaju sojusz z archetypami i widzi swoje 

możliwości, ale i ograniczenia, których nie może pominąć. Taka perspektywa indy-

widualności wysuwa pewne oblicze prawdziwej wolności – wolności, w której auto-

nomia zachodzi, ale nie jest pełna. Człowiek posiadający taką wolność nie dokonuje 

rzeczy wolnych, pojmowanych za takie w racjonalnym, empirycznym czy materialnym 

dyskursie wolności. Człowiek wolny, w rozumieniu indywiduacyjnym, pozostaje 

w kontakcie z siłami
56

, od których pełnej wolności nigdy nie uzyska. 

7. Zakończenie 

W powyższym artykule wytypowaliśmy części składowe filozoficznej figury czło-

wieka zaproponowanej przez Junga. Metaforycznie rzecz ujmując, figurę tę można po-

równać do żywego organizmu, w którym każdy element ma wpływ na pozostałe kom-

ponenty. Jak zostało już zauważone, szkieletem natury człowieka staje się nieświa-

domość – stanowiąca podporę dla całego sensu. Szkielet przyodziany jest w tkanki 

tworzące poszczególne organy, tj. archetypy. Wśród nich poprowadzone są zwoje 

komórek nerwowych, które swymi aksonami docierają do każdego zakamarka ciała 

i go unerwiają – elementy te stanowi doświadczenie numinotyczne. Komórki nerwowe 

przekazują potencjały czynnościowe do mózgu: to on stanowi najważniejszy z organów, 

w którym połączona zostaje materialność i duchowość. Mózg staje się więc celem 

indywiduacji – Jaźnią. Najbardziej powierzchowna warstwa – skóra – stanie się świa-

domością, ze względu na jej kontakt ze światem empirycznym. Aby powstały organizm 

                                                                   
55 Podobnie jak w Heglowskiej dialektyce: rozwoju ducha dokonać można poprzez tworzenie i znoszenie 
przeciwieństw (jedno pojęcie – teza, przechodzi do swojego przeciwieństwa – antyteza, a na skutek ich 

połączenia – syntezy – tworzy się nowa jakość). 
56 Siły te, sprawują nad wolnością pieczę. 
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mógł poprawnie funkcjonować, do głosu dopuszczona musi zostać każda z części skła-

dowych. Chęć wyciszenia czy spowolnienia serca (nazwijmy tak mit) może dopro-

wadzić do śmierci naszej figury, a przynajmniej do zaburzeń jej funkcjonowania. Czło-

wiek, jak pokazuje nam Jung, nie może skupić się wyłącznie na jednym komponencie 

swojej natury, zapominając o drugim: o istocie jednostki stanowi bowiem duchowość 

tworząca harmonię z materialnością. Przyświeca nam tutaj powszechnie znana 

maksyma: „zdrowie jest najważniejsze”. Warto jest ją jednak rozwinąć i dookreślić: 

zdrowie fizyczne i duchowe (psychiczne) jest najważniejsze! W świecie skupionym 

głównie na materii, nie powinniśmy zapominać o metafizycznym wymiarze naszego 

człowieczeństwa. 

Literatura 

Bytniewski J., Filozofia C.G. Junga – odczytanie postsekularne, Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Filozoficzno-Historyczny, Łódź 2017.  

Freud S., Objaśnienie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.  

Freud S., Pisarz i fantazjowanie, [w:] Z. Freud, Sztuki plastyczne i literatura, przeł. R. Reszke, 

Wydawnictwo KR, Warszawa 2009.  

Freud S., Wstęp do psychoanalizy, przekł. S. Kempner, W. Zaniewicki, W. Hańbowski, PWN, 

Warszawa 1984. 

Freud S., Wykłady ze wstępu do psychoanalizy, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 

1995. 

Goethe J.W., Faust. Tragedia, przeł. J. St. Buras, Świat Książki, Warszawa 1999. 

Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, przeł. G. Glodek, Wydawnictwo SZAFA, Warszawa 2001. 

Jung C.G., Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 

2016. 

Jung C.G., Archetypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2016. 

Jung C.G., O istocie psychiczności. Listy 1906-1961, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1999.  

Jung C.G., Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, przeł. R. Reszk, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 2005. 

Jung C.G., Podróż na Wschód, przeł. W. Chełmiński, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 

1989. 

Jung C.G., Przełom cywilizacji, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009. 

Jung C.G., Symbole przemiany, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2017. 

Jung C.G., Typy psychologiczne, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2015. 

Jung C.G., Wspomnienia, sny myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, przeł. R. 

Reszke &. L. Kolankiewicz, Wydawnictwo Jungpress, 2019. 

Jung C.G., Zaratustra Nietzschego, Notatki z seminarium 1934-1939, Tom 1 i 2, przeł. R. Reszke, 

Wydawnictwo KR, Warszawa 2010. 

Klik M., Teorie mitu; współczesne literaturoznawstwo francuskie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2017. 



 

Szymon Madeja 
 

42 
 

Krzemień-Ojak S., Antropologia historyczna G.B. Vica, [w:] G.B. Vico, Nauka nowa, PWN, 

Warszawa 1996. 

Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcman-

Czarnota, PWN, Warszawa 1992. 

McLynn F., Carl Gustav Jung, przeł. R Bartołd, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010. 

Piróg M., Psyche i symbol. Teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych 

rzeczywistości symbolicznej, ZW Nomos, Kraków 1999. 

Richir M., Philosophie de la mythologie, Grenoble 1994. 

Rosińska Z., Jung, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982. 

Schelling F.W.J., Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne, T. I, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, 

Warszawa 2002. 

Schelling F.W.J., Filozofia sztuki, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1983. 

Schelling F.W.J., Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt, Werke, 

Stuttgart 1976. 

Vico G.B., Nauka nowa, przeł. J. Jakubowicz, PWN, Warszawa 1966. 

Wehr G., Carl Gustav Jung, przeł. J. Prokopiuk, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 1998.  

Zasuń A., Mit Junga, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013. 

Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1990. 

Procesualne rozumienie autonomii człowieka według Carla Gustava Junga  

Streszczenie 

Głównym celem artykułu jest chęć odpowiedzi na pytanie czy w świetle koncepcji wypracowanych przez 

ojca psychologii analitycznej, Carla Gustava Junga, możliwe jest zaistnienie jednostki (choćby połowicznie) 

autonomicznej. Autor omawia sztandarowe pojęcia myśli Jungowskiej – takie jak: nieświadomość zbio-
rowa, archetyp, mit, kultura, religia, doświadczenie numinotyczne, proces indywiduacji, jaźń – i wpływ 

tych czynników na wolność jednostki. Pytania pomocnicze postawione w pracy to: jaki jest cel i jaką 

wartość terapeutyczną dla zagubionego człowieka niesie psychologia analityczna? Czy człowiek może 

wyzwolić się spod władzy metafizycznych form (archetypów), które sprawują władzę nad światem? Co 

człowiek, w świetle jungowskich koncepcji, powinien począć z własnym życiem? 

Autor sukcesywnie omawia myśl szwajcarskiego badacza i na podstawie dokonanych analiz tekstów źród-

łowych, formułuje odpowiedzi na zadane w artykule pytania: kreuje filozoficzną figurę człowieka zapro-

ponowaną przez Junga. Jednostka rysowana jest tutaj, jako pozostająca w niezwykle głębokim kryzysie 
kulturowym, a szansy na wyswobodzenie się z tego marazmu należy szukać w akceptacji ograniczeń 

i możliwości oraz w przyjęciu i kultywowaniu osobistego mitu człowieka (mit ten jest nierozerwalnie 

związany z duchową sferą rzeczywistości). Celem jednostki staje się zespolenie świata materialnego, ze 

światem duchowym i uzyskanie jaźni. W stanie tym człowiek doświadcza świadomość tego, że czuwają nad 
nią moce, od których pełnej wolności nigdy nie uzyska. Autonomia jungowska zamyka się więc na 

możności odkrycia pewnych pierwotnych form obecnych w życiu człowieka (archetypów) i mocy tych 

akceptacji bądź odrzuceniu – autonomii takiej, nie można nazwać pełną. 

Słowa kluczowe: Jung, archetyp, Jaźń, indywiduacja, autonomia 
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Szymon Wawrzyniak
1
  

Wartość samowiedzy w perspektywie historycznej. 

Zarys problematyki 

1. Wprowadzenie 

Nic nie może być bardziej owocnym zajęciem niż próby poznawania samego siebie2
, – 

pisze Kartezjusz, dając w ten sposób wyraz jednemu z najsilniej oddziałujących 

w czasach nowożytnych przekonań. Zgodnie z nim samopoznanie jest czymś, czego 

nie wolno zaniedbać. Nowożytne zainteresowanie tematem niniejszym zawdzięcza 

swą siłę licznym przekształceniom, które w literaturze przedmiotu opisywane są za 

pomocą pojęć, takich jak subiektywizacja, zwrot ku podmiotowości, indywidualizacja 

itp. W ich efekcie otwiera się szerokie pole zarówno dla teorii, jak i praktyki samo-

poznania. Odzwierciedlenie tego stanu rzeczy odnajdujemy nie tylko w dziełach pisa-

nych przez profesjonalistów, ale także u autorów anonimowych.  

Jakkolwiek temat samopoznania zyskuje w czasach nowożytnych rangę bezprece-

densową, dobrze wiadomo, że ma on w kulturze zachodniej długą tradycję. Zgodnie 

z powszechną opinią, jego początki sięgają okresu siedmiu mędrców i wiążą się ze 

świątynią Apollona w Delfach (słynny napis Poznaj samego siebie!)3
. Chcąc zrozu-

mieć jego silne oddziaływanie w czasach nowożytnych uwzględnić należy zarówno 

nowe podstawy teoretyczne oraz światopoglądowe, na jakich się w tym okresie opiera, 

jak i dwie wielkie tradycje – mam tu na myśli zarówno antyk, jak i kulturę chrze-

ścijańską – w których kształtuje swoje doniosłe znaczenie.  

2. Punkt wyjścia 

Kartezjusz, artykułując swe przekonanie o doniosłej roli samowiedzy, zalicza się do 

szerokiego nurtu, który począwszy co najmniej od czasu Sokratesa nadaje ton roz-

ważaniom na ten temat. Nurt ten wspiera się na trzech podstawowych założeniach. Po 

pierwsze, samowiedza jest czymś, co leży w naturze człowieka, jest osiągalna przy 

                                                                   
1 Badacz niezależny, szymon.wawrzyniak@yahoo.com. 
2 * Terminu „samowiedza” używam w ogólnie przyjętym rozumieniu. Idąc za słownikiem języka polskiego 
PWN: samowiedza to: wiedza o samym sobie, uświadomienie sobie własnej osobowości (Słownik języka 

polskiego, PWN, Warszawa 1989). Wiele terminów psychologicznych, służących nam do opisania samych 

siebie, w tym również interesujące nas wyrażenie nie występuje przez szereg stuleci składających się na 

prezentowaną tutaj historię. Tym, co występuje, są treści, które się za tym wyrażeniem kryją. Fakt ten 

w dostatecznym stopniu uzasadnia użycie go w tytule.  Historia interesującego nas terminu w ukazuje, że 

przez szereg stuleci kultura zachodnia potrafiła radzić sobie z tematem samowiedzy bez odwołania się do 

niego: w języku angielskim (self-knowledge) pojawia się dopiero w XVII wieku (por. na ten temat Barfield 

O., History in English Words, Floris Books, Edinburgh 1985, s. 170). Jeśli chodzi o język polski, to „samo-
wiedza” i „samowiedny” spotykamy po raz pierwszy w słowniku wileńskim, który ukazuje się w drugiej 

połowie XIX wieku (Słownik języka polskiego, t. 1-2, nakładem Maurycego Orgelbranda, Wilno 1861). 

Samowiedza zostaje zdefiniowana tam jako wiedza, wiadomość o sobie samym (por. Wawrzyniak S., Kultura 

poznania siebie. Upadek czy rozwój?, WNWNS UAM, Poznań 2016, s. 7, przyp.). Descartes R., Opis ciała 
ludzkiego, [w:] tegoż, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, przeł. A. Bednarczyk, PWN, Warszawa 1989, s. 79. 
3 Por. Platon, Protagoras (343A-B), [w:] tegoż, Dialogi, t. 1, przeł. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 

1999, s. 307. 
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pomocy rozmaitych technik angażujących nasze naturalne uposażenie. Po drugie, 

samowiedza jest dziedziną filozofii. Oznacza to uznanie, że filozofia ma specjalne 

kompetencje, by myśleć o samopoznaniu, a także odgrywa istotną rolę w jego osią-

gnięciu. Po trzecie, poznanie siebie jest ważne, pożądane (przynajmniej przez tych, 

którzy posiadają ku temu naturalne uzdolnienia) i pożądania godne
4
. Od czasu 

publikacji głównych dzieł Kartezjusza musi upłynąć kilka stuleci, zanim głosy, które 

stanowisko to postrzegają wartym ponownego przemyślenia zyskają doniosłość na tyle 

dużą, by niemożliwe stało się potraktowanie ich jako wyłącznie marginalnych. Nie da 

się zaprzeczyć, że transformacje kulturowych zasobów, z jakimi mamy do czynienia 

w ostatnich stuleciach, nie pozostają bez wpływu na rozumienie kluczowych aspektów 

samopoznania. Odpowiedź na pytanie o znaczenie tych zmian nie jest jednak sprawą 

prostą. Złożoność tradycji samowiedzy, wielość ujęć, perspektyw, wartości, jakie się 

na nią składają – nie mówiąc już o złożoności kulturowego horyzontu, w którym jest 

ona dyskutowana i realizowana – sprawia, że ustosunkowanie się do postawionego 

zagadnienia wymaga wnikliwego badania. Proste odpowiedzi typu „tak-nie” w tym 

wypadku trudno zastosować do nawet stosunkowo mało skomplikowanych zagadnień, 

a co dopiero kiedy pod uwagę bierzemy zjawiska o niezwykle szerokim zasięgu. Wiele 

trudności, z jakimi ta tradycja obecnie się mierzy nie musi oznaczać, że należy 

postrzegać ją jako wyczerpaną. Z całą pewnością zaś poddanie się w obliczu takich 

podejrzeń bez walki uznać należy za krok pochopny.   

Temat samowiedzy mieści w sobie szereg zagadnień. Składają się nań takie pro-

blemy, jak: natury, źródeł, metody, przedmiotu, zasięgu, pewności, weryfikacji, stopnia 

trudności, niezawodności, towarzyszących przeszkód czy wreszcie interesujący nas tu 

wartości samowiedzy. Biorąc pod uwagę współczesny stan wiedzy możemy wyróżnić 

cztery podstawowe typy samowiedzy
5
: 

(1) samowiedza odnosząca się do stanów aktualnych (zachodzących). Obejmuje 

świadomość zarówno zachodzących stanów umysłu, jak i ciała. Kategoria ta obejmuje 

z jednej strony wiedzę odnoszącą się do postrzeżeń, impresji, percepcji, przepływają-

cych myśli, z drugiej zaś do stanów cielesnych, jak ból, głód, pragnienie, zmęczenie, 

bycie śpiącym, ułożenie kończyn itd. Tym, co wyróżnia wymienione stany jest ich 

występowanie w danym momencie, co oznacza, że ich zachodzenie i uświadamianie są 

ze sobą powiązane. Dyskusję na temat tej grupy zagadnień charakteryzuje założenie, 

że znajomość wymienionych stanów jest gwarantowana na mocy pierwszoosobowego 

dostępu do treści naszej świadomości. Choć taki punkt widzenia ma również przeciw-

ników, dostęp ten postrzegany jest przez główny nurt jako uprzywilejowany, bez-

pośredni i nieredukowalny. Większe zróżnicowanie występuje natomiast jeśli idzie 

o próbę precyzyjnego objaśnienia, w jaki konkretnie sposób stany te stają się przed-

miotem świadomości.  

(2) samowiedza odnosząca się do trwałych postaw. Do grupy tej zaliczamy wiedzę 

dotyczącą przekonań i innych stanów propozycjonalnych (pragnienia, nadzieje), 

a także wartości, celów, preferencji. Tym, co odróżnia je od stanów wymienionych 

powyżej jest ich względna trwałość oraz to, że ich posiadanie nie zakłada aktualnego 

ich uświadamiania. Przekonania, podobnie jak wartości i inne wymienione, są stanami, 

                                                                   
4 Garrett A., Self-knowledge and self-deception in modern moral philosophy, [w:] U. Renz (red.), Self-

knowledge. A history, Oxford University Press, Oxford 2017, s. 164-165. 
5 Por. Renz U., Introduction, [w:] U. Renz (red.), dz. cyt., s. 9-12. 
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które towarzyszą ludziom nie tylko w czasie, kiedy są aktualnie doświadczane. Mogę 

żywić przekonanie o wyższości jednej opcji politycznej nad drugą lub być przeko-

nanym, iż Warszawa jest stolicą Polski również wtedy, kiedy o tym nie myślę, myślę 

o czymś innym lub kiedy śpię. Sposób, w jaki zdobywamy samowiedzę wymienionych 

stanów jest tematem dyskusji, w której podstawowe pytanie dotyczy jej, związanego 

z pierwszoosobowym punktem widzenia, epistemicznego uprzywilejowania. Podsta-

wowe stanowisko w tej kwestii, głoszące, że wiedza ta dana jest nam bezpośrednio, 

jest dzisiaj coraz częściej podważane. 

(3) samowiedza odnosząca się do preferencji dyspozycyjnych. Do tej grupy zali-

czamy wiedzę dotyczącą dyspozycji, takich jak cechy charakteru, wzorce zachowań, 

uzdolnienia i ograniczenia. W grupie interesującej nas obecnie zarysowują się związki 

samowiedzy z osobowym wymiarem człowieka oraz ze światem zewnętrznym, z ce-

chami mającymi swe powiązania z biologicznymi, kulturowymi lub biograficznymi 

wpływami, których artykulacja umocowana jest w sposób wyraźny nie tylko w intro-

spekcji. Aby przekonać się czy jestem, powiedzmy, osobą cechującą się odwagą, 

w pierwszym rzędzie potrzebuję przesłanek wywiedzionych z konkretnych sytuacji 

praktycznych, które dostarczą informacji na ten temat. W grupie tej zatem ważnymi 

źródłami wiedzy są działanie, postawienie się w danej sytuacji, lektura, inni ludzie.     

(4) samowiedza odnosząca się do naszego bycia istotą ludzką. Polega na odnie-

sieniu respektowanych w kulturze ogólnych idei dotyczących człowieka do samych 

siebie. W wypadku, o którym mowa nie chodzi wyłącznie o utrzymywanie i gotowość 

do obrony takich, a nie innych poglądów, powiedzmy, antropologicznych, ale także 

o przekonanie, że poglądy te opisują mnie jako istotę ludzką. Samowiedza tego rodzaju 

opiera się na przyswojeniu idei pochodzących ze źródeł, jak wiedza naukowa, lektura 

powieści lub biografii, namysł nad historią. Ważnym źródłem jest też moralność, do-

świadczenie życiowe i podzielane w danych grupach przekonania. Jej cechą charak-

terystyczną jest rozległy zasięg i duże zróżnicowanie. 

Jak widzimy w dyskursie samowiedzy wyróżnić możemy szereg perspektyw, które 

obejmują zarówno pytania bardzo podstawowe i mało istotne z punktu widzenia 

codziennego życia do najgłębszych pytań egzystencjalnych. By wymienić jeszcze inne 

sposoby klasyfikacji samowiedzy, występujące zróżnicowanie w obrębie efektów 

naszego samopoznania znajduje wyraz w podziale na samowiedzę daną i rozumianą 

jako osiągnięcie. Z całą pewnością nie potraktujemy jako osiągnięcia znajomości 

własnego imienia, świadomości, że odczuwamy ból i tym podobne. Inaczej jest 

w przypadku odpowiedzi na pytanie o określone cechy charakteru lub predyspozycje. 

Poczynione tu spostrzeżenia usprawiedliwiają także wprowadzenie jeszcze innego 

podziału – na samowiedzę trywialną i esencjalną
6
. Wśród przykładów składających się 

na samowiedzę trywialną możemy wymienić wiedzę, że posiadam przekonanie, iż 

mam na stopach skarpetki, że pada lub iż mam ochotę na lody waniliowe zamiast 

czekoladowych. Pytania te, poza znaczeniem filozoficznym, które niewątpliwie posia-

dają, wydają się być mało połączone z realnym życiem, a odpowiedź na nie nie wpro-

wadza znaczącej różnicy w odniesieniu do spraw, które ludzie zwykli uważać za 

priorytetowe. Kwestiom tym ponadto, może być przyznane miano mało zajmujących 

dla zwykłych ludzi. Do samowiedzy esencjalnej zaliczylibyśmy dla przykładu, wiedzę 

                                                                   
6 Por. Cassam Q., Self-knowledge for humans, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 28 i nn. 
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o tym, co czyni mnie szczęśliwym, czy jestem człowiekiem szczodrym, czy posiadam 

uzdolnienia przywódcze. Ostatnie pytania zaliczają się do grupy tych, które nie-

filozofowie zwykli łączyć z samowiedzą w ogóle, w przeciwieństwie do pierwszych, 

których w potocznym rozumieniu, określenie tym mianem może spotkać się z niezro-

zumieniem.       

Pośród tych rozmaitych pytań do głosu dochodzą liczne ujęcia współczesnej 

humanistyki i nauk społecznych, ale nie należy zapominać, że samowiedza jest też 

tematem – z założenia przynajmniej – interesującym dla ludzi, którzy nie parają się 

zawodowo refleksją filozoficzną i naukową. To nie-akademickie zainteresowanie także 

znajduje wyraz w kulturze. Ważnym jego źródłem jest religia i moralność wraz ze 

składającymi się na nie praktykami. Liczne reprezentacje znajdziemy w literaturze 

popularnonaukowej, literaturze pięknej, sztuce, czy wreszcie poradnictwie. Jeśli pod 

uwagę weźmiemy podziały zaproponowane powyżej, historycznie każdy z wymienio-

nych tematów cieszył się na przestrzeni dziejów zainteresowaniem w różnym nasi-

leniu. W odniesieniu do filozofii, która przez wieki dzierżyła miano głównej dyscypliny 

kompetentnej w zakresie samowiedzy, dziś dominują rozważania, które zaliczylibyśmy 

do punktów (1) i (2), a także do samowiedzy danej i trywialnej. Filozofowie dawnych 

czasów z kolei interesowali się przede wszystkim pytaniami (3) i (4) oraz samowiedzą 

esencjalną i rozumianą jako osiągnięcie. Pytania o samowiedzę esencjalną nie zniknęły 

w ten sposób. Choć zaniedbane przez główny nurt filozofii samowiedzy, cały czas są 

podejmowane w kulturze w ramach innych dyskursów
7
.   

Mamy więc w świecie współczesnym do czynienia z następującą sytuacją. Z jednej 

strony odnotowujemy pewne pytania nadal żywotne w kulturze. Pytania te nadal odpo-

wiadają na potrzeby wielu ludzi, a także wiążą się z tradycją filozoficzną ubiegłych 

epok. Jednocześnie możemy mówić o nieobecności szerszej refleksji na ten temat 

profesjonalnych filozofów, których zainteresowanie samowiedzą skupia się głównie na 

szczegółowych kwestiach dotyczących wiedzy o naszych stanach mentalnych. Dla 

człowieka nie znającego dokładnie problematyki filozoficznej, te ostatnie tematy są na 

tyle abstrakcyjne, że trudno przychodzi nie tylko zrozumienie, dlaczego właściwie się 

je stawia, ale nawet, dlaczego w ogóle przyznaje się im miano samowiedzy. Oczy-

wiście brak zrozumienia dla zagadnień współczesnej epistemologii i filozofii umysłu 

ze strony nie-filozofów nie jest mocnym argumentem przeciw wymienionym dyscypli-

nom. Wiele mówi jednak na temat drogi, jaką przeszła ta – jak przynajmniej niegdyś 

sądzono – wyrastająca z najgłębszych potrzeb ludzkich refleksja.  

Komuś kto chciałby zapytać, dlaczego współcześnie tak dużą wagę przywiązuje się 

do tych wąskich i specjalistycznych kwestii, odpowiedzielibyśmy, że główną odpowie-

dzialność za ten stan rzeczy ponosi przekonanie o ich specjalnym statusie. Tym, co 

czyni te szczególne przypadki samowiedzy interesującymi dla filozofów jest ich 

postulowana wyjątkowość. Co najmniej od czasu Kartezjusza panuje przekonanie, że 

                                                                   
7 Na temat charakterystyki „głównego nurtu” por. Renz U., Introduction, dz. cyt., Q. Cassam, Self-knowledge 

for humans, dz. cyt. Prace te oferują także, każda na swój własny sposób, propozycje rozszerzenia badań nad 

samowiedzą. Inne alternatywne podejście do tematu samowiedzy znaleźć można w mojej książce, por. 

Wawrzyniak S., dz. cyt. Wybór reprezentatywnych dla filozofii samowiedzy tekstów oraz problemów 
czytelnik znajdzie w: Cassam Q. (red.), Self Knowledge, Oxford University Press, New York 1996. Przegląd 

zagadnień natomiast w: Gertler B., Self-Knowledge, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/self-knowledge/>.       
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wiedza dotycząca naszych stanów mentalnych różni się od naszej wiedzy o świecie 

zewnętrznym oraz stanów mentalnych innych podmiotów – do naszej wewnętrznej 

rzeczywistości mamy uprzywilejowany dostęp, a odnośne przekonania cechuje specjalna 

pewność gwarantowana autorytetem pierwszej osoby
8
. W ten sposób wyrażenia odno-

szące się do świadomości, jakich przykłady widzieliśmy powyżej, stanowią argumenty 

w dyskusji na obrany temat
9
.   

Zrozumienie tego faktu, nawet jeśli zgodzimy się, że rozwiewa wątpliwości doty-

czące postawionego pytania, nadal nie dostarcza satysfakcjonującej odpowiedzi, 

dlaczego filozofia samowiedzy w tak małym stopniu zajmuje się kwestiami, które przez 

stulecia uznawane były za ważne. Możemy oczywiście powiedzieć, idąc za tokiem 

rozumowania właściwym zwolennikom dyskutowanego tu punktu widzenia, że te 

ważne przekonania odnoszące się do nas samych, nie posiadają cechy wyjątkowości 

właściwej tym pierwszym – moich przekonań dotyczących posiadanego charakteru czy 

wyznawanych wartości bowiem nic nie wyróżnia i podobnie jak przekonania, które 

mam o świecie zewnętrznym, mogą one okazać się fałszywe. Taki argument jednak 

przeocza prosty fakt, że filozofia pełni wiele zarówno teoretycznych, jak i praktycz-

nych funkcji, do których należą choćby zrozumienie, dostarczanie szerokich punktów 

widzenia, porządkowanie świata naszego doświadczenia, ułatwienie poruszania się 

w gąszczu rzeczywistości. Ograniczenie zasięgu zainteresowania samowiedzą, z jakim 

mamy do czynienia, zamyka drogę zrozumieniu naszego fenomenu w pełni jego prze-

jawów. 

Temat wartości samopoznania, jak sądzę, sporo zyskuje, jeśli zdecydujemy się na 

wyście poza wąski horyzont właściwy głównemu nurtowi współczesnej filozofii samo-

wiedzy. Nie twierdzę w tym miejscu, że pozostanie przy rozumieniu samowiedzy 

w kategoriach świadomości własnych stanów mentalnych zamyka drogę odnośnym 

rozważaniom, niemniej słuszne wydaje mi się przypuszczenie, że dużo bardziej inte-

resujące wnioski uzyskamy, traktując go w proponowanej tutaj szerszej perspektywie 

i kiedy myśląc o wartości samowiedzy, do wspomnianej płaszczyzny dołączymy za-

gadnienia dotyczące wiedzy o wyznawanych wartościach, charakterze, predyspo-

zycjach czy uczuciach.  

3. Wartość samowiedzy… 

W celu eksplikacji postawionego tutaj zagadnienia zacytujmy fragment rozmowy 

Sokratesa z młodym Eutydemem:  

– Powiedz mi szczerze, Eutydemie, czy byłeś kiedy w Delfach? 

– Ależ oczywiście! Dwa razy – odrzekł Eutydem. 

– Zauważyłeś, że tam na świątyni widnieje wyryty napis: „Poznaj samego 

siebie”?  

– Oczywiście zauważyłem. 

– Nie zainteresowałeś się treścią tego napisu, czy też może głębiej zasta-

nowiłeś się nad nim i nawet starałeś się zbadać samego siebie, kim jesteś? 

                                                                   
8 Por. Gertler B., dz. cyt. 
9 Por. Cassam Q., Self-knowledge for humans, dz. cyt., s. 172 i nn. 
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– Niestety, nic z tego – przyznał Eutydem – ponieważ sądziłem, że znam już to 

wszystko. Naprawdę, co mógłbym znać jeszcze innego, gdybym nie znał 

samego siebie? 

– Jak ci się zdaje? Czy zna siebie samego ktoś, kto zna tylko swe imię, czy też 

kto na modłę handlarzy końmi – którzy nie wcześniej sądzą, że poznali konia, 

aż dokładnie zbadają, czy jest posłuszny wędzidłu czy narowisty, silny czy 

słaby (...) i wiele innych szczegółów, mających pod kątem użyteczności konia 

znaczenie pozytywne lub negatywne – tak samo bada siebie pod każdym 

względem dociekając, jaką wartość przedstawia jako człowiek, i dokładnie 

poznaje swe możliwości? 

– Według tego, co mówisz – odrzekł Eutydem – mam wrażenie, że dopiero ten 

naprawdę zna siebie, kto zna dokładnie swe możliwości. 

– Czy nie jest to także jasne, że ze znajomości siebie samych ludzie czerpią 

najwięcej pożytku, a na skutek mylnego sądu o swych możliwościach doznają 

najwięcej szkody?10. 

Fragment ten potwierdza, że problem wartości samowiedzy stawiany jest już 

u zarania problematyki. W dalszym toku rozmowy filozof przedstawi młodemu Euty-

demowi obraz dobrodziejstw, które czynią z dążenia do samowiedzy coś, czego nie 

wolno zaniedbać. Wczesny apel do korzyści płynących z poznania siebie, jego wystą-

pienie, zanim jeszcze do głosu dochodzą pytania o naturę czy środki potrzebne do 

zdobycia samopoznania pozostaje zgodny z powszechnymi zapatrywaniami. Sokrates 

rozumuje w sposób, w jaki w gruncie rzeczy każdy mógłby przyjąć za zasadny, to 

znaczy, zakłada, że w celu wprowadzenia kogoś w ramy nowej problematyki lub przeko-

nania do określonych działań, dobrą strategią jest rozpoczęcie od ukazania korzyści.  

Zaprezentowany fragment pozwala rozpoznać jeden z historycznie danych momen-

tów, który rodzi potrzebę wywołania tematu wartości samowiedzy. Kontekst, w jakim 

się on pojawia, bez wątpienia potwierdza, że już u zarania naszej problematyki temat 

ten przywoływany jest nie tylko w celu samego namysłu czy zaspokojenia intelek-

tualnej ciekawości. Ponadto, tym, co go motywuje jest potrzeba przekonywania, zmoty-

wowania do przyjęcia danej postawy, przyuczania do uznania określonego punktu 

widzenia.   

Powyższe spostrzeżenia otwierają drogę pytaniu o rolę przekonań, zwanych norma-

tywnymi, a także towarzyszących im uzasadnień, w kulturze. Ich rola, jak można przy-

jąć, polega na wskazywaniu kierunku działaniom oraz motywowaniu do tych działań 

w oparciu o zapotrzebowanie właściwe danym porządkom. W dalszej części rozmowy, 

której fragment cytowałem powyżej, młodzieniec usłyszy od Sokratesa wiele argu-

mentów przemawiających za zasadnością podjęcia wysiłku poznania samego siebie. 

Nie da się zaprzeczyć, że apel filozofa kieruje się ku potrzebom, które Eutydem może 

rozpoznać jako swoje. W proponowanej tutaj perspektywie, która szerszą artykulację 

zyska w dalszej części, to, co postrzegane jest zwykle przez jednostkę jako „prywatne”, 

a więc potrzeby, wartości itp., ma również tę własność (i jest istotne o, tyle), iż jest 

współdzielone z innymi członkami danej społeczności. W ten sposób rozumiany temat 

norm i towarzyszących im uzasadnień powiązany zostaje z zagadnieniem kultury 

                                                                   
10 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, [w:] tegoż, Pisma sokratyczne, przeł. L. Joachimowicz, PWN, 

Warszawa 1967, (IV. 2. 24- IV.2. 26), s. 192- 193. 
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i społeczeństwa jako środowiska życia człowieka, ich podtrzymywania i kształtowania. 

Choć zarówno normy, jak i ich uzasadnienia nie zawsze muszą być wyrażane explicite 

– równie dobrze mogą być one uznawane za oczywiste i niewymagające refleksji – są 

one obecne wśród zasobów kulturowych danych społeczeństw i mogą być w razie 

potrzeby przywołane.  

Pozostawiając szersze omówienie tej kwestii na później, przejdźmy do kolejnego 

kroku, jaki należy wykonać w celu eksplikacji naszego zagadnienia. Po wcześniejszym 

zadeklarowaniu – w zgodzie z tradycją sokratyczną – że samowiedza ma znaczenie 

i warto ją posiadać, a także wskazaniu jej adresata wypada zastanowić się nad sfor-

mułowaniem ram dla odpowiedzi na pytanie o to, co czyni ją godną posiadania. 

W swej wymowie interesujące nas tu pytanie jest podobne do wielu innych, takich jak 

o wartość filozofii, nauki, religii czy aktywności sportowej. Stawiając je chcemy zwykle 

wiedzieć, jakiego rodzaju dobrem jest to, o co pytamy, dlaczego i w jakim zakresie jest 

czymś istotnym, jakie potrzeby zaspokaja, jakie problemy rozwiązuje i do jakich pro-

wadzi skutków, czy wreszcie, dlaczego warto poświęcić czas i energię, aby to zdobywać. 

Odpowiedź na nie może zakładać ustosunkowanie się do wielu kwestii, wśród których 

wymienić należy takie jak: jakiego rodzaju moce nam daje i jakie pozwala osiągnąć 

cele, czy jest ważne samo w sobie czy tylko instrumentalnie, jakie inne wartości, 

moralne, estetyczne, praktyczne pozwala realizować? Czy jego zdobycie pozwala na 

osiągnięcie „wielkich” wartości czy tylko „małych”? Czy korzyści da się zaobser-

wować wyłącznie w perspektywie zainteresowanych jednostek, czy również ma ono 

wpływ na życie wspólnoty?  

Jeśli, jak tu przyjmujemy, kogoś, kto pyta o wartość samowiedzy nie interesuje 

wyłącznie abstrakcyjna odpowiedź, ale chce on wiedzieć także, czy warto poświęcić 

czas na jej zdobywanie, nie od rzeczy w tym kontekście będzie zapytać o inne kwestie 

jak zasięg, przeszkody albo rolę ignorancji w odniesieniu do siebie. Pytania te mają 

doniosłe znaczenie, a ustosunkowanie się do nich nie pozostaje bez wpływu na ocenę 

rozważanej decyzji.  

Wielowiekowa refleksja na temat wartości samowiedzy sprawia, że obcujemy 

z bardzo zróżnicowanym dziedzictwem, na które składa się wiele pytań oraz odpo-

wiedzi, rozważań, w których podejmowano zagadnienia jej wpływu zarówno na oso-

bowość człowieka, na jego działania, a także relacje z innymi. Nad kwestią tą zasta-

nawiano się we wszystkich możliwych kontekstach, angażując przy tej okazji inne 

kluczowe dla człowieka wartości od takich jak prawda, dobro, szczęście do powo-

dzenia w życiu. Od zarania refleksji na ten temat samowiedza przywoływana jest przy 

okazji najważniejszych ludzkich celów. Samopoznanie służy określeniu, co to znaczy 

żyć właściwie, pozwala wytyczyć bieg własnego życia, jest początkiem lub kresem 

filozofii, wiedzie ku poznaniu Boga, a bliżej naszych czasów jawi się warunkiem racjo-

nalności, autentyczności, bycia sobą czy samorealizacji. Ta wielość czyni problema-

tykę tę niezwykle ciekawą, ale jednocześnie sprawia, że łatwo przy jej okazji o konfuzję. 

Szeroki kontekst, wielość języków, punktów widzenia, zróżnicowanie podejść, a jeśli 

dodajmy do tego jeszcze wątpliwości i przeszkody, tłumaczy, dlaczego deklarowane 

w punkcie wyjścia przekonanie o wartości samowiedzy, kiedy przychodzi o próbę jego 

eksplikacji, wymaga zastanowienia.    
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4. ...w perspektywie historycznej 

Perspektywa kreślona w artykule w odniesieniu do tematu wartości samowiedzy 

jest perspektywą historyczną. Oznacza to, że celem badania podejmowanego w jej 

ramach, nie jest przedstawienie w pierwszym rzędzie własnego stanowiska autora, jeśli 

stanowisko rozumieć jako artykulację posiadanych przekonań odnoszących się do 

tematu wartości samowiedzy, przedstawienie argumentów je wspierających oraz 

polemikę z innymi stanowiskami, które zgodnie z posiadanymi przekonaniami, nie 

zasługują na uznanie. W zamian przedmiotem zainteresowania są głosy innych, zaś 

celem refleksji jest zastanowienie się, co na ten temat mają do powiedzenia nasi wielcy 

poprzednicy. 

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że proponowany punkt widzenia nie znajduje 

licznej reprezentacji w literaturze
11

. Oprócz przyświecającej mi chęci wypełnienia do-

strzegalnej na tym polu luki, w swoich badaniach chciałbym również zrealizować kilka 

innych celów: 

(1) Uczynić zadość potrzebie systematycznego opracowania obranego zagadnienia 

w jego historycznych odsłonach. By kwestię tę ująć schematycznie, najpierw myślano, 

że (a) poznanie prawdy, obiektywnej rzeczywistości, odsłania prawdę o nas samych. 

Stanowisko to, wypracowane przez Platona, dominowało do czasów nowożytnych. 

W powyższym ujęciu obie strony relacji – byt i dusza – są powiązane, co dla jednostki 

oznacza, że postęp poznawczy na jednej płaszczyźnie jest jednocześnie postępem na 

drugiej. Dlatego w dyskursie tym mamy do czynienia na zmianę z ujęciami, w których 

poznanie bytu staje się warunkiem poznania siebie i odwrotnie poznanie siebie 

uznawane jest za drogę ku poznaniu bytu. Ujęcie to nie zakłada introspekcji jako drogi 

ku samopoznaniu. Równie dobrze samowiedza jest przedstawiana jako droga na 

zewnątrz lub ku górze. (b) Nowożytność zmienia tę perspektywę. Byt, który dotąd 

stanowi punkt odniesienia dla tej problematyki, zostaje zakwestionowany i domaga się 

usprawiedliwienia. U Kartezjusza, który w sposób paradygmatyczny wyraża przeko-

nania właściwe dla tego okresu, samopoznanie podmiotu staje się drogą wiodącą od 

wątpienia ku pewności i prawdzie. W efekcie wartość samowiedzy rośnie, gdyż bez 

niej osiągnięcie stawianych celów przestaje być możliwe. Czasy nowożytne to okres 

dominacji introspekcji jako uprzywilejowanej drogi ku prawdzie o podmiocie. (c) 

Perspektywa ta zostaje podważona kilka stuleci później. U Kartezjusza szukająca 

pewności w sobie podmiotowość stanowiła odpowiedź na problemy zrodzone przez 

metodyczne wątpienie. Jak się jednak niebawem okazało, wątpliwości sięgnęły również 

samej podmiotowości, czyniąc dominującą dotąd konstrukcję niezwykle problema-

tyczną. Efektem nasilających się trudności, czego odzwierciedlenie znajdziemy w psy-

choanalizie i behawioryzmie, jest postawienie pod znakiem zapytania charakterystycz-

nych dla wcześniejszego okresu założeń. Modele, o których mowa, dostarczają ogólnych 

horyzontów, z których wyrastają liczne rozwiązania, wątki, poszukiwania, problemy. 

Współcześnie, jak sądzę, kwestię naszą należałoby sformułować jako pytanie o wartość 

samowiedzy w świecie, w którym stopniowo akceptujemy wyczerpywanie się abso-

lutnych umocowań, na których przez wieki wspierał się ten dyskurs.  

                                                                   
11 Potwierdzający tę konstatację przegląd zagadnień i perspektyw właściwych współczesnej refleksji nad 

samowiedzą znajdziemy w: Piłat R., Samowiedza, [w:] Przewodnik po epistemologii, R. Ziemińska (red.), 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 221-269. 
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(2) Ukazać samopoznanie jako zjawisko o szerokim zakresie. Filozofia od swych 

początków aspirowała do dostarczania wglądu na całość. W dzisiejszym świecie 

realizacja tego celu w jego pierwotnym rozumieniu jest oczywiście problematyczna. 

Niemniej, próby dostarczania szerokich punktów widzenia z całą pewnością wciąż są 

zasadne. Historyczne rozważania dostarczają istotnego materiału zwłaszcza na tle 

głównego nurtu filozofii samowiedzy, która znacząco zawęziła obszar swoich poszuki-

wań i skupia się na bardzo specjalistycznych kwestiach. O szerokim zakresie zagadnienia 

możemy mówić zarówno w perspektywie chronologicznej, jak i merytorycznej. Tradycja 

samowiedzy sięga okresu siedmiu mędrców i co najmniej od czasów Sokratesa temat 

samopoznania stał się przedmiotem filozoficznej debaty. Debata ta jest żywa do 

dzisiaj. Zwracając się do historii, mamy okazję przypomnieć sobie ponadto, że temat 

ten jest niezwykle szeroki w odniesieniu do treści, jak również, iż szeroki jest zakres 

jego odniesień. W zasadzie dopiero z proponowanego punktu widzenia jasnym staje 

się w pełni jak wiele z problemów należących do tradycji samowiedzy zostało dzisiaj 

porzuconych. Na przestrzeni dziejów bowiem, temat ten wywołuje zagadnienia 

odnoszące się do problematyki całego człowieka wziętego z osobna, ale również 

angażuje liczne inne zagadnienia fundamentalne z punktu widzenia jego odniesień do 

tego, co go otacza, przerasta oraz do jego najważniejszych celów.  

(3) Przedstawić różnorodność form, w jakich przejawia się samopoznanie. Samo-

wiedza jest zjawiskiem bardzo różnorodnym i na przestrzeni wieków zarówno język, 

jak i sposób pojmowania tego zagadnienia ulegał przekształceniom. Ten pluralizm 

wartości i celów, którego możemy doświadczyć dzięki historii, pozwala uczynić lepszym 

nasze pojmowanie tego zagadnienia. Zdając sobie sprawę ze zróżnicowania naszego 

zagadnienia łatwiej uniknąć myślenia w kategoriach alternatyw rozłącznych, co może 

stać się podstawą bardziej owocnego namysłu uwzględniającego wielość źródeł 

wiedzy o nas samych. Dzięki zwróceniu się ku historii możemy dostrzec, jak wiele 

różnych zagadnień mieści ono w sobie. Zabieg ten pozwala nam ujrzeć Sokratesa, dla 

którego samopoznanie wiedzie do uświadomienia sobie, że to rozum jest czynnikiem 

kierującym w człowieku, Augustyna, który liczy, że poznając siebie odnajdzie rozwią-

zanie zagadki nieśmiertelności, Kartezjusza, dla którego samowiedza otwiera drogę 

epistemologicznemu upewnieniu się, Nietzschego, który balansuje pomiędzy napiętno-

waniem niewiedzy człowieka o sobie, a nieustannymi próbami uświadomienia czytel-

nika. Historia samowiedzy pozwala obcować z bogatym i różnorodnym językiem, 

który mieści w sobie liczne problemy. Jest wśród nich problem metody, ale również 

inne, jak duszy, ciała, świadomości, podmiotowości, władz człowieka, a także relacji 

człowieka do najważniejszych kategorii metafizycznych, jak byt, Bóg, czy wreszcie 

jego odniesienie do moralnych i praktycznych wartości, jak dobre życie, szczęście, 

sukces, samorealizacja, konwersja, czy stawiane przez siebie cele życiowe.  

(4) Zastanowić się nad samowiedzą jako zjawiskiem problematycznym. Biorąc pod 

uwagę współczesną sytuację, trudności związane z samopoznaniem dostrzegamy już 

choćby w często spotykanym przekonaniu, że poznanie siebie jest zadaniem trudnym, 

a my – obiekty tego poznania – jesteśmy dla samych siebie problematyczni. O licznych 

problemach mówić możemy również wtedy, gdy zastanowimy się nad tym zagad-

nieniem w jego historyczno-teoretycznym wymiarze. Choć bardzo często uważano, że 

samowiedzę jest łatwo osiągnąć, to jednak liczne różnice występujące między podej-

mującymi ten temat autorami, zdają się przeczyć temu przekonaniu. Trudności, choć 
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ich obecność w literaturze jest łatwa do wskazania, przez długi czas nie spędzały snu 

z powiek filozofów na tyle mocno, by stać się podstawą ogólnych diagnoz. W pewnym 

momencie jednak sytuacja ulega zmianie i doświadczenie kryzysu na tym polu staje się 

dojmujące
12

. Trudności te, nazwijmy je technicznymi, uzupełnić wypada o problemy 

mające źródło w przesłankach ideologicznych. Wiele kłopotów związanych z refleksją 

na temat samowiedzy, płynie po prostu z tego, że podejmowane zagadnienia nie są dla 

podejmujących je ludzi obojętne. Często więc praca na tym gruncie wymaga mierzenia 

się z dogmatyzmem i brakiem krytycyzmu. Wymienione trudności są ważnym źródłem 

problemów w poruszaniu się po tym terenie. Jeśli za Sokratesem przyjmiemy, że 

początkiem mądrości, jest uświadomienie sobie niewiedzy – na marginesie, filozof 

łączy wątek ten z wezwaniem do poznania siebie – niedostrzeganie skali problemów 

towarzyszących samowiedzy już samo w sobie zasługuje na krytyczny osąd. Jeśli 

dodatkowo, prócz wyłącznie zadeklarowania trudności, udałoby się poddać je na-

mysłowi, wyartykułować je i wyciągnąć z nich konsekwencje, pożytek dla tej proble-

matyki byłby z pewnością znaczny. 

Jak widzimy, studia historyczne pozwalają zrealizować szereg celów, które wzbo-

gacają naszą refleksję na temat samopoznania. Obok nich niemniej istotną funkcję 

pełni uzasadnienie teoretyczne. Tym celem jest nic innego, jak (5) ukazanie, że samo-

wiedza ma historię. Co to konkretnie oznacza? Jeśli przyjrzymy się interesującemu nas 

tutaj dyskursowi w jego głównym nurcie, bez trudu zauważymy, że konstytuujące go 

zagadnienia, a także próby mierzenia się z nimi mają charakter ahistoryczny. Nawet 

jeśli pojawiają się nawiązania do historii i analizowane są koncepcje poprzedników, 

służą one dyskusji mającej na celu uzyskanie wyników cechujących się ważnością 

ponadczasową. W ujęciu proponowanym tutaj powiedzieć, że samowiedza ma historię, 

oznacza nie tylko akceptację prostego faktu, że ludzie od wieków podejmowali problem 

samopoznania, ale także uznanie zapośredniczenia samowiedzy w każdorazowo histo-

rycznie danych porządkach symbolicznych. Chodzi tu zatem o zaproponowanie perspek-

tywy, która pozwoli nie tylko pokazać historię tego fenomenu, ale również wyarty-

kułować jego historyczność. Tym samym, w ujęciu, które proponuję, historia jest nie 

tylko przedmiotem, ale także horyzontem dla tego zagadnienia.   

Samopoznanie traktowane jest tutaj jako zjawisko historyczno-kulturowe, do którego 

analizy zastosowanie znajdują nie narzędzia tradycyjnej metafizyki, epistemologii, 

fenomenologii czy filozofii umysłu, ale aparatura pojęciowa właściwa dla badań nad 

kulturą i społeczeństwem. Dla zrozumienia interesującego nas fenomenu w tym ujęciu 

relewantne są zatem kategorie właściwe filozofii kultury, hermeneutyce i naukom 

społecznym. Zamiast próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie o to, co dzieje się 

w głowach ludzi i co z tego dla nich wynika, analizy świadomości i stanów mentalnych, 

mamy interpretację poszczególnych praktyk i dyskursów, w ich odniesieniu do norm, 

dyrektyw, respektowania przekonań, wzorców postępowania, uczenia się i innych 

kategorii właściwych wymienionym dyscyplinom
13

. 

                                                                   
12 Zob. Wawrzyniak S., dz. cyt., s. 8-16. 
13 Rozumienie kultury, które jest mi bliskie odwołuje się do kategorii norm i dyrektyw, indywidualnie 
respektowanych (niekoniecznie indywidualnie uświadamianych) w określonej społeczności ludzkiej. Por. 

Kmita J., Kultura i poznanie,  PWN, Warszawa 1985, s. 20; Kmita J., Banaszak G., Społeczno-regulacyjna 

koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s. 38-39. 
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By odnieść powyższe spostrzeżenia konkretnie do interesującego nas tutaj zagad-

nienia wartości samowiedzy, uznanie ponadindywidualnego charakteru tego, w co 

wierzymy i odnoszących się do tychże przekonań uzasadnień, pozwoli rzucić intere-

sujące światło na fenomen ten w perspektywie życia społecznego. Jak mieliśmy okazję 

zauważyć przy okazji cytowanego wyżej fragmentu „Wspomnień” Ksenofonta, Sokrates 

zachęca do uznania pewnego przekonania. Jeśli jego postępowanie odniesie sukces, 

zmotywuje to Eutydema do podjęcia określonych działań. W proponowanej perspek-

tywie, przypadek, z jakim mamy do czynienia u Ksenofonta, jest interesujący, dlatego 

że – jak go postrzegamy – działania motywowane przez normę zyskują lub są zapo-

wiedzią zyskania cechy działań szeroko podejmowanych w danej społeczności. Ludzie 

praktykują samowiedzę, bo są społecznie przekonani, że ma ona znaczenie. Choć 

przekonanie to postrzegają najczęściej w kategoriach motywacji o charakterze czysto 

subiektywnym, za „ich plecami” rozciąga się szeroki horyzont kultury, który dostarcza 

dla niego symbolicznych zasobów i uprawomocnień.  

Potencjał, jaki posiadają normy do motywowania określonych działań, jest jednym 

z czynników wprawiających w ruch życie społeczne. Sposób, zakres oraz siła, z jaką 

oddziałują nie pozostaje bez wpływu na jego urządzenie, dynamikę, zachodzące w jego 

obrębie interakcje oraz transformacje. Idąc tym tropem, przekonanie, że samowiedza 

ma znaczenie i powinno się ją posiadać, a wraz z nim towarzyszące mu uzasadnienia, 

możemy poddać „przepytywaniu”, których nie zwykło stawiać się na gruncie tradycyj-

nych badań nad samowiedzą. Myślenie tematu naszego w kontekście świata, w którym 

samopoznanie postrzegane jest jako zadanie do realizacji, pozwala sformułować go 

jako pytanie o społeczne sposoby legitymizowania samowiedzy, z którym w parze idą 

problemy jej percypowania, wspierającej argumentacji, klasyfikowania. Postawienie 

problemu w ten sposób, toruje drogę licznym perspektywom i otwiera nas na wiele 

zagadnień, do których należą pytania o społeczną genezę interesującego nas problemu, 

jego dynamikę, historyczne transformacje, konteksty, w jakich funkcjonuje, relacje, 

w jakie wchodzi z innymi składnikami rzeczywistości społecznej.   

5. Podsumowanie 

Jak widzimy, celem kreślonego tutaj projektu jest nie tylko to, by samowiedzę 

przedstawić w jej historii, ale także, by uczyć się myśleć o niej jako o zjawisku histo-

rycznym. Zwłaszcza w doświadczeniu potocznym, choć wiele teorii również dzieli to 

przekonanie, mamy wrażenie, że obcujemy ze sobą bez całego bagażu warunków 

możliwości tego obcowania. Nasze „ja” jawi się nam czymś najbliższym, z czym 

jesteśmy w specjalnej relacji. Powyższe odnosimy również do naszych oczekiwań 

względem samopoznania, uważamy, że jest ono i powinno być czymś niezapośredni-

czonym, że jest terenem, gdzie zastany bagaż kulturowy nie ma nic do rzeczy. Badania 

historyczno-kulturowe są dobrą okazją ku temu, by wspierać spojrzenie wobec tego 

punktu widzenia alternatywne.  

Dzięki oferowanym przez perspektywę historyczną narzędziom mamy okazję 

dostrzec, że poszczególne formacje kulturowe i realizujący w ich ramach swoje cele 

życiowe ludzie mają w odniesieniu do samowiedzy swoje charakterystyczne języki, 

problemy i próby ich rozwiązania. Zrozumiałe, że nasze doświadczenie wewnętrzne 

i to, jak siebie postrzegamy w naszym codziennej aktywności tu i teraz, nie może przy 

powziętych założeniach służyć za główny drogowskaz. By zrealizować obrany cel, 
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potrzebne są dodatkowo materiały zaczerpnięte z innych źródeł. W proponowanej 

perspektywie, w ich poszukiwaniu zwracamy się ku każdorazowo historycznie danym 

w kulturze obiektywizacjom samopoznania. Przedmiotem naszego zainteresowania są 

zatem źródła pisane, ale także inne ekspresje „ludzkiego ducha”, pozwalające na 

interpretację zarówno teorii, jak i praktyki samowiedzy. Perspektywa niniejsza, biorąc 

za swój przedmiot historyczne źródła, które tematem czynią poznanie siebie w jego 

licznych przejawach, otwiera szeroki obszar dostępny badaniu. Oczywiście interpre-

tacja w każdym przypadku, musi brać pod uwagę liczne ograniczenia, wśród których 

wymienić należy między innymi właściwe literackiej/artystycznej formie przetworzenie 

posiadanych treści. Niemniej, niezależnie od powyższego to, co otrzymujemy jest 

trudne do przecenienia. Pomimo ograniczeń, pozwala dotrzeć do respektowanych 

w określonym czasie kulturowych zasobów – z których jednostka korzysta, niezależnie 

od tego, jaki cel jej przyświeca – służących ekspresji rozumienia samowiedzy. Bez 

względu na to, czy mówimy o rzeczywistych praktykach czy „tylko” o ich „naśla-

dowaniu”, pozostajemy w ramach symbolicznego bagażu właściwemu danej kulturze – 

języka, pojęć, nurtujących problemów, używanych środków, opozycji – który zostaje 

wydobyty podczas interpretacji.  
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Wartość samowiedzy w perspektywie historycznej. Zarys problematyki 

Streszczenie  

Celem artykułu jest zaproponowanie płaszczyzny dla historycznych badań nad zagadnieniem wartości 
samowiedzy. Sygnalizowana w tytule obecność historii w kontekście uzasadnienia zasadności dążenia do 

poznania siebie, oznacza przy tym nie tylko akceptację prostego faktu, że ludzie od wieków podejmowali 

problem samopoznania, argumentując przy tym na rzecz jego doniosłości, ale także uznanie zapośredni-

czenia samowiedzy w każdorazowo historycznie danych porządkach symbolicznych. Chodzi zatem o takie 
ujęcie, które pozwoli nie tylko pokazać historię tego fenomenu, ale również wyartykułować jego histo-

ryczność. Tym samym, w ujęciu, które proponuję, historia jest nie tylko przedmiotem, ale także hory-

zontem dla interesującego mnie zagadnienia. Jeśli przyjrzymy się interesującemu nas tutaj dyskursowi 

w jego głównym nurcie, bez trudu zauważymy, że konstytuujące go zagadnienia, a także próby mierzenia 
się z nimi mają charakter ahistoryczny. Nawet jeśli pojawiają się nawiązania do historii i analizowane są 

koncepcje poprzedników, służą one dyskusji mającej na celu uzyskanie wyników cechujących się ważno-

ścią ponadczasową. W artykule, samopoznanie ujmowane jest od początku jako zjawisko historyczno-

kulturowe, do którego analizy zastosowanie znajdują nie narzędzia tradycyjnej metafizyki, epistemologii, 
fenomenologii czy filozofii umysłu, ale aparatura pojęciowa właściwa dla badań nad kulturą i społeczeń-

stwem.  

Słowa kluczowe: kultura, samowiedza, samopoznanie, tożsamość, podmiotowość 
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Seksualność a tożsamość. Michela Foucaulta genealogia 

seksualności jako narzędzia władzy 

1. Wprowadzenie 

Dwa terminy wymienione w tytule, mianowicie „tożsamość” i „seksualność”, we 

współczesnym dyskursie społecznym (do pewnego stopnia też naukowym) wydają się 

terminami deskryptywnymi, opisującymi rzeczywistość, a więc neutralnymi. W tekście 

tym chciałabym jednak pokazać, że nie są to pojęcia neutralne, lecz bezpośrednio 

związane z praktykami ujarzmiania i normalizacji, jakie miały miejsce we współ-

czesnych społeczeństwach Zachodu, a także przedstawić myśl Michela Foucaulta, 

który pokazuje ich historię, proces wyłaniania się i nabierania znaczenia. W jego pracy 

problematyka seksualna jest częścią badań nad władzą, za pomocą których demaskuje 

wyrafinowane sposoby oddziaływania na jednostkę. Współczesność bowiem, w rozu-

mieniu francuskiego filozofa, jest tworem różnorakich działań władzy, którym w sposób 

ukryty i nieświadomy podlegają ludzie, zaś seksualność stanowi jedno z „urządzeń” 

tego złożonego systemu oddziaływań władzy, która – także w tym przypadku, choć 

tutaj w sposób szczególny – działa „od środka”, od wewnątrz jednostki, bowiem seksu-

alność jest taką sferą człowieka, która zakorzeniona jest w nim na głębokim, biolo-

gicznym poziomie i ma związek z jego tożsamością. Zresztą pojawienie się kategorii 

„tożsamości” (zwłaszcza tożsamości seksualnej) w obrębie współczesnej humanistyki 

stało się możliwe między innymi właśnie dzięki Foucaultowi
2
. A wiedza o tożsamości 

to wszak wiedza o nas samych. 

Sfera seksualna człowieka jest tą przestrzenią, która przestała być tylko kwestią 

biologii, czyli czystego popędu, eksplorowaną w sposób naturalny i spontaniczny, 

a stała się elementem kultury oraz obrosła znaczeniami i kategoriami kulturowymi: 

(normy, zakazy, nakazy, tabu, podział na zachowania akceptowalne i nieakceptowalne, 

itp.). Przypatrzmy się zatem i spróbujmy spojrzeć na dyskurs o seksualności, jaki funk-

cjonuje w zachodnich społeczeństwach, przez pryzmat władzy, jako formy panowania 

nad człowiekiem. Seksualność to narzędzie władzy. Władza wytwarza wiedzę o seksu-

alności, wiedza ta zaś wraca do człowieka w postaci, po pierwsze, norm (podziału na 

to, co normalne, i to, co patologiczne), po drugie zaś zakorzenia się w nas, ludziach, 

jako samoświadomość swej seksualności, wytwarzając naszą seksualną (lecz nie tylko) 

tożsamość. Tym samym tożsamość staje się czymś wytworzonym, wyprodukowanym 

przez relacje władzy/wiedzy, wbudowana jest w strukturę naszej samoświadomości, 

powstaje nie jako emanacja naszej, ludzkiej, natury i naszej subiektywności, ale jako 

rezultat bezrefleksyjnego przyjęcia, przyswojenia sobie czegoś, co tak naprawdę 

pochodzi z zewnątrz. Sprawa jest zatem bardzo poważna, bo kwestia seksualności 

dotyczy tak naprawdę naszej osobowej tożsamości. 

                                                                   
1 ipasternak@ur.edu.pl, Instytut Filozofii, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski, 
www.ur.edu.pl.  
2 Kochanowski J.,  Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas, 

Kraków 2004, s. 12. 

mailto:ipasternak@ur.edu.pl
http://www.ur.edu.pl/
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2. Tradycyjna historia seksualności jako maskowanie skutków władzy  

Pisząc o „tradycyjnej historii seksualności” Foucault ma na myśli ten rodzaj 
przekazu, który funkcjonuje na poziomie społecznie przyswojonego i akceptowalnego 
dyskursu, i obejmuje to wszystko, o czym można przeczytać w podręcznikach o dziejach 
seksualności. Przekaz ten kreśli historię interesującego nas tu zjawiska w następujący 
sposób: w czasach starożytnych (Grecja, Rzym) seksualność była wolna, rozwijała się 
bez przeszkód, w nieskrępowany sposób była pokazywana, na bazie czego powstał 
dyskurs mający postać sztuki erotycznej. Później pojawiło się chrześcijaństwo ze 
swoją restrykcyjną moralnością, która nałożyła na ciało i jego rozkosze serię nakazów 
i zakazów i doprowadziła do negacji sfery seksualnej

3
. Chrześcijaństwo wprowadziło 

zatem zasadę monogamii, seks dopuszczalny tylko z jednym partnerem przeciwnej płci 
(mężem lub żoną), i to wyłącznie w celu prokreacji, bez czerpania z tego przyjemności. 
Owo „nie” było tak silne i tak mocno ugruntowało się w społeczeństwach zachodnich 
i ich kulturze, że nastąpił okres wielkiego przemilczania spraw związanych z seksem. 
Później, począwszy od wieku XVI

4
, dominację ekonomiczną i kulturową zdobyła 

burżuazja, która nie tylko kontynuowała chrześcijańskie odrzucenie seksualności, ale 
wręcz je wzmocniła, zwielokrotniła, co spowodowało hegemonię bardzo surowej 
moralności mieszczańskiej. Seks w owym czasie był represjonowany, pomijany i prze-
milczany. Ideałem wciąż była para małżeńska, która uprawia seks w swojej sypialni, 
po ciemku, oczywiście nie dla przyjemności, lecz wyłącznie w celu poczęcia dziecka. 
Na poziomie społecznym nie istniał ani dyskurs o seksie, niemożliwe też było wówczas 
stworzenie nauki o seksualności, jak gdyby zakaz na poziomie językowym miał 
w jakiś sposób ujarzmić seks w praktyce. W interesie społeczeństwa kapitalistycznego 
było nietracenie cennej energii na zbyteczną aktywność seksualną, którą można było 
poświęcić na pracę. Owa seksualna represja miała na celu regulację liczby ludności, 
zwiększanie siły roboczej oraz spowodowanie, aby ludzka seksualność stała się 
ekonomicznie użyteczna

5
. W literaturze można przeczytać takie opisy, jak np. ten:  

W epoce wiktoriańskiej, gdy wyrzeczenie się seksualnych podniet, uczuć 
i pragnień współtworzyło styl życia, nikt w eleganckim towarzystwie nie 
ośmielił się mówić o seksie. Całą tę sferę otaczała aura pogardy. Mężczyźni 
i kobiety odnosili się do siebie tak, jakby w ogóle nie posiadali narządów 
płciowych (…)

6
. 

Zatem, według tak pisanej historii, to właśnie chrześcijaństwo, a potem surowa 
moralność mieszczańska, odpowiada za odrzucenie seksu w kulturze europejskiej, 
w dyskursie społecznym, dopiero Zygmunt Freud doprowadził do tego, że seksualność 
przestała być tabu i zaczęła się powoli wyzwalać z jarzma, w jakim tkwiła, zaczyna się 

                                                                   
3 Imieliński K., Erotyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970, s. 18, por. także: Zachariasz A.L., 

Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury, Wydawnictwo UR, Rzeszów 

2007, s. 123. 
4 Foucault w datowaniu nie jest precyzyjny: w „Historii seksualności” za początek okresu represji uznaje 

XVII wiek, zaś w tekście „Seksualność i władza” wymienia wiek XVI. Por. Foucault M.,  Historia 

seksualności, s. 22, oraz Foucault M., Seksualność i władza, [w:] tenże: Filozofia, historia, polityka. Wybór 

pism, przeł. Leszczyński D., Rasiński L., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 206. 
5 Por. Dominiak Ł., Problematyka seksualności w filozofii politycznej Michela Foucaulta, „Dialogi 

Polityczne”, nr 8/2007, s. 280. 
6 May R., Miłość i wola, REBIS, Poznań 1993, s. 34. 
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pozwalać jej mówić, podczas gdy przez tyle wieków kazano jej milczeć7
. Po tym długim 

okresie milczenia i zakazów (prawnych, obyczajowych i językowych), po I wojnie 
światowej nastąpił rzekomo wielki przełom i społeczeństwa zachodnie przeszły od 
całkowitego zanegowania sfery seksualnej do jego wręcz obsesyjnego przeżywania

8
. 

Od tamtego czasu jesteśmy świadkami wyzwalania seksualności spod ciężaru, z jednej 
strony: chrześcijańskiej moralności, z drugiej zaś: moralności mieszczańskiej, która 
jakoby zastąpiła tę pierwszą. Tak pisze np. Szewczuk:  

zasługą Freuda, historyczną zasługą, jest zerwanie zasłony z pruderyjnie 
kamuflowanego czynnika seksualnego i jego znaczenia, zarówno w normal-
nym, jak i anormalnym życiu człowieka. Wymagało to w czasach triumfowania 
pseudomoralności burżuazyjnej przełomu wieków niezwykłej odwagi i wytrwa-
łości. Być demaskatorem obłudy jest zawsze trudno9.  

Zygmunt Freud zatem występuje w tej narracji jako postać pozytywna, która – 
niczym Prometeusz – wprowadziła do dusznej, restrykcyjnej moralności mieszczańskiej 
powiew świeżości, pozwoliła wydostać się na powierzchnię dyskursowi seksualnemu, 
a poprzez to doszło do czegoś w rodzaju wyzwolenia człowieka. Psychoanaliza jawi 
się zatem tutaj jako dyscyplina, która przekroczyła społecznie funkcjonujący zakaz, 
złamała tabu, wyzwoliła seks oraz – co najważniejsze – zapoczątkowała rewolucyjny 
dyskurs o seksie wyzwolonym spod jarzma religii i moralności. Pełni ona zatem w tej 
narracji rolę aktu transgresji, aktu wyzwoleńczego.  

Foucault jednak łączy sferę ludzkiej seksualności z problemem władzy. Podkreśla, 
że zarówno dostrzeganie w moralności wprowadzonej przez chrześcijaństwo oraz 
potem przejętej przez społeczeństwa burżuazyjne jedynie ich charakteru represyjnego, 
negującego sferę seksualną, jak i pojmowanie rewolucji w obyczajowości, jaka doko-
nała się dzięki Freudowi, jako wyzwolenia, jest wielkim błędem i niezrozumieniem 
zjawiska. Hipotezę tę, według której ludzka seksualność była przez wieki represjo-
nowana, spychana na margines i tłumiona, należy odrzucić, ponieważ – jego zdaniem – 
przez wiele wieków oraz obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem wręcz odwrotnym, 
a mianowicie z niezwykłą wręcz eksplozją heretyckich postaci seksualności10

. Freud 
zaś nie był Prometeuszem, który zapoczątkował rewolucję i przyniósł ludziom wyzwo-
lenie, ale sam wpisał się w środek systemu, który nadal miał służyć represjonowaniu 
i kontroli seksualności.  

3. Zniewalający człowieka dyskurs o wyzwoleniu seksu 

Tak właśnie wygląda schemat historyczny, według którego opisuje się historię tłu-
mienia, a następnie wyzwolenia seksualności w zachodnich społeczeństwach. Możemy 
jednak zauważyć inną tendencję, o wiele ważniejszą, a mianowicie to, że obok tego 

                                                                   
7 Foucault M., Seksualność i władza, s. 205. 
8 May pisze: Obecnie przydajemy sprawom seksu więcej znaczenia niż jakiekolwiek społeczeństwo od czasów 

starożytnego Rzymu. Niektórzy uczeni twierdzą nawet, że jesteśmy jedynym społeczeństwem w historii, które 
tak wielką wagę przywiązuje do spraw seksualnych. Przybyszowi z Marsa, który wylądowałby na Times 

Square, wydawać by się mogło, że seks jest dzisiaj głównym motywem komunikacji międzyludzkiej. May R.,  

Miłość i wola, s. 35. 
9 Szewczuk W., Zygmunt Freud i jego koncepcja człowieka, [w:] Freud Z., Psychopatologia życia 
codziennego. Marzenia senne, PIW, Warszawa 1987, s. 27. Por. także co na ten temat pisze May R., Miłość 

obecnie stała się łatwa a seks wyzwolony, May R. Miłość i wola, s. 65. 
10 Foucault M., Historia seksualności, s. 50. 



 

Seksualność a tożsamość. Michela Foucaulta genealogia seksualności jako narzędzia władzy 
 

59 
 

rzekomego tłumienia sfery seksualnej człowieka, od końca XVI wieku mamy do czy-
nienia wręcz z zachętą do mówienia na temat seksu, do bezustannego obserwowania 
i analizowania nie tylko własnego zachowania, ale też własnych myśli, pragnień 
i wszelkich porywów duszy. Służą temu dwie techniki: technika wyznania i technika 
nadwiedzy. Zatem obok istniejących już wcześniej polimorficznych technik władzy 
w kwestii kontroli zachowań

11
, pojawiają się także polimorficzne, działające na wielu 

poziomach, techniki zachęcania do mówienia o seksie, dyskursywizujące seks. Ten-
dencja ta okazała się tak silna, że nie tylko zachęcała do mówienia, ale doprowadziła 
do stworzenia nauki o seksualności. Uczynienie sfery seksualnej człowieka przedmiotem 
dyskursu społecznego nie podlegało zakazom, wręcz przeciwnie, podlegało mecha-
nizmom nieustannej zachęty. Paradoks zatem polega na tym, że o seksie mówi się 
dużo, a jednocześnie przekonuje się, że mówienie o seksie jest zakazane, że sekst jest 
tematem tabu. A wobec tego, ktoś mówiący głośno i bez skrępowania o swoich potrze-
bach, pragnieniach i czynach uważany jest za tego, który dokonuje aktu transgresji. 
Przekracza pewien (rzekomy) zakaz milczenia, (rzekomo) wychodzi poza zasięg 
władzy, narusza prawo, atakuje ustalony porządek i dokonuje (rzekomego) aktu wol-
ności. Jak pisze Foucault: 

Wiara, że występujemy przeciwko przemocy, wyjawiamy prawdę i przyrzekamy 

radość życia, wiążemy uświadomienie z wyzwoleniem i zwielokrotnieniem 

przyjemności, w jednym dyskursie łączymy pragnienie wiedzy z wolą zmiany 

prawa i z wytęsknionym ogrodem rozkoszy, podtrzymuje niewątpliwie nasz 

zapał do mówienia o seksie w kategoriach represji (…)12. 

Foucault uważa, że w kulturze zachodniej jesteśmy świadkami wręcz obsesyjnej 

nadwiedzy na temat seksu, i jest to zjawisko tak przytłaczające swoim rozmiarem, że 

nie można go tak po prostu pominąć, a wręcz trzeba się nim zająć, żeby pokazać co się 

za nim kryje. Zjawisko to istnieje nie na poziomie jednostkowym, ale kulturowym, 

społecznym
13

. Ta nadwiedza, hiperrozwój dyskursu seksualnego miał swój początek 

już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, które wynalazło takie techniki kontroli, jak: 

wyznanie, spowiedź i pokutę. Chrześcijaństwo odpowiada też za powiązanie seksu 

z moralnością. W dalszych wiekach mamy do czynienia z jeszcze większą produkcją 

wiedzy na temat seksualności, po kolei wyodrębniały się bowiem nauki, które stop-

niowo obierały sferę seksualną za przedmiot swoich badań: psychologia, psychiatria, 

seksuologia, penologia, wreszcie w czasach nam współczesnych wprowadzenie do 

listy przedmiotów szkolnych takich pozycji, jak: przygotowanie do życia w rodzinie 

czy edukacja seksualna. Od początków chrześcijaństwa, seks stanowił główny przedmiot 

spowiedzi. I mimo że na poziomie społecznym mówi się, że seks jest tematem tabu, to 

seks jest właśnie tym, co najczęściej pojawia się w wyznaniu, w spowiedzi. Zresztą nie 

tylko w spowiedzi, bo według Katechizmu Kościoła katolickiego nawet zbrodnia, 

zabicie drugiego człowieka (zalicza się tu także aborcję) jest grzechem lżejszym niż 

seks przed- i pozamałżeński. W przypadku zbrodni i aborcji człowiek może uzyskać 

rozgrzeszenie a w rezultacie dostąpić zbawienia, zaś konkubinat lub powtórne mał-

                                                                   
11 Techniki te szczegółowo opisane są [w:] Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. 
Komendant T., Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1998. 
12 Foucault M., Historia seksualności, s. 16. 
13 Foucault M., Seksualność i władza, s. 202. 
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żeństwo cywilne (bez uprzedniego rozwiązania pierwszego małżeństwa „kościelnego”) 

jest grzechem ciężkim, przy którym rozgrzeszenie nie jest możliwe
14

. Samo to 

obrazuje, jaką wagę przywiązywało chrześcijaństwo i władza duszpasterska do spraw 

związanych z seksem. Wyznanie grzechów o charakterze seksualnym miało tak duże 

znaczenie, że nazywa je Foucault wręcz matrycą produkcji prawdziwego dyskursu 

o seksie15
. Początkowo zatem to, co było domeną chrześcijańskiej spowiedzi, zmieniło 

formę, przekształciło się i wkroczyło na pole wiedzy, przybierając formę racjonalną, 

naukową, posługując się odtąd narzędziami naukowymi: wywiadem, grą skojarzeń, 

przeglądem objawów i symptomów, wyliczeniami statystycznymi, tabelami i kwestio-

nariuszami
16

. Dane te się gromadzi, sporządza dokumentację, omawia z innymi specja-

listami, itp. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest, że poprzez te przekształcenia, 

to, co u swych początków było jedynie efektem wyznania, teraz przybrało formę wiedzy, 

stało się procedurą wytwarzania prawdy zarówno o seksie, jak i o samym człowieku. 

Procedura wyznania została więc upowszechniona i znalazła zastosowanie w relacjach 

pomiędzy dziećmi i rodzicami, uczniami i wychowawcami (pedagogami), pacjentami 

a psychologami i psychiatrami, więźniami i biegłymi/penologami. 

4. Rola władzy duszpasterskiej w dyskursywizacji seksu 

Eksplozja dyskursów wokół i na temat seksu zrodziła się w polu oddziaływań 

pewnego rodzaju władzy, władzy instytucjonalnej, pastoralnej, duszpasterskiej, czyli 

chrześcijańskiej. Przyczyniła się do tego zwłaszcza instytucja spowiedzi i pokuty. Do 

pewnego czasu (do Soboru Trydenckiego) podręczniki spowiedzi nakazywały powie-

dzieć wszystko o „czynie grzesznym”, aby spowiedź była pełna, a więc ważna była 

i pozycja partnerów, ich zachowania, gesty, słowa, szczegółowo cały przebieg aktu 

płciowego. Później nacisk zaczęto kłaść na większą dyskrecję, powściągliwość, bo 

materia owa podobna smole, która, ugniatana w taki właśnie sposób, choćby nawet po 

to, by się jej pozbyć, wciąż kala i plami17
. Stopniowo następuje w kościelnych wytycz-

nych dotyczących spowiedzi przesunięcie akcentu. Ciało nadal jest postrzegane jako 

źródło grzechu, ale akcent przesuwa się z samego aktu na trudny do uchwycenia poryw 

pragnienia:  

Rozważ więc pilnie wszelkie władze duszy – pamięć, rozsądek, wolę. Równie 

dokładnie rozważ swoje zmysły... Rozważ też wszystkie myśli, słowa, uczynki. 

Rozważ nawet sny, czy po przebudzeniu nie dałeś im przyzwolenia... Niech ci 

się wreszcie nie wydaje, że w tak drażliwej i niebezpiecznej materii cokolwiek 

może być drobne i mało ważne18. 

                                                                   
14 Różnica między grzechem ciężkim a lekkim, https://www.teologia.pl/m_k/zag06-4g.htm (14.02.2021). Por. 

także: Marcol J., Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne: https://bsm.org.pl/artukul/grzechy-lekkie-

ciezkie-powszechne-i-smiertelne/ (14.02.2021), a także Katechizm Kościoła katolickiego: 
https://www.teologia.pl/m_k/zag06-4g.htm (14.02.2021). 
15 Foucault M., Historia seksualności,  s. 61. 
16 Por. Dominiak Ł., Problematyka seksualności, s. 288. 
17 Segneri P., L’instruction du penitent, przekł. franc. 1695, s. 301. Cyt. za: Foucault M., Historia 
seksualności, s. 24. 
18 de Liguori A., Pratique des confesseurs (Przewodnik dla spowiedników), przekł. franc. 1854, s. 140. Cyt. 

za: Foucault M., Historia seksualności, s. 24. 

https://www.teologia.pl/m_k/zag06-4g.htm
https://bsm.org.pl/artukul/grzechy-lekkie-ciezkie-powszechne-i-smiertelne/
https://bsm.org.pl/artukul/grzechy-lekkie-ciezkie-powszechne-i-smiertelne/
https://www.teologia.pl/m_k/zag06-4g.htm
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Tak zatem zaczyna obowiązywać charakterystyczny dla Zachodu nakaz mówienia. 

Mówienia samemu sobie i komuś innemu wszystkiego, co dotyczy przyjemności, 

doznań, pragnień, myśli, nawet snów. A zatem, to ważne, rzecz nie dotyczy już samych 

tylko uczynków (czyli czegoś zobiektywizowanego), ale myśli, uczuć i snów, czyli 

sfery wewnętrznej człowieka, jego przestrzeni prywatnej. 

O ile zatem wcześniej spowiedź ograniczała się do obowiązku przyznania się do 

czynu, do samego aktu, do grzeszenia ciałem, to teraz obowiązek ten dotyczy myśli, 

pragnień, a więc porywów duszy. Od XVII wieku należało nie tylko spowiadać się 

z uczynku łamiącego prawo, ale i próbować zmienić swe pragnienia w dyskurs. Chrze-

ścijańskie duszpasterstwo za podstawowy obowiązek przyjęło zadanie przepuszczenia 

wszystkiego, co ma związek z seksem, przez nieskończony młyn mówienia19
. 

Niezwykle ciekawe w tym miejscu jest zestawienie chrześcijańskich podręczników 

do spowiedzi z dziełami markiza de Sade. De Sade bowiem na nowo uruchamia nakaz 

mówienia, używając przy tym wyrażeń jakby dosłownie przepisanych z duszpa-

sterskich ksiąg:  

Czy nie zostałaś uprzedzona, że opowieści twe mają być bardziej szczegółowe? 

Że osądzić, co namiętność, o której opowiadasz, ma wspólnego z obyczajami 

i charakterem człowieka, możemy o tyle tylko, o ile nie pominiesz żadnej 

okoliczności, że najdrobniejsze z nich ogromnie zresztą służą temu, czego 

oczekujemy od twych opowieści, aby podrażnić nasze zmysły20. 

Duszpasterstwo zatem, ta władza pastoralna, jest odpowiedzialna za rozpoczęcie 

wielkiego procesu dyskursywizacji seksu. Człowiek Zachodu ma zaś za zadanie po-

wiedzieć wszystko, co potrafi na temat własnej płci. Chrześcijaństwo zatem, zdaniem 

Foucaulta, odegrało w historii seksualności bardzo ważną rolę, choć nie taką, jaką mu 

się zwykle przypisuje. Nie chodzi bowiem o to, że chrześcijaństwo wprowadziło 

represjonującą seks moralność, ale o to, że wprowadziło nowe techniki narzucania 

moralności, czyli nowy, dotąd nieznany mechanizm władzy. Foucault mówi, że nigdy 

wcześniej na Zachodzie ani w starożytnej Grecji, ani w starożytnym Rzymie, nie 

pojawiła się myśl, że pewne jednostki pełnią wobec innych jednostek rolę pasterzy, 

przewodników. Pasterz rządzi nie obszarem, ale wielością jednostek, rządem dusz. Nie 

jest to władza globalna, ale indywidualistyczna – pasterz bowiem ma za zadanie 

dotrzeć do każdej jednostki z osobna, prześwietlić jej duszę, pokierować jej zba-

wieniem. W chrześcijaństwie absolutną cnotą jest bycie posłusznym pasterzowi. Bycie 

posłusznym prowadzi do wszelkich innych cnót. Chrześcijańska pokora to wszakże nic 

innego jak uwewnętrznione posłuszeństwo. Chrześcijanin ma być posłuszny pasterzowi, 

władzy pastoralnej. Religia ta zatem przyniosła ze sobą nową technikę sprawowania 

władzy, tej specyficznej formy władzy, która panuje nad duszami jednostek: wyznanie. 

Bycie chrześcijaninem wiąże się z nieustannym baczeniem na siebie, swoje czyny, 

słowa, nawet myśli i pragnienia. Dobry chrześcijanin ma obowiązek spowiadania się 

komuś, kogo zadaniem jest kierowanie jego świadomością. Spowiedź zaś powoduje 

wytworzenie prawdy, która była dotąd nieznana nie tylko duszpasterzowi, przewod-

                                                                   
19 Tamże, s. 25. 
20 de Sade D.A.F., 120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, Wydawnictwo Spacja – Oficyna Tom, przeł. 

B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa-Wrocław 1992, s. 103. 
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nikowi, ale – jak pisze Foucault – nie była też znana samemu wyznającemu
21

. Wysłu-

chanie, co się dzieje w duszy spowiadającego się, tworzy rodzaj specyficznej prawdy 

o nim. Spowiedź wydobywa na powierzchnię i pozwala zafunkcjonować zarówno 

w umyśle, w świadomości, jak i na poziomie językowym czegoś, czego wcześniej nie 

było. W taki właśnie sposób dokonuje się proces produkcji prawdy o człowieku, wiedzy 

jednostki o niej samej. Jest to jednocześnie tworzenie, wyłanianie się tożsamości, 

a mówiąc językiem Foucaulta, produkowanie tożsamości, produkowanie „ja”. Najpierw 

wprawdzie spowiedź miała charakter publiczny, ale już od VI wieku zaczęła przy-

bierać charakter spowiedzi prywatnej, polegającej na wyznawaniu grzechów „do ucha 

księdza”, przyjęciu wyznaczonej przez niego pokuty, a po jej odbyciu otrzymaniu od 

niego rozgrzeszenia (pojednania). Forma ta stała się powszechna w XII wieku. Zatem 

to właśnie technika spowiedzi i wyznania spowodowała niezwykłą eksplozję dyskursów 

o seksie, o ludzkiej seksualności, tworząc tym samym „prawdę” o seksualnej naturze 

człowieka, o jego tożsamości. 

5. Dusza więzieniem ciała 

Sfera seksualna człowieka jest zatem przestrzenią, za pomocą której można ludzi 

kontrolować, ale ponadto sprawić, żeby ludzie sami siebie nieustannie kontrolowali, 

poddawali namysłowi i cenzurze swoje pragnienia, myśli, odczucia. Mechanizm ten, 

nazywany przez Foucaulta „urządzeniem seksualności”, działa w ten sposób, że 

dyskursywizuje seks, zamiast pozostawić go samemu człowiekowi, zamiast pozwolić 

mu ten seks uprawiać, czyli – produkuje duszę i tym samym pozbawia ciała, a im więcej 

duszy, im więcej „wewnątrz”, tym miej ciała i jego rozkoszy. Im bardziej człowiek 

zwraca się do „wewnątrz”, tym bardziej sam siebie poddaje kontroli.  

Człowiek jest zatem podwójnie uwięziony, podwójnie pozbawiony ciała, i to uwię-

ziony wewnątrz samego siebie, jego więzienie to jego dusza, podmiotowość, tożsamość. 

W przestrzeni publicznej człowiek jest więźniem różnorakich mechanizmów władzy, 

a prywatnie jest rozdwojony, bo zamiast seksu proponuje mu się mówienie o seksie, 

nieustanną gadaninę. Foucault zadaje ważne pytanie naszej współczesności: dlaczego 

społeczeństwa Zachodu, społeczeństwa europejskie ogarnęła tak silna potrzeba 

stworzenia nauki o seksualności, dlaczego „(…) my, Europejczycy, pragniemy od stuleci 

raczej znać prawdę o seksie, niż uczyć się zwiększania przyjemności
22

. W swoich 

analizach przeciwstawia Wschód – Zachodowi, społeczeństwa wschodnie – społeczeń-

stwom zachodnim. Z jednej strony bowiem mamy społeczeństwa zachodnie, starające 

się od stuleci prowadzić na temat seksualności dyskurs, przekształcony później 

w naukę – scientia sexualis; z drugiej zaś społeczeństwa wschodnie, które nie starają 

się fundować nauki, lecz pewną sztukę, polegającą na zwiększaniu przyjemności, 

czynienia ją bardziej intensywną, mocniejszą, trwalszą. Wschód stworzył sztukę ero-

tyczną, dotyczącą przyjemności, Zachód – wiedzę seksualną, wiedzę dotyczącą seksu-

alności. Celem wiedzy jest prawda seksu, prawda tego czegoś, czym jest w jednostce 

seks czy seksualność, celem sztuki – intensyfikacja przyjemności. Człowiek Zachodu, 

dzięki opisanym wyżej technikom (spowiedzi, nadwiedzy) zaczął postrzegać siebie 

jako podmiot pragnienia, zaczął rozszyfrowywać siebie, widzieć w sobie i uznawać się 

za podmioty pragnienia. Ludzie Zachodu zaczęli uprawiać na sobie, jak pisze Foucault 

                                                                   
21 Foucault M.,  Seksualność i władza, s. 212. Por. Dominiak Ł., Problematyka seksualności, s. 288. 
22 Foucault M.,  Seksualność i władza, s. 205. 
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– hermeneutykę pragnienia. Dzięki temu właśnie aktywność seksualna ukonstytuowała 

się jako dziedzina moralności23
. Tym samym „urządzenie seksualności” zawłaszczyło 

sobie prywatną, intymną przestrzeń człowieka.  

Seksualność zatem to nie tylko wewnętrzna, intymna sfera człowieka, ale szersze 

zjawisko, na które składa się praktyka dyskursywna, nieustanne produkowanie dyskursu 

o seksualności, czyli „prawdy płci”, oraz rozwijana, zwielokrotniana wiedza, podsycana 

wyznaniem. Tam, gdzie się spotyka technika wyznania z dyskursem naukowym, tam 

znajduje się centrum owego urządzenie seksualności, które nastawione jest nie na 

zwiększanie przyjemności (jak w kulturach Wschodu), ale na tropienie najdrobniej-

szych przejawów patologii oraz wydobycie na powierzchnię prawdy o podmiocie, 

prawdy o człowieku, o nas samych. Z tej oscylacji pomiędzy wyznaniem a naukowością 

wyłoniła się wiedza o podmiocie, wiedza, której wcześniej nie było, a więc została nie 

tyle wydobyta, ile raczej wyprodukowana. Za pomocą zatem tej kategorii możliwe jest 

produkowanie duszy lub, mówiąc mniej metaforycznie, tożsamości seksualnej. Przy-

pomnę, co mówił Nietzsche – wszelkie instynkty niemogące wyładować się na zewnątrz, 

powodują powstanie, a następnie rozrastanie się wewnętrzności
24

. W kwestii seksual-

ności mamy tu więc sprzężenie zwrotne: im bardziej ogranicza się ciało, tym bardziej 

rozrasta się dusza, zaś im bardziej rozrasta się dusza, tym mniej człowiek ma możli-

wość korzystać z rozkoszy ciała, bo jego dusza (jakkolwiek ją nazwiemy: wewnętrzność, 

subiektywność, podmiotowość, tożsamość) pęta go siecią wewnętrznych zakazów 

i nakazów. 

6. Uwagi końcowe. Tożsamość znormalizowana 

Nadprodukcja wiedzy na temat seksualności dotyczy nie tylko sfery zachowań 

i moralności, ale rozprzestrzenia się też na sferę racjonalności. Zachęta do mówienia 

i dyskurs seksualny przejawia się także w wykształcaniu się narzędzi stricte naukowych: 

analiz, tabel, klasyfikacji, specyfikacji jakościowych i ilościowych, metod statystycz-

nych. W XVIII wieku pojawia się pojęcie populacji, które bardzo ściśle wiąże się 

z seksem: dotyczy bowiem zjawisk, takich jak: rozrodczość, płodność, przyrost natu-

ralny, śmiertelność, itp. Władza występująca pod postacią nauk zajęła się klasyfiko-

aniem, wprowadzaniem jednostek chorobowych, rodzajów perwersji seksualnych itp., 

na wzór taksonomii Linneusza czy układu okresowego pierwiastków autorstwa 

Mendelejewa
25

. Ten rodzaj władzy nie ma charakteru prawa, nie wytycza granic sferze 

seksualnej, ale nakłada na ludzką seksualność siatkę narzędzi naukowych oraz 

z zachowań seksualnych czyni zasadę klasyfikacji
26

. Wiedza, która uzyskała status 

nauki, ukonstytuowała pojęcie normy, jako narzędzia służącego do oddzielania tego, 

                                                                   
23 Foucault M., Historia seksualności, s. 150. 
24 Wszystkie popędy, nie mogące wyładować się na zewnątrz, zwracają się wewnątrz. Oto co nazywam 

uwewnętrznianiem człowieka; tak dopiero przyrasta do człowieka to, co się później jego „duszą” zowie. Cały 

świat wewnętrzny, początkowo cienki, jakby wciśnięty między dwa naskórki, rozrósł się i wyrósł, nabrał głębi, 
szerzy, wysokości, w miarę jak zatamowanem zostało wyładowywanie się człowieka na zewnątrz. Nietzsche 

F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, przeł. Staff L., Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa 

MCMV-MCMVI, s. 93. 
25 Warto tu wspomnieć o bardzo ciekawym dla zagadnień poruszanych w tym artykule tekście Pawła 
Majewskiego, pt. Ciało Linneusza. O pewnych własnościach taksonomii, które wpływają na ludzkie widzenie 

świata, tenże „Teksty Drugie”, 2020 nr 1, str. 152-164. 
26 Foucault M., Historia seksualności,  s. 49. 
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co uznane za normalne, do tego, co takie nie jest. Norma nie jest czymś co wynika 

z rzeczywistości, z natury, ale jest czymś ustanowionym, wybranym. Jak pisał 

G. Canguilhem, preferowanie i wybranie jednego porządku milcząco zakłada istnienie 

innego możliwego porządku, którego się jednak nie wybrało. Jednak to, czego się nie 

wybrało, nie jest neutralne, a wręcz przeciwnie: wykracza poza normalność, a więc jest 

nienormalne, odpychające, dlatego się je odrzuciło
27

. Ustanowienie normy jest zatem 

aktem nadającym wartość, wartościowe jest to, co normalne. Jednocześnie pragnę tu 

zauważyć, że nadawanie wartości w nauce nie jest niczym, nomem omen, nienormal-

nym, bo nauka nie jest wolna od wartościowania, czyli od wyboru jakieś ścieżki, 

sposobu przedstawiania treści, itd., nie ma żadnego „widoku znikąd” w rozumieniu 

T. Nagla ani „boskiego punktu widzenia” w rozumieniu H. Putnama. Tym zaś, co 

ustanawia tożsamość jest odniesienie do konkretnej perspektywy poznawczej, która 

z natury swej jest wartościująca
28

. Punktem zbieżnym między Foucaultem i Canguil-

hemem jest pojmowanie tego, co jest normalne oraz patologii jako rzeczywistości nie 

obiektywnej, ale uwarunkowanej społecznie, w danym okresie historycznym. Norma 

nie jest czymś koniecznym, nie wynika z rzeczywistości, z natury, ale jest czymś 

ustanowionym, wybranym. Foucault jest jednak bardziej radykalny niż Canguilhem, 

dla niego bowiem podmiot oraz znormalizowana tożsamość seksualna jest produktem 

władzy dyscyplinującej i jej normalizujących praktyk. Nauki o człowieku, zajmujące 

się jego tożsamością, także tożsamością seksualną, najpierw zatem ustanawiają swoje 

standardy zachowań, następnie działają zwrotnie na człowieka realnego, kształtując 

jego myślenie o sobie samym. Jak pisze Maria Daraki, ów zwrot wiedzy o człowieku 

ku niemu samemu ma doniosłe znaczenie, wręcz jest to zjawisko fundamentalne, gdyż 

wiedza o człowieku jest materiałem, z którego buduje się tożsamość29
. Mówiąc po prostu, 

to, co „się mówi” o człowieku, staje się jednocześnie jego definicją, jego określnikami, 

jego – wreszcie – tożsamością. Zatem, podczas gdy interpretatorzy Foucaulta zatrzy-

mali się niejako w połowie drogi, na poziomie tylko wiedzy, na poziomie pewnego 

historycznego (dawnego) „modelu” człowieka, on sam wskazywał na coś więcej, na 

samego, żywego, konkretnego człowieka. To jego dotyczą, dotykają, definiują, wreszcie: 

nadają tożsamość, nauki o człowieku. Zresztą, współczesne nauki humanistyczne, 

definiując człowieka nie poprzez esencję (jak było wcześniej), lecz relacje ze środo-

wiskiem (społecznym, politycznym, itp.), tym samym definiują go jako zależnego, 

wręcz zniewolonego tymi relacjami, a co za tym idzie, jako istotę super-zdeter-

minowaną30
. 

Genealogia tożsamości seksualnej, dokonana przez M. Foucaulta, nie poszukuje 

zatem biologicznych postaw seksualności, prawdy o seksualności, lecz pyta o nią 

w kontekście historii i w kontekście władzy, panowania nad innymi, dokonuje jej 

uhistorycznienia i upolitycznienia. Foucault, podkreślę jeszcze raz, nie pojmuje seksu-

alności jako pewnej esencji, jakiegoś pierwotnego popędu, który kieruje naszymi, 

ludzkimi zachowaniami, ale jako historyczny konstrukt, który służy lepszemu dyscy-

                                                                   
27 Canguillhem G., Normalne i patologiczne,  przeł. P. Pieniążek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 201-

202 i nast. 
28 Por. Szahaj A., Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, „Teksty Drugie”, 2007 nr 1/2, s. 160. 
29 Daraki M., Przezwyciężanie strukturalizmu, w: Wiek XX  – przekroje, Oficyna Literacka, Kraków 1991, 

s. 264. 
30 Daraki M., Michela Foucaulta podróż do Grecji, [w:] Wiek XX, s. 287. 
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plinowaniu jednostek w społeczeństwie poprzez produkowanie tożsamości, czynienie 

z ludzi podmiotów pragnienia. Seksualność jest niczym – nie istnieje poza historycznie 

przygodnym konglomeratem – jak pisze. Seksualność zatem, a właściwie należałoby 

powiedzieć: dyskurs na temat seksualności, i to zarówno w postaci wypowiedzi funk-

cjonujących na poziomie społecznym, jak i nauki o tożsamości seksualnej, jest według 

Foucaulta sposobem na jeszcze lepsze kontrolowanie jednostek ludzkich, jest zasadą 

ich klasyfikacji i normalizacji. Jak pisze:  

(…) wiedza ta, która, nie licząc paru chwiejnych analogii i przeszczepionych 

pojęć, niczego naprawdę z owych dyscyplin nie wzięła, uzyskała na mocy 

sąsiedztwa gwarancję quasi-naukowości; dzięki temu sąsiedztwu niektóre 

treści biologii i fizjologii mogły posłużyć ludzkiej seksualności jak zasada 

normalizacji31.  

Własnością zachodnich społeczeństw jest przedstawianie sfery seksualnej jako 

tajemnicy, którą należy w sobie odkryć, wydobyć z siebie na światło dzienne. Dyskur-

sywizacja seksu, którą rozpoczęło chrześcijaństwo, to ciągłe, nieustanne wydobywanie 

na powierzchnię prawdy o seksie, prawdy, która rzekomo dotąd była ukryta. Pod 

chrześcijańskim „Prawda was wyzwoli” podpisałby się też Freud „Prawda o was, was 

wyzwoli”
32

. Psychoanaliza zatem w tym kontekście okazuje się być tylko jednym 

z licznych elementów wielkiego, trwającego od wieków, dyskursu o seksie, traci swą 

wyjątkowość
33

, jest częścią tego wielkiego urządzenia, aparatu seksualności, który był 

już obecny w średniowieczu jako zasadniczy element chrześcijańskiego dyskursu doty-

czącego ciała. W tym kontekście kozetka psychoanalityka jest tylko kolejnym wciele-

niem konfesjonału, tej techniki stworzonej po to, by produkować w ludziach „ja”, by 

ich uwewnętrzniać, a poprzez uwewnętrznienie, poprzez uczynienie podmiotem – 

ujarzmiać, kontrolować, dyscyplinować. Analogiczny cel mają także nauki, które za 

swój przedmiot obrały seksualność: psychiatria czy seksuologia. Wierzymy, że nauki 

te odkrywają prawdę o nas samych. Foucault właśnie temu się sprzeciwia – nauka nie 

odkrywa, ale „produkuje”, produkuje prawdę, a poprzez to wytwarza naszą tożsamość. 

Prawda jest formą władzy, a jednocześnie funkcją wiedzy, która podtrzymuje stosunki 

władzy. Jest skutkiem działań reguł dyskursu prawdziwościowego funkcjonującego tak 

w kulturze, jak i nauce. Nie chodzi tu jednak o podważenie nauki, a jedynie pokazanie, 

że nauka, także seksuologia (jako wiedza o tożsamości seksualnej), wyrasta z nieracjo-

nalnych korzeni, i tak należy ją rozpatrywać, zaś to, co uchodzi za prawdę, jest 

historycznie zmienne i zależy od historycznych: społecznych, politycznych, obyczajo-

wych, warunków, w jakich powstały. To relacje władzy pozwalają w określonym 

czasie zafunkcjonować określonym twierdzeniom w roli prawd absolutnych
34

. 

                                                                   
31 Pisze Foucault: (…) wiedza ta, która, nie licząc paru chwiejnych analogii i przeszczepionych pojęć, niczego 

naprawdę z owych dyscyplin nie wzięła, uzyskała na mocy sąsiedztwa gwarancję quasi-naukowości; dzięki 
temu sąsiedztwu niektóre treści biologii i fizjologii mogły posłużyć ludzkiej seksualności jak zasada 

normalizacji. Foucault M., Historia seksualności, s. 135. 
32 Tak pisze R. Meyer, analizując przypadek chłopca, którego Freud opisywał w swych książkach: Freud 

założył, że poznanie i zrozumienie przyczyn fobii powinno spowodować wyzdrowienie chłopca. Meyer R., 
Psychopatologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 60. 
33 Por. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2000 s. 255. 
34 Por. Allen B., Prawda w filozofii, przeł. M.S., Polska Akademia Nauk, Warszawa 1994 s. 194. 
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Foucault mówi, że ten „aparat seksualności”, ta cała wielka machina, która od tylu 

wieków nieustannie „gadała” o seksie, spowodowała, że seksualność stała się obiektem 

badań naukowych, administracyjnej kontroli i społecznej troski. Lekarze traktują ją 

jako podstawę oraz klucz do indywidualnego zdrowia i patologii, a także budowania 

i rozpoznawania ludzkiej tożsamości. Foucault podkreśla jednak, że ta wiedza o seksu-

alności jest częścią strategii władzy. Owo „urządzenie seksualności” służy bowiem do 

produkcji dyskursów prawdziwościowych o seksie, powodując, że coś takiego jak 

„seksualność” pojawiła się jako prawda o człowieku, i to nie tylko o jego seksualnej 

naturze, ale wręcz o jego tożsamości. 

W ciągu wieków został bowiem wyprodukowany dyskurs, ukazujący seksualność 

jako irracjonalny popęd, który wymaga pewnej społecznej samokontroli. Niebezpieczne 

zaś jest to, że urządzenie, które początkowo miało za zadanie tylko dyscyplinować 

ciała, stało się podstawą naszej tożsamości, rozpoznawania w nas samych naszej – 

rzekomo – „natury ”. 
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Seksualność a tożsamość. Michela Foucaulta genealogia seksualności jako 

narzędzia władzy 

Streszczenie 
W artykule dokonano analizy relacji pomiędzy kategoriami seksualność a tożsamość we współczesnym 

dyskursie społecznym, a także – posługując się myślą Michela Foucaulta – dokonano próby odmitolo-

gizowania historii seksualności i ukazania jej związków z praktykami ujarzmiania i normalizacji, jaka ma 

miejsce we współczesnych społeczeństwach Zachodu. Szczególne miejsce przypada tu władzy duszpaster-
skiej oraz naukom o człowieku, które to odpowiadają za produkcję tożsamości, zwłaszcza seksualnej. 

Seksualność jest w tych praktykach narzędziem władzy. 

Słowa kluczowe: seksualność, tożsamość, władza, normalizacja 
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Zuzanna Sadowa
1
 

Obraz w środowisku naturalnym i medialnym 

w kontekście doświadczenia krajobrazu. 

Prezentacja wybranych prac artystycznych autora  

1. Wstęp 

W doświadczeniu krajobrazu łączy się ze sobą to, co postrzegam, i to, co się 

wydarza. Wiąże się ponadto z tym miejscem, które już nie jest tłem czy tylko 

topografią tych zdarzeń, lecz je obejmuje, zawiera. Łączy się z czasem. To 

doświadczenie staje się wydarzeniem samym w sobie. Z jednej strony zawiera 

zdarzenia, które zachodzą w jego obrębie, a z drugiej samo jest zdarzeniem 

o własnym wymiarze. Ta podwójność wyraża złożony charakter doświadczania 

przestrzeni krajobrazu, które to doświadczanie właśnie w samym powszechnie 

dostępnym akcie świadomości rozpoznawane jest jako niezłożony, intymny 

moment spotkania ze światem
2
. 

Człowieka i środowisko łączy szczególny związek. To złożona, wielowymiarowa 

relacja. Spotkanie z przestrzenią jest obecne w każdym aktualnym doświadczeniu, jest 

treścią ludzkiego bycia w świecie.  

Zainteresowanie kształtem krajobrazu oraz dynamiką artykulacji przestrzeni i toż-

samości miejsc jest coraz częściej eksplorowaną dziedziną wiedzy i stanowi obszar 

zainteresowań badaczy na styku wielu nauk
3
. Krajobraz, ale też język i tożsamość 

miejsc, zaczynają być postrzegane w szerszym spektrum, rozszerzając pole doświad-

czenia wizualnego i wychodząc poza nie, a badacz konstruuje ich charakter za sprawą 

doświadczeń wielozmysłowych, intersensorycznych i, na co chcę zwrócić uwagę, 

intermedialnych. Krajobraz nie tylko przedstawia się w wyglądzie, ale – może przede 

wszystkim – w działaniu4. 

Krajobraz jako osobliwe zjawisko jest właściwym kontekstem dla podejmowania 

zagadnień przestrzeni i obrazu. Już sam w sobie, spajając te dwa odmienne aspekty 

świata w jednym doświadczeniu – wymiaru zewnętrznego i wewnętrznego; konkretu 

i jego mentalnego refleksu; doznawanego i wizualnego – jest swoistym medium po-

między nimi. Krajobraz zarazem, w doświadczeniu naturalnym, w bezpośrednim do-

znaniu i oglądzie, jak i krajobraz zapośredniczony/medialny, jako treść doświadczenia 

                                                                   
1 zuzanna.sadowa@asp.waw.pl, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 

www.asp.waw.pl. 
2 Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, Warszawa 2019, s. 19. 
3 Poza oczywistym obszarem badań kulturowych uwarunkowań, praktyk społecznych, ekonomicznych, 

politycznych czy naukowych perspektyw geograficznych, urbanistycznej, estetycznej, gdzie wiedza specja-

lizuje się i konstruuje własne koncepcje w ramach określonej dyscypliny nauki, istnieje inny obszar, na który 
chcę zwrócić uwagę – ten, w którym powstaje, tworzy się i działa proces krajobrazowania w indywidualnym 

bezpośrednim doświadczaniu, w którym uczestniczymy w sposób nieuwarunkowany. 
4  Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, dz. cyt., s. 15. 

http://www.asp.waw.pl/
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sztuki, będąc splotem zawsze odmiennych jakości
5
, wskazuje obszar interesujących 

mnie mediacji. Sam proces krajobrazowania
6
, lokując się na styku antagonizujących 

się porządków, figuracji i mediów, odsyła do tego, co pomiędzy
7
, co w moim przeko-

naniu wskazuje na jego intermedialny charakter
8
.  

Krajobraz tak rozumiany to spotkanie, które realizuje się nie tyle „w”, ile „pod 

postacią”. Obszar mediacji nie jest w tym przypadku definiowany jako określony widok, 

ale funkcjonuje jako pewna modalność doświadczenia. W wyniku działania dochodzi 

do przemiany – przejścia w nową intermedialną jakość, tworzy się niepowtarzalne połą-

czenie, w którym zachowana jest autonomia wobec sprzeczności „pomiędzy”
9
.    

To ciekawa perspektywa dla badań doświadczania krajobrazu. To sens i powód 

mojej autorskiej praktyki i szczególny wkład w dziedzinę badań obrazu oraz przestrzeni 

z perspektywy badań i namysłu artystyczno-naukowego.  

Krajobrazy uchwycone i zarejestrowane przez media obrazowe funkcjonują 

w świecie jako obrazy. Wraz z pojawieniem się obrazu rozbita została ciągłość czasowa, 

przestrzenna bezpośredniość świata – pełnia krajobrazu
10

. Obraz ujawnia dystans, 

demonstruje rozbity na fragmenty świat. 

                                                                   
5 Najważniejsze z perspektywy poruszanego tematu: przestrzeń-obraz, ogląd-doznanie. Pierwsze, funda-
mentalne dla statusu krajobrazu dystynkcje, stanowią o jego podwójności – w doświadczaniu przestrzeni 

konkretnej, topograficznej i jednocześnie postrzeżenia. Druga dychotomia to sposób doświadczania 

krajobrazu, w zdystansowanym oglądzie, a następnie doznawanego bezpośrednio, w przestrzeni mentalnej – 

obrazowej i doznaniowej. W obu widzenie ma znaczenie kardynalne – z jednej strony mamy oko postrze-
gające i pojmujące, z drugiej doświadczenie widzialności. Krajobraz jako z jednej strony wizerunek,  

a z drugiej jako ciągliwe doznanie. Złożoność tych antagonizujących się aspektów doświadczenia krajobrazu 

doprowadziła mnie do wniosku, że krajobraz jest mediacją pomiędzy nimi. 
6 Termin „krajobrazowanie” zapożyczam od amerykańskiego naukowca Williama J.T. Mitchella, który 
w eseju „Imperial landscape” zdefiniował krajobraz w jego formie czynnej jako medium pośredniczące 

w poznawaniu świata. Krajobrazowanie to uczynienie z krajobrazu czasownika, czyli dostrzeżenie w nim 

aktywności i procesu. Por. Mitchell W.J.T., Landscape and Power, University of Chicago Press, 2002, 

https://sfaiph304.files.wordpress.com/2012/08/landscapeandpower.pdf [dostęp: 26.08.2021]. 
7 Przyimek „między” stał się […] słowem-kluczem w analizach kultury ponowoczesnej, ulubionym ujęciem 

relacji między izolowanymi dotychczas zjawiskami i procesami, i to nie tylko relacji przestrzennych oraz 

czasowych, jak na to wskazywałaby jego funkcja gramatyczna. […] Proces ten doprowadził do równoczesnej 

obecności trzech wyrażeń wykorzystanych (często nadużywanych) przez interpretatorów kultury ponowo-

czesnej, wyrażeń zawierających ‘między’ […]: 1) przyimek wchodzący w skład wyrażenia lokalizującego 

jakąś czynność przestrzennie lub czasowo); 2) […] połączenie „w” i „między”, ‘w pośrod’ (dookreślenie 

przyimka: ‘w’ odnosi się do miejsca i czasu oglądanego ani wyłącznie od wewnątrz […], ani z zewnątrz […]; 

3) […] ta „międzość” lub ta „pomiędzość”, nazwijmy ją między-przestrzenią – (rzeczownik, w którym 
„między” staje się tematem, nośnikiem znaczenia, polska końcówka -ość wskazywać by mogła natomiast – 

przez analogię – na funkcję tego neologizmu w zdaniu). Za: Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii 

ponowoczesnego miasta, Kraków 2005, s. 168-169. 
8 Inter-media należy więc rozumieć/rozumiem nie tylko jako „coś pomiędzy mediami” czy też coś z różnych 

mediów powstałe, lecz również jako proces mediacji: w obrębie mediów, pomiędzy mediami, mediacji za 

pomocą mediów. 
9 Połączenie intermedialne działa nie na zasadzie łączenia, asymilacji i syntezy różnic, ale stwarza ich 

niepowtarzalne połączenie, w którym zachowuje autonomię wobec sprzeczności „pomiędzy”. Złożenie na 
zasadzie intermedium zachodzi, tam, gdzie oscylacja pomiędzy jakościami o odmiennym potencjale lub 

pomiędzy różnymi rejestrami jednego przedstawienia. Sam „ruch między”, uchwytny jest w przejściach, 

łączeniach, analogiach lub kontrastach. To nie tyle nowa forma, co nowe ujęcie. 
10 Określenie „pełnia krajobrazu” odnosi się do poszukiwanego i odnajdowanego kształtu tworzącego się 
w procesie krajobrazowania. „Pełnia” jako kompletność i jedność w percepcji i zarazem w doświadczaniu 

interesuje mnie w szczególnym momencie mediacji, w splocie wizualnego i doznawanego. Wprowadzam 

w określenie „pełni krajobrazu” wymiar doświadczania wielozmysłowego i inter-zmysłowego. Pełnia jest 
 

https://sfaiph304.files.wordpress.com/2012/08/landscapeandpower.pdf
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Mój namysł artystyczno-badawczy przejawia się w pytaniach.  

Jak w obrazie, wykorzystując cyfrowe media, pokazać przestrzeń? Jak w ramach 

kadru, na powierzchni obrazu przywracać czy inicjować doświadczenie krajobrazu – 

pełni krajobrazu? Jak przywołać doświadczenie zmysłowe, które zawsze jest para-

doksalnym splotem odmiennych wymiarów, jak rytm czy trwanie w komunii z genius 

loci? Jak w sztuce stwarzać pole mediacji pomiędzy tak radykalnie odmiennymi bytami? 

To pytania o możliwości przekazu obrazu ruchomego, fotografii, sztuki interme-

diów – otwierania przestrzeni, ale też otwierania na przestrzeń. 

W sztuce poszukuję kształtu krajobrazu
11

, który pojawia się w obszarze styku inter-

medium, w obszarze liminalnym, a opisuje go zarówno gest mimetyczny, jak i trans-

gresja.  

Moja refleksja i działanie twórcze opierają się na badaniach obszaru rozpoznanej 

relacji, realizując się w formule łączonej – wideo-art i instalacji intermedialnej, prze-

strzennej. Metodami badawczymi są obserwacja i uczestnictwo w krajobrazie oraz 

twórczość. Twórczość rozumiana jako praktyka artystyczna, w której procesy badawcze 

wymagają czasu i skupienia pozwalających na eksperymentowanie z pomysłami i na 

to, by praktyki i myśli dojrzały. Tu spostrzeżenia metodologiczne, konceptualne 

i artystyczne są (z)identyfikowane, ukazywane i wielokrotnie kwestionowane dopiero 

w stopniowo rozwijających się procesach. Metodą artystyczną jest autoetnografia.  

…. 

 

Z obszerniejszego zbioru badań, które dotyczyły mediacji między obrazem 

a przestrzenią i tego, jak mediacja jest konstruowana w przestrzeni wideo i poprzez 

przestrzenie ekranowe, zdecydowałam się omówić cztery prace, które bardziej 

szczegółowo dotyczą relacji między postrzeganiem wizualnym, zdystansowanym oglą-

dem a zmysłową bezpośrednią partycypacją, w kontekście doświadczenia krajobrazu. 

Omawiam cztery projekty, aby wskazać etapy pracy i dynamikę procesu arty-

styczno-badawczego w kontekście zagadnień: obraz, przestrzeń, medium – krajobraz. 

Nakreślam, jak zmieniały się moje sposoby tworzenia relacji i usytuowanie wobec 

wybranych miejsc, biorąc pod uwagę oko, ciało, relacje wizualne i struktury prze-

strzenne, które miały wpływ na strategie i decyzje artystyczne. Opisuję, co przyciągnęło 

mnie do pracy w tym obszarze i jakie w kolejnych pracach, które omawiam, zaszły 

zmiany w sposobie zajmowania się krajobrazem za pośrednictwem wideo.  

Dla realizacji prac badawczych wybrałam okolice, które znam i lubię, gdzie 

mieszkam.  

Wybrane do omówienia prace to: „Babie Lato”, „Spacer 1”, „Czarne Światło”, 

„Raport terenowy”. Każda z nich stanowi kamień milowy, oddzielona od pozostałych 

o kilka lat. Podsumowują one pytania, nadzieje i obawy prac z danego okresu. Są to 

prace bardzo różne, nie były planowane jako cykl. Nie reprezentują rozwoju przyczy-

nowego ani liniowego, ale stopniowy przyrost energii wokół pojawiających się kon-

                                                                   

w tym wymiarze możliwa jako doświadczenie, mierzona tym, co realne i tym, co nierealne, lokuje w niej 

emocje, wyobrażenia, abstrakcje i opcje wirtualnego. 
11 „Kształt krajobrazu” odnosi się do kształtu badanego doświadczenia krajobrazu, jego wizualności, 
a zarazem jego działalności. Kształtu, który łączy wartości niematerialne krajobrazu z zewnętrznym jego 

wyglądem. Poszukiwanie i odnajdowanie kształtu mentalnego krajobrazu oraz kreowanie i materializowanie 

go w dziele artystycznym jest sensem i celem mojej twórczości. 
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kretnych idei i metod. Te przyrosty wirują wokół projektu, po czym rozpraszają się 

i pojawiają ponownie, zamiast posuwać się do przodu krok po kroku, aby zakończyć 

w jakikolwiek sposób. 

Moim zamiarem było ujawnianie i powoływanie w procesie artystycznego krajobra-

zowania różnych wymiarów pełni krajobrazu
12

. Każdy projekt realizuje inny program 

artystyczny i skupia się na odmiennej problematyce i różnych aspektach doświadcza-

nia krajobrazu. Mimo to zauważalne są wiodące i przenikające się myśli i inspiracje.  

2. „Babie Lato”, projekt artystyczno-naukowy (2011-2013) 

Opis: Rejestracja wideo kamerą cyfrową wybranego kadrem pleneru i jego widoku. 

Zdjęcia – lato 2011. Lokalizacja – dolina nadbużańska, trzy wybrane miejsca.  

Kamera cyfrowa zamocowana na nieruchomej głowicy statywu konstruuje punkt 

widokowy – obserwatorium, z którego odbywa się obserwacja i rejestracja zdjęć, 

w różnych momentach dnia i pór roku.  

W otrzymanych statycznych ujęciach kadr nie podąża w żadnym kierunku, nie zbliża 

się ani nie oddala. Jest wolny od kierowania naszą uwagą, nie kreuje i nie opisuje prze-

strzeni. 

W ramach jednego kadru materiał filmowy jest zestawiony i scalony w postpro-

dukcji w liniową sekwencję czasową, lecz bez porządku chronologicznego kalenda-

rzowego czy dziennego. 

Tak postępowałam w trzech przypadkach. Wybrane trzy miejsca, widoki, kadry 

podporządkowane są linii horyzontu, z założeniem ich ciągłości. Widoki różnią się 

dynamiką tożsamości miejsc, topografią, objętością przestrzenności, oddaleniem 

horyzontu.  

Następnie w postprodukcji poruszane i odkształcane animacją kadry i powierzchnie 

obrazu realizują program ciągłości i płynności.  

W instalacji artystycznej kontynuowałam pracę nad ideą horyzontalnego kontinuum 

– jako następujących po sobie horyzontalnie trzech ekranów w przestrzeni instalacji, 

jak i w samych przedstawieniach. 

 „Babie Lato”, 2013. Wystawa indywidualna, Lutheraneum – podziemia kościoła 

ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy, Warszawa. 

                                                                   
12 Odnoszę się do koncepcji percepcji i doświadczania krajobrazu, w których „pełnia” ujmowana jest 

odmiennie. Z perspektywy opisywanej przez Joachima Rittera, związanej z tradycją formowania się 

europejskiego pojmowania krajobrazu, „pełnia” rozumiana jest jako obejmowanie jednym spojrzeniem świata 

jako całości – „pełni natury”. Krajobraz kształtowany jest metonimicznie: pewien określony wycinek 
odnoszony jest do pewnej całości, pojętej jako ustanowiona w tym kadrze jedność, zyskując tym samym 

pewną autonomię. Natomiast z perspektywy fenomenologicznej wymiar doświadczania „pełni krajobrazu” 

odczytuję jako dany w bezpośrednim, jednostkowym i chwilowym doznaniu, gdzie przestrzeń przeżywana 

jest cieleśnie, a więc i motorycznie. Pełnia, jedność i ciągłość możliwe są w doznaniu człowieka, gdzie 
widzialność zawiązuje się z takimi pojęciami, jak: „działanie”, „zdarzenie”, „performatywność” i „afekt”. 

Szczególnie inspirujące opisy odnajduję w dziełach filozofów: Henriego Maldiney’a oraz Bernharda 

Waldenfelsa, ale też Jean-François Lyotarda.  
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Ilustracja 1. Jeden z trzech widoków/kadrów z projektu „Babie Lato”13 

Projekt „Babie Lato” zainicjował prace badawcze nad ideą krajobrazu. Celem było 

zbadanie relacji obraz przestrzeni – przestrzeń w obrazie. Zakładając, że fundamentem 

doświadczenia krajobrazu jest wyodrębnienie fragmentu z widzianej przestrzeni, ujęcie 

go w ramy chwilowego lub stałego pola widzenia
14

 i scalenie w nową jednolitą całość, 

nadrzędną wobec poszczególnych elementów, koncentrowałam się na pewnej prze-

mianie – przejściu od widzenia topograficznego do postrzegania obrazowego.  

Podjęłam decyzję, że moim narzędziem badawczym dla tego zbioru poszukiwań 

w ramach tego tematu będzie obiektyw aparatu fotograficznego lub kamery wideo. 

Zamiarem było testowanie i rozpoznawanie możliwości obrazu ruchomego w odzyski-

waniu doświadczenia ciągłości przestrzennej, czasowej – kontinuum rozbitego na 

fragmenty obrazu świata. 

Ustawiam aparat między sobą a tym, co widzę. Notuję, a jednocześnie w ten 

właśnie sposób eksploruję zastaną i wybraną rzeczywistość. […] Wykonuję 

[…] coś w rodzaju odbitek widoków, co sugeruje, że ograniczam się do funkcji 

wykonawcy, który w świat nie ingeruje, a jedynie dokumentuje jego fragmenty. 

A jednak wchodząc w tę zastaną rzeczywistość, dokonuję przy pomocy aparatu 

czegoś ważnego – przetwarzam ją w obraz15.   

Podjęłam decyzję o zamknięciu w stałym kadrze wybranych widoków
16

. To przy-
wołuje ideę dobrze przyswojonego modelu myślenia o krajobrazie, w którym dany jest 
on nam zawsze w kadrze, niczym una finestra aperta sul mondo17. Przemyśliwałam na 
nowo aspekt doświadczania krajobrazu w postawie obserwatora, który jest w relacji 
wobec postrzeganej tam strony niczym sceny. By zobaczyć krajobraz, potrzeba oglądu 
całościowego, musimy spojrzeć w pewien sposób z zewnątrz, przestać myśleć użyt-

                                                                   
13 Opracowanie własne na podstawie materiału filmowego „Babie Lato”.  
14 Simmel G., Most i drzwi. Wybór esejów, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 293. 
15 Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, dz. cyt., s. 15. 
16 Używam słowa widok, w odróżnieniu do słowa krajobraz, w zgodzie z definicją Z. Kadłubka, że widok 

i pejzaż to tylko wycinek, fragment natomiast krajobraz objawia cały świat. Za: Kadłubek Z., Słownik, [w:] 
Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010, s. 672-673. 
17Alberti L.B., O malarstwie, [w:] Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku. 

wybór, oprac. J. Białostocki, Gdańsk 2001, s. 279. 
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kowo, celowo o obszarze w polu widzenia i potraktować go w sposób estetyczny. 
Fotografia, jak się wydaje, znakomicie nadaje się do takiego zadania. Obiektyw 
i konieczność kadrowania wymuszają na twórcy dystans

18
.  

Moim celem było tropienie i rozpoznawanie okoliczności, w których powszechne 
panowanie wzrokocentryzmu zostaje zachwiane i ujawnia pole dla doświadczania nie-
uwarunkowanego, bezpośrednio posługującego się zmysłami, które uchylają dystans. 
Zmierzałam zatem ku zanurzeniu w doświadczaniu, a nie jedynie w samej oderwanej 
wizji, innymi słowy sprawdzałam możliwość przekroczenia ram i unieważnienia 
pośrednictwa medium.  

W praktyce – badałam, jak w medium obrazowym, wizualnym (w fotografii  
i w wideo) pokazać, ujawnić przestrzeń. Jak w ramach kadru, na powierzchni obrazu, 
ekranu, monitora otworzyć przestrzenność doświadczania krajobrazu.  

Film operuje kadrami, kamera filmowa pokazuje świat rozbity na plany scalane 
przez montaż wedle ruchu, czasu, obiektu. Tworzy przestrzeń obrazową.  

By obraz otworzył przestrzenność, by przedstawienie otworzyło świat, musi dokonać 
się przejście. Przejście to może dokonać się na kilka sposobów. Po pierwsze – w ilu-
zyjną przestrzeń, w głąb świata przedstawianego, niwecząc ramy obrazu/okno monitora 
lub odmiennie – zwracając się ku doświadczeniu zmysłowego świata oglądanego przez 
obiektyw. Widz może lokować się we wnętrzu przedstawionego świata – jest obecny 
nie tylko przed płótnem, ekranem, ale także w obrazie. Może także zanurzyć się 
w samym zmysłowym doświadczaniu obrazu. Możliwe jest wejrzenie w krajobraz tak 
z oddali, jak i z jego wnętrza, a także samo jego doświadczenie. Te aktywności mają 
charakter mimetyczny.  

To właśnie mediacja, balansowanie, praca między byciem w i wobec, mając naturę 
doświadczania estetycznego

19
, zmierzają do pewnego rodzaju rozsadzenia obrazu, 

pozostawiając go w swoistym działaniu – chwianiu, przyciąganiu i odpychaniu, scalaniu 
i rozpraszaniu, dystansowaniu i zbliżaniu.  

Doświadczenie zmysłowe rozpiera granice, angażuje, niweluje dystans, co w jakiś 
sposób przywołuje doświadczaną ciągłość i pełnię krajobrazu. Charakter przemiany 
oraz to, co i jak jest dane w takim doświadczeniu krajobrazu, opisał Simmel: Znowu 
otwiera się na owo wszechżycie, gotowe w swoich określonych granicach zawsze być 
bezgraniczne20

.  
W projekcie „Babie Lato” w ramach przedstawienia zanurzałam się w powolnej 

naturalnej narracji światła i wiatru, w delikatnie zmiennej aurze, we wrażeniu naporu 
i ekspansji ziemi i kompresji nieba. To „dążenie ku sobie”, współbycie i mediacja. 
Jednocześnie obecna w każdym z trzech kadrze stabilizująca linia horyzontu urucha-
mia mechanizm dywergencji, „rozdzielania” i „oddalenia od siebie” planów i ich 
ucieczkę poza przestrzeń obrazu. Łączą się porządki stawania się i rozpraszania oraz 
pozaczasowej kontemplacji. Niemałą rolę odgrywa tu też wyobraźnia. 

W instalacji artystycznej „Babie Lato” pracowałam nad ideą horyzontalnego kon-
tinuum. Dlatego też ekrany z projekcją trzech widoków umieściłam obok siebie, tak by 

                                                                   
18 Rejestrowałam zdjęcia w plenerze, który traktowałam jak scenografię – gotową, właściwie oświetloną 

scenę, na której przebiega akcja. Korzystając z medium filmowego, „inscenizuję” za pomocą elementów 

obrazowych: kadrowania, ogniskowania obrazu urządzeniami optycznymi, czasu trwania ujęć, montażu 
w postprodukcji.  
19 Zgodnie z greckim źródłosłowem aisthetikos – odsyłający do zmysłów.  
20 Simmel G., Most i drzwi…, dz. cyt., s. 295. 



 

Zuzanna Sadowa 
 

74 
 

każdy niezależny kadr współgrał z pozostałymi, tworząc horyzontalną panoramę. Choć 
każdy kadr przedstawia inne miejsce, o innej strukturze przestrzenno-obrazowej, innej 
aurze, to zsynchronizowana wysokość horyzontu pozwala na grę między obrazami, 
a co za tym idzie – na poczucie kontynuacji, wznawianie poczucia ciągłości. 

Moją ukrytą intencją było i jest nadal zapytanie o przemianę i przejście zgoła 
odwrotne – czy i jak obraz może otworzyć przestrzeń, pełnię krajobrazu? 

W instalacji, w miejscu, takim jak rotunda, podziemna betonowa architektura, na 
przecięciu przestrzeni specyficznego miejsca

21
 i wideo, między ekranem z trzema pro-

jekcjami a przestrzenią fizyczną, stało się coś istotnego. Doszło do aktywacji i łączenia 
przestrzeni na ekranie i poza nim. Scalanie i rozpraszanie, zbliżanie i oddalanie wy-
odrębnionych fragmentów w animującym się kadrze obrazu z przestrzenią zdawało się 
odczuwać kolisty przepływ czasu właściwy naturze. Odniosłam nawet wrażenie, że 
zainicjowane zostało spójne doświadczenie, gdzie widzenie, doznanie zmysłowe, 
uczucia, pamięć scalały się w jedno w naszym „ja”. 

3. „Spacer”, projekt artystyczno-naukowy (2014) 

Opis: Rejestracja filmowa kilkusekundowych ujęć wybranego pleneru i jego 
widoku jako rozwijającej się w kadrze, zgodnie z przebiegiem dnia, panoramy. Zdjęcia – 
sierpień 2014. Lokalizacja – dolina nadbużańska, okolice Drohiczyna.  

Kamera cyfrowa z obiektywem o niezmiennej ogniskowej, zamocowana na poru-
szającej się w płaszczyźnie horyzontalnej głowicy, z nieruchomego statywu konstruuje 
oś pionową obrotu – dookolną stację, z której odbywa się obserwacja i rejestracja 
zdjęć. Zdjęcia od wschodu do zachodu słońca. Ujęcia i kadry w ruchu liniowym inter-
wałowym, metrycznym wiążą czas z miejscem.  

Zwornik relacji obiektyw – pozycja słońca to naczynie z wodą, przemieszczane 
krok po kroku w rytm przesuwanego kadru w czasie dnia. 

Idea miejsca i wędrowania. Jedność miejsca i czasu. Pozorna dzienna zmiana 
pozycji Słońca i Ziemi uruchamia obrót względem osi pionowej – człowieka. 

„Spacer 1”, 2014. Wystawa indywidualna, praca z cyklu „Słońce”, XI Między-
narodowa Konferencja Naukowa, DNT, Drohiczyn.  

 
Ilustracja 2. Ideogram projektu „Spacer 1” – jako kolaż, ilustrujący cykl i przebieg akcji, złożony z wyjętych 

fragmentów z pełnej sekwencji przedsięwzięcia22 

Projekt „Spacer 1” to badanie doświadczania obrazu w wymiarze doznania pełni 
krajobrazu, gdzie horyzontalność – przestrzenna i czasowa, wzajemnie połączona – 
rozwija się w jednym zamkniętym kadrze obrazowym. Ruch Ziemi i dzienna zmiana 
                                                                   
21 Zwrot „przestrzeń miejsca” stosuję wbrew potocznemu uznaniu, w którym dwa pojęcia „przestrzeń” 

i „miejsce” nie dopełniają się. Wbrew sztywnej definicji, gdzie przestrzeń jest rozciągła, a miejsce dokładnie 

określone. Praktyka uznaje te dwie różne kategorie za przenikające się. Niczym w omawianym krajobrazie, 

który z jednej strony jako fragment jawi się pod postacią obrazu, a z drugiej jako kontinuum doświadczany 
jest w swoistej rozciągłości i przestrzenności. Upraszczając, mogę stwierdzić, że miejsce wypełnione jest 

przestrzenią, tak jak i je zawiera i kreuje. Jednak nie jest to temat tego opracowania.  
22 Opracowanie własne na podstawie realizacji wideo-art „Spacer 1”. 
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pozycji Słońca inspirowały tytułową ideę spaceru. Podążam, stojąc w miejscu, za 
Słońcem, pierwszy raz, z obiektywem kamery, kierując ten obiektyw w jego stronę. 
Przemieszczam się, stojąc w miejscu. Kadr w ruchu poziomym ślizga się po hory-
zoncie – powierzchni ziemi, mojej łąki, realizuje kształt, choć niepełnego, to jednak 
dookolnego ronda, rozwijającego się w czasie i w przestrzeni.  

W odróżnieniu od praktykowanej w „Babie Lato” idei kontinuum, gdzie scalałam 
fragmenty kilku widoków w jeden krajobraz i gdzie badałam możliwości mediacji 
i otwierania ciągłości w horyzontalnie upłynnionej grze powierzchni i kadru obrazu 
względem siebie i widza, w „Spacerze 1” działam odmiennie – w ramach jednego 
kadru eksponuję ciągłość formowaną i przeprowadzaną w nieustającej powtarzalności, 
w rytmie. Wykorzystuję horyzontalność krajobrazu w jego biegu, w jednej scenie 
wybranej kadrem. 

Tu ruch nie odsyła w wizualną narrację ani poza kadr, lecz otwiera się do wnętrza 
tego kadru. 

Ten ruch odczytuję jako zwrot ku doświadczaniu krajobrazu w procesie scalania, 
zmierzającym do nowego ujęcia jako osobnej i autonomicznej całości, realizując 
wyzwanie idei pełni krajobrazu

23
. 

Terytorium tej możliwości jest w doświadczeniu człowieka, które spaja w jedno 
w naszym „ja” widzenie, doznanie zmysłowe, uczucia i pamięć. Bez człowieka nie ma 
krajobrazu. Jak wyraził to Siegfrieda Lenz, Czy stoimy wobec krajobrazu, czy 
spoglądamy z jego wnętrza – krajobraz powstaje przez nas24

.  
Chciałam dalej pracować i pogłębiać doświadczanie widzenia z jednego punktu 

widzenia, niczym z obserwatorium, a jednocześnie mocniej przemyśleć znaczenie ciała 
i zmysłowego doświadczenia przestrzeni i obrazu. To otwierało projekt na dziedziny 
pozawizualne, choć jednocześnie mocniej wiązało ze swoistym stanem oka mediu-
jącego między widzeniem a zmysłowym wrażeniem. Interesowało mnie, jak działa, jak 
się rodzi się i wydarza krajobraz, toteż musiałam zmierzyć się z ideą trwania.  

W doświadczeniu krajobrazu trwanie i upływ czasu łączą się z miejscem, a także ze 
sobą nawzajem. Ów widzialny zasięg miejsca, obejmujący i przestrzeń, i czas, i proces, 
i zmiany – jednocześnie je zawiera. Mogę powtórzyć za Johnem Bergerem, że: Pole, 
które się przed tobą rozpościera, wydaje się mieć takie same proporcje, jak twoje 
życie25

. 
Podążałam, przemieszczałam się, nie poruszając, a jedynie nieznacznie się obracając, 

nakierowując się na aktualną pozycję słońca, w interwałach czasu. Doświadczałam 
rytmu przepływających chwil i zarazem trwania. Byłam punktem „zero”. Niejawnym 
a sprawczym. 

Pierwszy raz wykorzystałam film jak fotografię poklatkową i śledzenie astrono-
miczne do wyznaczania trajektorii słońca w szeregu krajobrazów. W plenerze realizo-
wałam krótkie ujęcia wideo. Zależało mi na podtrzymaniu właściwości fotografii, która 
posiada wycinkowy, fragmentaryczny, atemporalny charakter. Zamierzałam następnie 
utworzyć z fragmentów nową całość, w której odmienne jakości – doświadczenia 
                                                                   
23 Idei, której pełna realizacja jest nie do pomyślenia, gdyż w świadomości dyskursywnej świat dawno się 

podzielił i wciąż się dzieli. Obraz całości jest niemożliwy. Możliwe jest jednak poszukiwanie i zmierzanie do 

niej. I to jest moim celem. Poszukiwanie doświadczenia pełni i całości wciąż na nowo jest ważnym 

postulatem dla twórczości. 
24 Lenz S., Wpływ krajobrazu (Landszaftu) na człowieka, tłum. Z. Kadłubek, [w:] Miasto w sztuce – sztuka 

miasta, dz. cyt., s. 71. 
25 Berger J., Pole, [w:] tenże, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008, s. 266. 
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równocześnie w wymiarze cząstkowym i całościowym, zarazem chwili i trwania, ale 
także bezczasowości, niezbliżalności doskonałego dystansu, tworzą więź z rytmem, 
współtworząc dzieło.  

Byłam niewidocznym punktem zero – obserwatorem, ale byłam też uczestnikiem. 
Potrzebowałam punktu środka – jawnego, punktu zbiegu, który przejąłby uwagę i za-
inicjował grę ze stabilizującą linią horyzontu. Potrzebowałam pośrednika wspierają-
cego ruch dośrodkowy, skupiająco-scalającego, potrzebowałam koincydencji, zdarzenia. 

Dlatego o świcie postawiłam naczynie wypełnione wodą w miejscu, które wska-
zywało kierunek aktualnej pozycji Słońca26

. I dalej:  

Obiektyw kamery zwróciłam w jego stronę. Stojąc sama w jednym miejscu, 
próbowałam kierować go zgodnie z pozycją Słońca na horyzoncie. W ten 
sposób naczynie krok po kroku przemierzało płaszczyznę łąki i wraz z okiem 
obiektywu zmierzało w czasie za wędrującym Słońcem, aż do zmierzchu27.  

Zatem mój obiekt, wędrując w ciągu dnia, wskazywał pozycje Słońca, które, pomi-
jając wschód i zachód, znajdowało się poza kadrem. Jednocześnie nieustanie potwier-
dzał związek z niewidocznym okiem obserwatora, z punktem zero. Kluczową koin-
cydencją, na której mi zależało, wynikającą z umieszczenia naczynia z wodą w kadrze, 
było to, że pomiędzy horyzontem utrzymywanym na stałym poziomie a taflą na 
powierzchni wody w naczyniu w wielokrotnie wznawianym ujęciu tworzy się i utrzy-
muje związek ze środowiskowym ciałem – już uczestnika

28
, tym samym nieustanie 

potwierdzając również związek z niewidocznym ciałem uczestnika, z punktem zero 
doświadczania zmysłowego.   

Przemieszczając się w terenie, naczynie z wodą poświadcza relację z gruntem, 
z ziemią. Inną istotną kwestią jest również to, że swym wznoszeniem i opadaniem 
(góra-dół) bada i ujawnia kształt topograficzny terenu. Dotyka, a przez to buduje 
związek z ziemią. 

Będąc w ciągłej relacji do słońca i jednocześnie do ziemi, naczynie stało się wizual-
nym zwornikiem wymiany. Podtrzymując relację z okiem z jednej strony, a z drugiej 
mediując z ciałem, rozszerza swoje działanie na pozawizualną wymianę. Wymiana ta 
ma więc charakter ciągłej mediacji. 

Zwornik (obiekt/naczynie z wodą) stał się punktem mediacji, w którym zbiegają się 
promienie przeciwieństw – odmiennych porządków przestrzennych i czasowych: jeden 
dąży w idei wertykalnej do punktowej jedności (punkt tożsamości, unieruchomionego 
czasu), drugi do niejednorodnej nieskończoności w doznaniu. Sam zwornik zaś trwa 
jako ruchomy i unieruchamiany świadek między odchodzącą i przychodzącą chwilą, 
z wizualnie kontynuującym się horyzontalnie obrazem przestrzeni.  

Mamy tu pracę unieruchomienia i zawieszenia oka. Co z tego wynika? Jak zauwa-
żyłam wcześniej, osunięcie oka patrzącego otwiera oko wewnętrzne, powstaje pole 
mediacji, które kojarzę z wytworzenia napięcia pomiędzy uwagą a swoistym rozpro-
szeniem. Jest to doświadczenie zapoznane w krajobrazie, gdzie nic się nie dzieje, jedynie 
przetacza się czas, odsłaniając bezczas, a obraz tego, co w polu widzenia niczym kres 
rezonuje ku źródłom, w głąb, w każdym ujęciu „Spaceru 1” potwierdza tylko siebie, 
jałowo. Widz ma swój czas, który jest unieruchomiony, zatrzymywany. Wykadrowana, 

                                                                   
26 Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, dz. cyt., s. 89. 
27 Tamże. 
28 Arnheim R., Sztuka i Percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka, tłum. J. Mach, Łódź 2004. 
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ograniczana przestrzeń odsyła do nieograniczonej przestrzeni wyłaniania się i do ja-
wienia widzialności świata, w którym zanurzone jest nasze własne widzenie, jak 
i przedstawionego w obrazie. Tu odbywa się przejście. Czy to doświadczenie mime-
tyczne, czy tu może się wydarzyć już transgresja?  

W realizacji nazwanej przeze mnie „Spacer 1” przemieszczanie kadru odbywało się 
w ruchu horyzontalnym – śledziłam pozycję słońca, nie zmieniając nachylenia do 
płaszczyzny, powierzchni Ziemi – łąki (ilustracja 2). W kolejnej realizacji pod nazwą 
„Spacer 2” obiektyw celuje już w samo słońce, czyniąc z niego centrum kadru. Zatem 
ruch kadru ma charakter dynamiczny – wznoszący się i opadający parabolicznie. 
Łączy właściwości ruchu horyzontalnego z wertykalnym. Odrywa się od łąki i do niej 
wraca, wahadłowo. Projekt „Spacer 2” rozwija osiągnięcia z badań „Spacer 1”. Jego 
praktyka przynosi wnioski, które w pełni zostały rozwinięte w kolejnym omawianym 
przeze mnie projekcie badawczo artystycznym „Czarne Światło”.  

4. „Czarne Światło”, projekt artystyczno-naukowy (2014-2016) 

Opis: Rejestracja fotograficzna kamerą cyfrową zdjęć dookólnego pleneru – pano-
ramy miasta z założonego jednego punktu obserwacji, zgodnie z przebiegiem doby. 
Zdjęcia – czerwiec 2014. Lokalizacja – Warszawa, Stara Ochota.  

Kamera cyfrowa z obiektywem o niezmiennej ogniskowej, zamocowana na ruchomej 
głowicy statywu, obraca się w płaszczyźnie horyzontalnej i jednocześnie diagonalnej, 
konstruując jawną panoramę 360° i niejawne centrum w punkcie zero – dookólnego 
obserwatorium, z którego odbywa się rejestracja zdjęć. W postprodukcji w animacji 
poklatkowej, w technice morfingu zostały scalone i upłynnione serie zdjęć (w zgodzie 
z linearnym biegiem czasu) w ruchomy obraz.  

Następnie monitor z przygotowanym obrazem ruchomym jest obracany w płasz-
czyźnie w geście performatywnego „odkręcania” skrętu przedstawienia.  

„Czarne Światło”, 2016. Wystawa indywidualna, praca z cyklu „Słońce”, Galeria 
XX1, Warszawa (ilustracja 3). 

 
Ilustracja 3. Projekcja wideo-art „Czarne Światło” w Galerii XX1, Warszawa29 

                                                                   
29 Fot. A. Zagórska. 
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W projekcie „Czarne Światło” rozwijam ideę podążania za słońcem w czasie 

względem przestrzeni, zapoczątkowaną w realizacji pod tytułem „Spacer 1”. Z tym że 

już nie tylko kieruję się w jego stronę, ale wręcz czynię z niego cel, ustawiam je 

w samym środku pola widzenia, kadru. Moim zamiarem jest tym razem podążanie za 

słońcem w trakcie całej doby, zajmując, tak jak w poprzedniej realizacji, jedno miejsce, 

nazwane punktem zero. W okresie pełnego obrotu Ziemi dookoła własnej osi pod-

trzymuję relację vis-a-vis ja/oko-ciało-Słońce, także, gdy jest ono niejawne, zasłonięte 

budynkiem czy Ziemią.  

Cel umyka, ale i mnie okrąża. Jestem w ciągłym obrocie. Próbując nadążyć za 

nim, przemieszczam się całą sobą – nie tylko okiem. Obracam się wraz 

z Ziemią, na której, stojąc, zajmuję pozycję. (…) Celuję i jestem w skręcie. Jest 

to skręt w pełnych obrotach. Obrót tworzy układ zamknięty, w którym odbywa 

się krążenie30.  

Był to kolejny krok w badaniu idei krajobrazu, kiedy to zgłębiałam odmienne 

wymiary jego doświadczania – obserwacji wyodrębnionego fragmentu z widzianej 

przestrzeni jako obrazu kresu widzialności oraz doznania przestrzeni okolicy, w której 

wnętrzu zanurzamy się w głąb. W projekcie „Czarne Światło” zajęłam się kwestiami 

wzajemnej polaryzacji tych antagonizujących się wymiarów i możliwością współ-

istnienia w jednym doświadczeniu. Możemy być stroną wobec krajobrazu, obserwując 

z dystansu, a jednocześnie możemy bezstronnie być w jego wnętrze wpisani. To ważna, 

kluczowa wręcz w moich dociekaniach, złożona figura doświadczenia przestrzeni 

krajobrazu. W jej szczególnym obszarze dochodzi do mediacji na poziomie relacji 

przestrzennych, a także odmiennych koncepcji widzenia. To, co mnie szczególnie 

zajmowało i na czym się skupiałam, pracując nad projektem „Czarne Światło”, to, po 

pierwsze, dzianie się pomiędzy tymi odmiennymi doświadczeniami i w samym obszarze 

„pomiędzy” – nie w sensie tego, co się dzieje, ale jak się dzieje. Po drugie zaś (co 

wynika z tego, co powyżej, a stanowi istotę moich twórczych dociekań) – co powstaje, 

jaka jest anatomia i morfologia kształtu pełnego, kształtu, który sam w sobie jest 

mediacją.  

Koncept połączenia cyklu kosmicznego z pełnią obrotu przestrzeni w czasie, 

w zakresie pola widzenia, okazał się trafiony. Założenie, że krajobraz jest splotem 

i mediacją wizualnego i doznawanego, że jest w ciągłym negocjowaniu, że warunkiem 

jego zaistnienia jest przemiana – przejście, realizowany przekład kosmicznego porządku 

na oko i ciało, nadało projektowi rozmachu, w kontekście tropienia idei pełni kraj-

obrazu. Idee i założenia, które konkretyzowały i definiowały mój obszar pracy, to dwa 

doświadczenia dookolności. 

Pierwsze – percepcyjna dookolność, pewien uwidoczniony, dany w postrzeżeniu 

kres tego, co mogę zobaczyć, horyzont, wobec którego jestem, zhierarchizowana rela-

cjami i odległościami, z perspektywicznie rozwijającą się przestrzenią w dal, otacza 

nas panoramicznie. To figura – Obserwatorium. Drugie natomiast, doznawana dookol-

ność, jest nam dana jako obecny stan rzeczy, w ciągłym doświadczeniu, jesteśmy 

w niej, tu i teraz, wpisani i zanurzeni. To figura Naczynia. 

                                                                   
30 Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, dz. cyt., s. 104. 
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Jeśli dookolność dana w percepcji jawi się jako scena, w której oko widza jest 

istotnym punktem, podmiotem i przyczyną konstruowanej dookolnie panoramy, speł-

niając ideę Obserwatorium, to dookolność doznawana, niebędąca przedmiotem nakie-

rowania, nieintencjonalna, doświadczana, jak powiedzieliby autorzy koncepcji kłącza, 

jako pasmo koniunkcji, w ciągu kontynuujących się ponowień fragmentu i…i…i…i31
, 

spełnia ideę Naczynia. Przesuwam się po powierzchni rzeczy widzianych, otwierając 

przestrzenność doświadczania. To praktyka zapoznana w pracy „Spacer 1”. Spotkanie 

dwóch możliwości doświadczania dookolności opisuję jako wydarzanie w krajobrazie, 

gdy patrzymy, obserwujemy i okazuje się, że jesteśmy już zanurzeni w sytuacji, która 

nas i ogarnia, i zawiera. Jest to proces przejścia z figury Obserwatorium do figury Na-

czynia. Aby to się mogło wydarzyć, należało opracować strategie i wcielać je w reali-

zowany projekt. 

Kluczowa była decyzja zatrzymania obiektywu w punkcie zero, praktykowana już 

w projektach „Spacer”, i zbudowania na nim pełnoobrotowej osi. Ta umożliwiała 

„ruch bez ruchu”, jak opisywałam: gdy się zatrzymałam, wszystko ruszyło32
, gdyż 

jednostajnie oddalałam się od mojego kosmicznie dalekiego celu. To, co realizowałam 

w praktyce, to celowanie na wprost i postępowanie w bok, w rezultacie skręt.  

Celowanie to konstruowanie relacji – mierzenie, koncentrowanie, ogniskowanie, to 

mentalny wzlot. Ponawianie i powtarzanie, krok po kroku w bok, jest uchylaniem relacji, 

dezaktywuje ją. To odpuszczanie, rozpraszanie, mentalne zanurzenie.  

Tak odkryłam i potwierdziłam w dziele specyfikę działalności przeciwstawnych sił – 

aktywnej zorientowanego strzału i pasywnej ruchu ponawiania w skręcie – które 

wyrażają i określają odmienne struktury tworzenia przestrzeni wobec i, realizując się 

w odmiennych wymiarach działania – siatkówkowej orientacji i środowiskowej immersji, 

które to wespół działają w swoisty sposób, który znałam z doświadczania krajobrazu.   

W konsekwencji struktury orientacji i imersji w przestrzeni krajobrazu w projekcie 

„Czarne Światło” wiązały się analogicznie z odmiennymi strukturami wizualnymi. 

Mianowicie przestrzenności konstruowanej w głąb, we wrażeniu przestrzeni oraz 

formowanej przez relacje przestrzenne na powierzchni obrazu, między elementami, 

kolażowo, w których doświadczanie się zanurzamy. Jest to widzenie obrazu albo jako 

sceny (mise-en-scene), albo jako ekspozycji powierzchni (mise-en-page)
33

.  

W praktyce użyta metoda realizacji wielu zdjęć (ilustracja 4) i następnie składania 

ich jako sekwencji w idei i technice mapowania/skanowania w moim przekonaniu 

właściwie odpowiedziała na wyzwanie, gdzie łączę widzenie fotograficzne z mapo-

waniem/skanowaniem i składaniem w montażu, w animacji, zwracając się ku doświad-

czaniu zmysłowego świata oglądanego przez obiektyw. Skanowanie jakby „dotyka” to, 

co „widzi” – bez badania przestrzeni i kształtów rzeczy, bez ustalania odległości między 

nimi, a także między okiem a obiektami, bez hierarchizowania, bez wskazywania waż-

                                                                   
31 Nie rozpoczyna się ani nie kończy, jest zawsze w otoczeniu pomiędzy rzeczami, międzybyt, intermezzo. 

Drzewo jest filiacją, ale kłącze jest aliansem, jedynie aliansem. Drzewo narzuca czasownik „być”, zaś kłącze 

ma jako pasmo koniunkcję „i…i…i…i”, Deleuze G., Guattari F., Kłącze, tłum. B. Banasik, „Colloquia 

Communia” 1-3, 1988, s. 237. 
32 Sadowa Z., Jej Nieruchomość Krajobraz, dz. cyt., s. 112. 
33 Zob. Chmielecki K., Estetyka obrazu filmowego, od analogowego mise-en-scène do cyfrowego mise-en-

page, Łódź 2009. 
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ności. Rejestruje dookolny stan rzeczy
34

. Kierowała mną potrzeba wywołania podwój-

nego efektu obrazu „widzenie poprzez” w sensie perspectiva, trójwymiarowej i ucza-

sowionej przestrzeni oraz wrażenia doświadczania powierzchni, które pozostawało 

w zgodzie z efektem jednorodnego, scalanego w animacji panneau. Celem nie było 

topograficzne uprzestrzennienie ani wywołanie wrażenia uprzestrzennienia okolicy, ale 

krajobraz, wizja obrazu, określająca szczególną pozycję oka i ciała. 

 
Ilustracja 4. Metoda scalania fotografii cyfrowej przy projekcie „Czarne Światło” – Fotomerge PS – ilustruje 

skład sekwencji zdjęć, przy zachowaniu stałego punktu – słońca – w centrum kadru35 

Ekscentryczna pozycja, gdzie cielesność stawia się wobec przedstawienia przestrzeni, 

pozwala jej na przekroczenie granicy obrazu, ram płótna czy ekranu.  

Próbując odpowiedzieć na pytania, jaka jest specyfika obszaru „pomiędzy” i jakie 

jest działanie pomiędzy odmiennymi doświadczeniami, trudno nie opisywać go jako 

pola mediacji, w którym antagonizujące się jakości, czasami konfliktowe (wizualne 

i doznaniowe; koncentrujące i uchylające, koncentryczne i ekscentryczne, scalające 

i rozpraszające) budują napięcia, wciągają i wypychają nas, zbliżają i oddalają 

w ciągłej próbie niemożliwego pojednania. Pełnia jest w tym wymiarze możliwa jako 

doświadczenie, mierzona tym, co realne i tym, co nierealne, lokuje w niej wyobrażenia, 

abstrakcje i plan wirtualnego. Innymi słowy, rzeczywistość ludzką – zewnętrzną, 

wewnętrzną i wykreowaną. 

W dokamerowym performance „Czarne Światło”, który przedstawia nam scenę 

obracania dłońmi monitora, gdzie w ruchu odkręcania sam monitor staje się ekranem, 

niczym okno
36

, na kształt obserwatorium, w którym kadr w przesuwającym się oknie, 

                                                                   
34 Stan rzeczy: konfiguracja, w której znaczenie mają stosunki panujące między rzeczami, a nie same rzeczy, 
zob. Flusser V., Ku filozofii fotografii, Słownik podstawowych pojęć, tłum. J. Maniecki, Katowice 2004, s. 72. 
35 Opracowanie własne na podstawie materiału fotograficznego w programie Photoshop, do edycji cyfrowej 

zdjęć i grafiki. 
36 Rozróżnieniem między ekranem a monitorem dokonał Flusser, który twierdził, że ekran reprodukuje jak 
lustro rzeczywistość realną i stanowi przedłużenie obrazu malarskiego, lustro, które opowiada i pokazuje. 

Natomiast monitor niczego nie reprodukuje, a raczej spekuluje i filozofuje. Wizualność obrazu cyfrowego jest 

według Flussera funkcją szczególnego rodzaju zagęszczenia czasu. 
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z natury podkreślającym zewnętrzność obserwatora, rozwijając się w czasie w dookolną 

panoramę, otoczył go całego z jego okiem, wciągając do środka. Wpisał go weń, niczym 

w naczynie. Dokument-performance jako obraz filmowy wchłonął wideo-animację. 

Ekran zawarł w sobie monitor. 

W realizacji „Czarne Światło” doświadczamy w rezultacie chwiania, pracy 

„pomiędzy”, gdy biegunowo inne strategie kreowania przestrzenności w obrazie, stra-

tegii iluzji filmowej – w przedstawieniu sceny (mise-en-scene) i strategii montażu 

wideo – ekspozycji na powierzchni (mise-en-page); gry – raz ekranu, raz monitora, 

którym analogicznie odpowiadają moje figury – orientującego Obserwatorium i immer-

syjnego Naczynia, przynosząc, w moim przekonaniu, kształt intermedium. 

5. „Raport terenowy”, projekt artystyczno-naukowy (2020) 

Opis: Rejestracja fotograficzna kamerą cyfrową zdjęć – z ręki, w interwale kroku – 

pleneru z wybranym obiektem, w ustanowionym centrum. Ruch na około, zgodnie 

z porządkiem postępowania czasu i ruchem wskazówki zegara. Zdjęcia – luty 2020. 

Lokalizacja – dolina nadbużańska, okolice Drohiczyna (ilustracja 5). 

Kamera cyfrowa, z obiektywem o niezmiennej ogniskowej, na wysokości wzroku 

ludzkiego, celuje w wybrany obiekt w przestrzeni, umieszczony w serii widoków, 

jednocześnie poruszając się w przestrzeni wokół niego. Kontynuacja przesuwającego 

się w kadrze horyzontu, w panoramie 360°. Realizacja kilku obrotów i wielu zdjęć, 

które zestawione i scalone w postprodukcji w animacji poklatkowej, w ruchomy obraz, 

zgodnie z linearnym porządkiem postępowania, tworzy czytelną topografię miejsca.  

Przeniesienie osi obrotu do wewnątrz sceny, w rezultacie do centrum obrazu. Ruch 

dookolny, okrężny i dośrodkowy.  

„Raport terenowy”, 2020. Wystawa zbiorowa pt.: „Salon Parametryczny +”, 

Galeria Salon Akademii, Warszawa.  

 
Ilustracja 5. Pojedyncza klatka z filmowego projektu „Raport Terenowy”37 

                                                                   
37 Fot. Z. Sadowa. 
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„Raport Terenowy” ma swoją genezę w pracy „Babie Lato”. Poszukiwanie i badanie 
anatomii kształtu „pełnego krajobrazu” jako idea i jako praktyka, kontynuowane i wa-
riantowane było w kolejnych projektach „Spacer” i „Czarne Światło”. Projekt „Raport 
Terenowy” jest kolejnym krokiem, a zarazem nowym wglądem w wymiar pełni 
krajobrazu, w zamyśle przekraczania samego krajobrazu, motywowanym ideą otwie-
rania przestrzeni. Celem było zbadanie krajobrazu bezstronnego (aczkolwiek w ramach 
jednego kadru i na powierzchni obrazu ruchomego), który już nie wciąga ani w głąb 
przestrzeni obrazowej, ani nie utrzymuje na jego powierzchni, lecz wytwarza działanie 
w strefie „pomiędzy”, (od)zbrojone z jawnej oscylacji powyższych porządków jako 
czyste pole. Dlatego też w realizacji artystycznej „Raport Terenowy” przyjęłam od-
mienną strategię, wykorzystałam nowe podejście. Tu obiektyw – domyślny podmiot 
oglądanego krajobrazu – krąży w przedstawianej scenie, próbując jakby ją obejść, 
w rezultacie uwidaczniając dookolną panoramę. Obiektyw porusza się w równie nie-
złożonym stopniu, jak w poprzednich pracach, ale już nie obraca się wokół własnej osi, 
którą sam sobą stanowi, lecz zatacza większe kręgi, co czyni jego ruch ruchem 
przestrzennym, konstytutywnym, pierwotnym w przestrzeni.  

Krajobraz jest niewidzialny, ponieważ im bardziej go doświadczamy, tym 
bardziej się w nim zatracamy. Ażeby doń dotrzeć, powinniśmy w miarę 
możliwości zrezygnować z wszystkich określeń czasowych, przestrzennych, 
obiektywnych; konieczność tej rezygnacji nie dotyczy wyłącznie naszego 
przedmiotu, ale w tej samej mierze dotyka nas samych38. 

Badając paradoksy krajobrazu, nie sposób pominąć dwuznacznej funkcji pełnionej 
przezeń w sztuce. Obrazowo, jako fragment przedstawianego świata, reprezentuje 
figuratywnie pewną całość – obszar podporządkowany w ramach kadru zdystanso-
wanemu spojrzeniu, w doświadczeniu natomiast, zmierzając w doznaniu ku pełni, jawi 
się jako jej przeciwieństwo, jako pustka – to, o czym nie sposób nic powiedzieć, ani 
czego nie sposób pokazać. Nieprzedstawialność doznania, w samym przedstawieniu39

 
tworzy dylemat: albo doświadczamy krajobrazu i go nie przedstawiamy, albo możemy 
go przedstawić – a więc zaprezentować, ale wtedy nie jest to już doświadczanie kraj-
obrazu. Pustką nazywam właśnie całą sferę pozawizualną, trudno uchwytną i nie-
określoną, zatem także trudno wyrażalną sferę doświadczania. Rozważając jej wymiar, 
równie pozawizualny, bo strukturalny, chcę zwrócić uwagę na obszar możliwości jej 
doświadczania, który kojarzę z zasadą przerwy w ciągłości, oddzielenia, dyskrecji

40
 

i rozumiem jako niezbywalną cechę wpisaną w paradoksalną figurę pełni krajobrazu, 
w której jest zawarta. Opisuję zaś jako: dalekość, niezbliżalność, bezczasowość. Są to 
cechy zgodne z definicją Beniaminowską, określające „przedmiot auratyczny”, gdzie 
„aurę”, którą można definiować w kategoriach „niepowtarzalnego zjawiska pewnej 
dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona nie była”

41
, odnajduję w pustce „pod postacią 

                                                                   
38 Straus E., Vom Sinn der Sinne: ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Götingen 1956 reprint, 

Heidelberg-New York 1978, s. 340. Za: Schollenberger P., Odosobnienie. Próby dekonstrukcji krajobrazu, 
„Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 8, 2014.  
39 Zob. Sadowa Z., Potrzeba Krajobrazu, „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia 

Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego” 10, 2018, s. 459. 
40 Dyskretny (łac. discretus – oddzielny) – przyjmujący wartości z określonego przeliczalnego zbioru. 
Nieciągły. 
41 Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, przeł. J. Sikorski, [w:] tenże, Anioł historii. 

Eseje, szkice, fragmenty, oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 209-210. 
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krajobrazu”. Pustce naznaczonej metafizycznym dystansem, który separuje odmienne 
przestrzenie i czas i wskazuje aktywną, choć pustą przestrzeń pomiędzy, lecz także 
ucieleśnia „interwał” – koncentruje na sobie, inicjując aktywną przestrzeń, otwierając 
na „zewnętrzną” sferę, na „poza terytorium” na „zdeterytorializowany świat” i czas 
wieczny, który jest właściwie poza czasem i nas przekracza. 

Jak echo wybrzmiewają w namyśle nad krajobrazem dystans i kontakt, tak samo 
jak fragment i ciągłość. Krajobraz jest w równym stopniu figurą oddzielenia, co złą-
czenia. W nieustającej prefiguracji mediuje między zbliżeniem a całkowitym oddale-
niem, w zdystansowanym i zapośredniczonym oglądzie miejsca, jak i w bezpośrednim 
immersyjnym zanurzeniu w przestrzeń, jak i przestrzenność.  

Na tym etapie pracy nad ideą i doświadczeniem pełni krajobrazu, przy projekcie 
„Raport Terenowy” odsłonił się istotny motyw pustki – obecności nieobecności, 
rewersu doświadczania krajobrazu, który niewątpliwie był obecny również w poprzed-
nich realizacjach. Jednak tu, na zimowym polu, zmarzniętej pustej łące, w drapieżnie 
obchodzonym przez obiektyw zbiorniku zmrożonej wody, jest tylko ciągłe przemiesz-
czenie w ruchu okrężnym. W ruchu ciągłego przesuwania, zbliżania i oddalania horyzont 
umyka, krajobraz staje się daleki, niedostępny, jakby zewnętrzny (ilustracja 5). 

Pustka jako tło, rewers dla wizualnego/jawnego, ale też sama w sobie – pustka jako 
absolut/otchłań. Prowadzi w kierunku próby usunięcia ograniczeń, które rządzą trady-
cyjnie pojmowanym krajobrazem jako widokiem specyficznie ukształtowanej natury 
i terenu ujętego w określony kadr. Tę ideę i rozważania wspiera pytanie postawione 
uprzednio: jak obraz może otworzyć przestrzeń, kraj, pełnię krajobrazu?  

W badanym wymiarze krajobrazu w „Raporcie Terenowym” zauważam, że kon-
frontujemy się zawsze z pewnym kresem, z tym, co nie daje się przybliżyć, a co zarazem 
zdaje się znane, swojskie, bliskie. Umyka, ale wciąż zachowuje obecność, tyle że obcą – 
pustą. Dążąc do „odkrajobrazowania”

42
, do usuwania krajobrazowych ograniczeń, sta-

nęłam przed niemożliwym, gdyż horyzont sam w sobie, wyznaczając kres polu naszego 
widzenia, jest granicą, której nie da się usunąć. Dostrzegam jednak pewną szczególną 
jakość doświadczenia, aktywny stan, w którym dana jest możliwość przekraczania 
granic, i możliwą perspektywę transgresji. Ten potencjał widzę w otwieraniu się na 
pustkę, na niewiadomą. Obraz, w którym horyzont bez początku i końca przetacza się 
jednostajnie, utrzymując stały poziom przedstawianej równiny, gdzie czas odczytujemy 
jedynie jako tok, zanurzeni w rytmie. To sytuacja zero. Widzę związek tego stanu 
z unieruchomieniem oka i skupieniem go na jednostajnym, bezcelowym i nieznaczącym 
ruchu. To pozbawienie aktywności oka uruchamia innego rodzaju aktywność

43
. Otwiera 

na jawienie się samej widzialności, która jest żywą formą i sensem dzieła. Zawieszenie 
czasu widzenia staje się czasem oczekiwania na to, co nadchodzi i czasem utraty tego, 
co odchodzi, rozpraszając się, zanikając. 

Działają jednocześnie siły dośrodkowe i odśrodkowe. Obraz realizuje pracę wcią-
gania do środka, bez utrzymywania w nim. Jesteśmy na zewnątrz, przedstawiony 
krajobraz jest w ciągłym wymykaniu, może za sprawą wciąż niedostępnego wnętrza, 
                                                                   
42 Zob: Lacoue-Labarthe P., Le dépaysagement, [w:] tenże, Écrits sur l’art, Les presses du réel, Gèneve 2009, 

s. 251. Za: Schollenberger P., Odosobnienie. Próby dekonstrukcji krajobrazu, „Widok. Teorie i praktyki 

kultury wizualnej” 8, 2014. 
43 Transpasywność jest istotą tego, co Henri Maldiney nazywa postawą przyjmowania i otwarcia, która nie 
dopuszcza żadnego a priori, która oczekuje, niczego się nie spodziewając, zachowując przez to całą możliwą 

antycypację. To jest to, co nazywam transpasywnością. Za: Murawska M., Fenomenologiczna post-narracja. 

Szkic o fenomenologii Henry’ego Maldiney’a, „Argument” 2013, nr 2, s. 393. 
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które obchodzimy jako zewnętrze. Jesteśmy poza nim. Krajobraz nie jest stroną 
oglądu, my nie jesteśmy stroną oglądającą. Krajobraz jest bezstronny. My jesteśmy na 
zewnątrz.  

Praca stawia pytania, lecz nie daje odpowiedzi, zanurza nas w dzianiu się 
transpasywnie

44
. 

Kim jest obserwator? Czyja to ziemia? Czyj to kraj? To pytania o związek czło-
wieka i świata w wymiarze spotkania z przestrzenią, bycia w świecie. Pytania o granice 
osoby, które gubią się w doświadczeniu pod tak swoistą postacią krajobrazu.  

Zadając te pytania, mam poczucie nowej możliwości, gdy czas widzenia zostaje 
zawieszony, gdy oczekujemy na to, co się zbliża i tracimy to, co się oddala. Krajobraz 
mija, bez początku, bez końca. Co pozostaje? 

6. Zakończenie 

Jak w ramach kadru, na powierzchni obrazu inicjować doświadczanie przestrzeni, 
krajobrazu – pełni krajobrazu? Jak przywołać doświadczenie mentalne i zmysłowe, 
które jest splotem odmiennych wymiarów? Jak w sztuce tworzyć pole mediacji po-
między radykalnie odmiennymi bytami? Pytania o strategię działania są też pytaniami 
o kształt i formę badanego doświadczenia pełni krajobrazu, jego wizualności, a zarazem 
jego działalności.  

Kształt, struktura i charakter badanego dychotomicznie złożonego zjawiska jako 
intermedialnej i performatywnej mediacji może być dla twórcy wyzwaniem, polem do 
badań i poszukiwań nowej możliwości przedstawienia. Jest metodą, która pozwala 
krajobraz definiować, wychodząc od obrazu rozwijać poszerzoną wizualność, gdzie 
widok w swoistym doświadczeniu widzenia i w strukturze przestrzenno-mentalnej 
(bycia w i bycia wobec krajobrazu, ale też bycia poza) realizuje się w idei obrazu jako 
formy czynnej. Z drugiej strony możliwością, która uczyniłaby z wizualnego krajobrazu 
swoiste terytorium czystego urzeczywistniania się doznania i wydarzenia. Tym samym 
wyjściem poza Albertiańskie okno, gdzie nie ma już potrzeby ram, kadrowania, 
a obraz staje się kształtem zdarzenia. 

 Opisując etapy pracy w moich projektach, rozwój i dynamikę zmian w metodzie 
i nastawieniu do krajobrazu i miejsca oraz strategii, w tym stosunku do ciała i oka, do 
widzenia i doświadczenia tworzącego (charakter i strukturę) wydarzenia, zauważam 
odchodzenie od mimetycznych założeń w kierunku usuwania ograniczeń, zmierzania 
ku przekraczaniu różnic, dystansu i granic.  

Każdy krok w kolejnej realizacji związany był z podjęciem innej koncepcji – próby 
usunięcia ograniczeń, badania szansy przejścia, ujawniał nowe możliwości. Tak jak 
w instalacji artystycznej „Babie Lato” działanie i przejście pojawia się sferze prze-
strzenno-obrazowej, a w pracy „Spacer” działanie odbywa się w splocie wizualno-
zmysłowym, zaś zdarzenie może pojawić się w momencie przejścia między przedsta-
wieniem obrazowym a jego wydarzaniem się w zmysłowo doznawanym ponawianym 
rytmie trwania, tak w wideo-performance „Czarne Światło” mediacja pod postacią 
krajobrazu odbywa się w oscylujących przestrzeniach figuracji, pomiędzy różnymi 

                                                                   
44 Łącząc pojęcie pasywności z przedrostkiem „trans-”, Maldiney stara się wskazać na to, że pasywność, 

o której mówi, sama się przekracza, stając się ostatecznie za swoim przeciwieństwem. Jest to pasywność, 
która skrycie, chciałoby się powiedzieć dialektycznie, okazuje się powiązana z aktywnością. Chodzi tu więc 

o przekroczenie opozycji aktywne-pasywne. Otwarcie podmiotowości na świat, rozumiane jako swoista 

pasywność, okazuje się więc zawsze powiązane z aktywnością. Zob. tamże. 
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rejestrami jednego przedstawienia, spełnia się w ciągłej modulacji, w koncepcie 
„Raport Terenowy” natomiast pojawia się wyzwanie badania możliwości przejścia 
obrazu w jego rewers, a więc w całkowitą zewnętrzność – w wyniku działania dochodzi 
do przemiany, przejścia w nową intermedialną jakość, tworzy się niepowtarzalne połą-
czenie, w którym zachowana pozostaje autonomia wobec sprzeczności „pomiędzy”. 

Pojęcie przejścia i przemiany stało się kluczem dla rozumienia znaczenia mojej 
praktyki. Kres wyznaczony granicą pola widzenia i doświadczania przemieszcza się 
wraz z każdym kolejnym krokiem mojej artystycznej podróży, niczym horyzont 
w trakcie pokonywania drogi. Pozostaję z pytaniem, z nieustanną inspiracją: jak obraz 
może otworzyć przestrzeń. W swych badaniach nadal z nim kroczę. Czy kolejne kroki 
badawcze, które planuję, kolejne przekroczenia i negocjacje mojego ciała i oka 
z miejscami i obrazami miejsc, z zapisem tego, poprzez oderwanie oka-obiektywu od 
ciała i poddanie go swobodnemu ruchowi uwarunkowanemu jedynie grawitacją i sile 
bezwładności, przyniosą nową możliwość widzenia „krainy”? Czy odsłonią nowy 
wymiar przestrzenności w obrazie?   
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Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1987. 

Materiał wideo: www. zuzannasadowa.pl. 

Obraz w środowisku naturalnym i medialnym w kontekście doświadczenia 
krajobrazu. Prezentacja wybranych prac artystycznych autora  

Streszczenie 
Celem opracowania jest wprowadzenie do badanej artystycznie problematyki związanej z zagadnieniem 
obrazu i przestrzeni w kontekście zjawiska krajobrazu.  
W tym celu narracja została pomyślana i skonstruowana jako splot rozważań natury teoretycznej i działań 
natury empirycznej, artystycznej, z uwzględnieniem prezentacji pojęć, kluczowych tez i założeń funda-
mentalnych w praktyce artysty. Opracowanie ma formę autorefleksji, gdzie autorka skupia się na doświad-
czeniu własnym jako badacza, łącząc osobistą narrację z szerszym kulturowym i interdyscyplinarnym 
znaczeniem. 
W opracowaniu zostały przedstawione projekty „Babie Lato”, „Spacer 1”, „Czarne Światło”, „Raport 
terenowy”, które dotyczyły mediacji między obrazem a przestrzenią i tego, jak mediacja jest powoływana 
i konstruowana w przestrzeni wideo/ekranowej i poprzez przestrzenie ekranowe, które bardziej szczegółowo 
dotyczą relacji między postrzeganiem wizualnym/zdystansowanym oglądem a zmysłową bezpośrednią 
partycypacją, w kontekście doświadczenia krajobrazu.  

Krajobraz zarazem, w doświadczeniu naturalnym, w bezpośrednim doznaniu i oglądzie, jak i krajobraz 
zapośredniczony/medialny, jako treść doświadczenia sztuki, jak zauważa autorka, daje ciekawą i oryginalną 
perspektywę badawczą, gdyż sam w sobie, spajając odmienne aspekty świata w jednym doświadczeniu – 
wymiaru przestrzennego, topograficznego i postrzeżeniowego obrazowego; konkretu i jego mentalnego 
refleksu; doznawanego i wizualnego – jest swoistym medium pomiędzy nimi. Sam proces krajobrazowania, 
lokując się na styku, w splocie antagonizujących się porządków, figuracji i mediów, odsyła do tego, co po-
między, co w przekonaniu autorki wskazuje na jego intermedialny charakter.  
Aby wskazać etapy pracy i dynamikę procesu artystyczno-badawczego, w kolejnych rozdziałach opraco-

wania opisane zostały cztery projekty. Nakreśla to, jak zmieniały się sposoby rozwijania relacji z zagadnie-
niami obraz, przestrzeń i ich wzajemnymi relacjami, ze względu na usytuowanie wobec wybranych 
miejsc, biorąc pod uwagę oko, ciało, relacje wizualne i struktury przestrzenne, które miały wpływ na 
strategie i decyzje artystyczne. Opisane zostały też istotne zmiany w sposobie, w jakim artystka zajmowała 
się krajobrazem za pośrednictwem wideo, a także użyte przez nią metody i strategie artystyczne.  
W praktyce – badanie dotyczy tego, jak w medium obrazowym, wizualnym (w fotografii i w wideo) 
pokazać, ujawnić przestrzeń. Jak w ramach kadru, na powierzchni obrazu, ekranu, monitora uruchomić, 
otworzyć przestrzenność doświadczania krajobrazu.  
Słowa kluczowe: krajobraz, obraz, przestrzeń, intermedia, wideo-art, temporalizacja przestrzeni 
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Dusza u Platona i Arystotelesa, podobieństwa i różnice, 

wpływ na potomnych  

Dusza (ψυχή) była jednym z kluczowych terminów starożytnej filozofii greckiej, 

zajmowali się nią najbardziej wybitni filozofowie Platon i Arystoteles. Ich poglądy 

oddziałały na następne pokolenia i były inspiracją dla licznych pokoleń filozofów aż 

do epoki nowożytnej. Oddziałały także na chrześcijańską teologię.  

1. Okres przedplatoński 

W epoce przedplatońskiej, duszę pojmowano głównie na dwa sposoby, jako 

nieosobową podstawę życia bądź jako wewnętrzną część człowieka, odpowiedzialną 

za sferę życia psychiczno-umysłowego. Nie zachodzi tu potrzeba, aby szerzej przed-

stawiać wszystkie koncepcje epoki przedplatońskiej, zatrzymać się wypada na tych, 

które oddziałały na Platona i Arystotelesa.  

Według Homera (ok. 800 a.Ch.) dusza ludzka, wstępując w ciało, ożywia je, nato-

miast opuszczając powoduje jego śmierć (Il. XVI, 510)
2
. Przebywając w ciele dusza 

pobudza do działania ludzką siłę (θυμός), dzięki której pożąda, kocha, nienawidzi, 

walczy i boleje (Il. VI, 374)
3
, oraz rozum (νοῦς), dzięki któremu poznaje

4
. U Homera 

odważny i dzielny wojownik ma szlachetną, tęgą duszę, natomiast tchórzliwy – 

nikczemną duszę (Il. VIII, 155). Tężyzna fizyczna zależna jest od witalnych sił duszy. 

Po śmierci dusza udaje się do Hadesu (Il. XI, 446; XV, 255-256). Sądzona jest przez 

Minosa, syna Europy i Zeusa, który wyznacza jej los pośmiertny (Od. XI, 383-386). 

Tutaj staje się już tylko marnym cieniem swego dawnego istnienia. Orion pędzi stale 

zwierzynę, którą za życia pozabijał, dwa sępy dziobią we wnętrznościach Tytyja, 

Tantal usiłuje wody się napić, ale ta ucieka przed nim, Syzyf nieustannie usiłuje 

wtoczyć kamień na szczyt góry (XI. 587-598). Achilles mówi, że lepiej jest być 

niewolnikiem na ziemi niż księciem w Hadesie (Od. XI, 487. 502). Hezjod wprowadził 

wyspy szczęśliwości (Pr. i dn. 170).  

Według poglądów orfickich dusza pochodzi z kosmosu i do niego wraca. Także 

podczas snu błąka się po przestworzach. Dusza została uwięziona w ciele i znosi pokutę 

za pierwotną winę. Człowiek musi dążyć do wyzwolenia tkwiącego w nim pierwiastka 

boskiego w więzieniu ciała poprzez oczyszczenia i ascezę. Życie jest śmiercią, a śmierć 

jest życiem
5
. Całkowite wyzwolenie będzie możliwe dopiero po śmierci i dopiero po 

wielu wcieleniach duszy. Ci, którzy w trzech kolejnych cyklach na jednym i drugim 

świecie potrafili zachować swą duszę zupełnie wolną od nieprawości odchodzą na 

                                                                   
1 lesjanc11@gmail.com, Wydział Teologii, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. 
2 Każde ciało posiadające duszę żyje, ale może otrzymać ranę i jest śmiertelne (Il. XXI, 578). Z człowieka 

śmiertelnie ugodzonego pociskiem, dusza natychmiast wylatuje (Il. XI, 395; por. XI, 444, 743). Wyjście 

duszy jest synonimem śmierci, używane czasem nawet w odniesieniu do bogów (Il. I, 594).  
3 Hektor mówi: Stanąć na czele Trojan goreje mi dusza. Tydyd po klęskach Greków stwierdził: Boleść 
okrutna przejmuje mi duszę (Il., VIII, 152).  
4 Zob. Krąpiec M., Dusza ludzka, Encyklopedia Katolicka, t. 4, kol. 378.  
5 Gorg 492 E.  
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wyspy szczęśliwych
6
. Po śmierci dusza staje przed trybunałem trzech braci: Rada-

mantysa, Ajakosa i Minosa
7
. Nagrodzone dusze udawały się do Elizjum, potępione zaś 

do podziemia
8
. Zaskakujące jest podobieństwo orfickich wyobrażeń do zaratusztriań-

skiej nauki o nieśmiertelności duszy
9
.  

Koncepcję orfików przejęli Pitagorejczycy, a także Heraklit, który duszę mikro-

kosmosu wiązał z duszą makrokosmosu. Według Talesa z Miletu dusza jest czynnikiem 

wprawiającym ciało w ruch.  

2. Dusza Platona  

Poglądy Platona na duszę ewoluowały, ulegając czasem skokowym zmianom, 

w ścisłej zależności od stopnia rozwoju jego systemu filozoficznego. Uzależnione były 

od poglądów orfickich i pitagorejskich, z których czerpał wiarę w życie pozagrobowe 

oraz dwoistą naturę duszy ludzkiej. Natomiast jego nauka o istocie duszy, jej funkcjach 

i właściwościach wywodzi się od Sokratesa, Anaksagorasa, Empedoklesa i Kratylosa. 

Ponadto, w swych dziełach powołuje się niejednokrotnie na Homera, którego cytuje 

głównie wtedy, gdy potwierdza jego poglądy (dusza ożywia ciało)
10

, gdy zaś nie 

potwierdza, wówczas interpretuje go w sposób dla siebie dogodny
11

. Toteż omówienie 

tych poglądów należy przedstawić w kolejnych etapach odpowiadających etapom 

rozwoju jego systemu filozoficznego. Kolejność dialogów Platona została zasadniczo 

ustalona po publikacji Lutosławskiego, jakkolwiek kolejność poszczególnych dialogów 

w grupie jest wciąż dyskusyjna (sokratyczny, konstrukcyjny, dialektyczny)
12

. Tutaj 

powinienem wyjaśnić, że „Gorgiasza” umieszczam w okresie sokratycznym, 

a „Menona” w okresie konstrukcyjnym. Oba dialogi są podobne co do stylu i niejedno-

krotnie są umieszczane obok siebie
13

, jednak z punktu widzenia psychologii Platona 

„Menon” wpisuje się do drugiej grupy, a „Gorgiasz” do pierwszej. W „Gorgiaszu” nie 

ma ani metempsychozy, ani anamnezy, w „Menonie” jest jedno i drugie, dlatego 

„Gorgiasz” mógł zostać napisany przed wyprawą sycylijską, „Menon” zaś zaraz po 

niej. Pomiędzy trzema okresami zachodzą stosunkowo duże różnice, świadczy to za-

pewne o tym, że podczas podróży Platon raczej nie pisał dialogów. Z punktu widzenia 

psychologii platońskiej zwraca uwagę różnica pomiędzy dialogami sokratycznymi 

a konstrukcyjnymi, większa niż między konstrukcyjnymi a dialektycznymi. Zachodzą 

też drobne różnice pomiędzy dialogami okresu wczesno-sokratycznego i późno-sokra-

tycznego.  

                                                                   
6 Pindar, Oda olimpijska druga, 4, 2.  
7 Radamantys i Minos są synami Zeusa i Europy, Ajakos synem Zeusa i Ajginy.  
8 Kupis B., Religie świata antycznego, [w:] Zarys dziejów religii, pod red. J. Keller, Warszawa 1986, s. 353.  
9 Machalski F., Religie Iranu, [w:] Zarys dziejów religii, s. 286.  
10 W Rzeczp 441 B-C wyjaśnia, że trzeci element duszy θυμός pochodzi od Homera. Por. Cairns D., Ψυχή, 

Θυμός, and Metaphor in Homer and Plato, Société d’Études Platoniciennes, 2014. DOI: 

10.4000/etudesplatoniciennes.566.  
11 Homer ceni duszę waleczną i odważną, Platon filozofującą. Według Homera okres kiedy dusza przebywa 
w ciele jest dla niej najszczęśliwszy, według Platona najgorszy.  
12 Lutosławski W., The Origin and Growth of Plato’s Logic, with an Account of Plato’s Style and of the 

Chronology of his Writings, London 1905.  
13 W jednym i drugim Sokrates nazwany został drętwikiem, jeden i drugi wspomina wizytę Gorgiasza, jeden 
i drugi cytuje poetę Pindara, ale tylko w „Gorgiaszu” Sokrates zaklina na psa (Gorg 461 A; 466 C; 482 B). 

Owe podobieństwa mogły wynikać stąd, że część swoich dialogów Platon udoskonalał i przeredagowywał 

w późniejszym czasie.  
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2.1. Okres sokratyczny  

Okres sokratyczny trwał od 399 do ok. 395 a.Ch. W okresie tym Platon nie wypra-

cował jeszcze własnej psychologii, a jego poglądy były poglądami Sokratesa. 

W żadnym z dzieł tego okresu Platon nie przedstawia systematycznego wykładu duszy
14

. 

Rozproszone w nich fragmentaryczne wzmianki dotyczą głównie kwestii kształto-

wania i wychowania duszy.  

Człowiek składa się z ciała i duszy, dusza jest niematerialna
15

. Bardziej należy 

troszczyć się o duszę niż ciało (Charm 156 E), zabiegając o to, by stawała się lepsza 

i dzielniejsza (Obr 30 A-B), by stawała się duszą lepszej rasy (por. Charm 154 D). 

Można tego dokonać rozwijając w niej dzielność i męstwo. Dzielność (ἀρετή) wstępując 

w dusze, czyni je lepszymi (Lach 190 B). Natomiast męstwo (ἀνδρεία) jest to pewna 

moc, pewna zaciętość duszy (192 B). Uczenie jest pożyteczną pracą nad duszą (Lach 

185 D; 186 B), jest jej leczeniem i usuwaniem z niej niewiedzy (Hipp 372 D), a leczenie 

duszy jest bardziej pożyteczne niż leczenie ciała (372 D). W miarę przyswajania wiedzy 

dusza staje się coraz tęższa. Im bardziej dusza jest uzdolniona, im więcej opanowała 

umiejętności, tym staje się silniejsza (376 A)
16

. Większa wiedza przekłada się na siłę 

duszy i stanowi o jej jakości. Inny sposób rozwijania duszy dokonuje się na drodze 

przyswajania pięknych myśli wyrażonych w słowach. Dusza rozwija wtedy swoją 

σωφροσύνη (Charm 157 A), termin wieloznaczny, oznaczą roztropność, rozwagę, 

rozsądek, ale może to być także samokontrola, umiar.  

Myślenie dokonuje się w duszy (Charm 160 A), wszelkie decyzje i odruchy, 

świadome, czy nieświadome biorą swój początek właśnie w duszy (Charm 156 E; Hipp 

375 A-376 A). Oznacza to, że dusza kieruje ciałem (rządzi nim)
17

. Zdolnością duszy 

jest sprawiedliwość (Hipp 375 D) i bystrość umysłu (Charm 160 A). Dusza powinna 

kierować się sprawiedliwością, aby po zakończeniu życia móc obronić się w Hadesie 

przed sędziami (Kriton 54 B). Po śmierci czekają duszę dwie możliwości albo tam nic 

nie ma i człowiek po śmierci nie odbiera wrażeń żadnych, albo następuje przeobrażenie 

jakieś i przeprowadzka duszy z ziemi na inne miejsce. Jeżeli jest to brak wrażeń, jeżeli 

to coś jak sen, to i tak śmierć jest zyskiem, bo życie we śnie jest lepsze niż na jawie. 

Wtedy czas nie wydaje się dłuższy niż jedna noc. Taka śmierć to czysty zysk (Obr 40 

D-E). Jeżeli zaś śmierć jest przesiedleniem się duszy w inne miejsce, to nie ma więk-

szego dobra ponad nią (40 E). Tam będą sądzić sprawiedliwi sędziowie Minos, Rada-

mantys, Ajakos i Triptolemos (41 A). Więcej jest wart od ciała ten jakiś nasz pier-

wiastek, którego tyczy się niesprawiedliwość i sprawiedliwość (Kriton 48 A). Za 

zbrodnię nie należy zbrodnią odpłacać (Kriton 49 B-C). Człowiek, który krzywdą za 

krzywdę odpłaca, po przybyciu do Hadesu nie zostanie łaskawie podjęty przez 

tamtejsze prawa (Kriton 54 C).  

Po roku 395 p.n.e. Platon przedsiębrał podróże do Cyreny i Egiptu, jednak pobyt 

w Egipcie nie zaważył na jego poglądach o duszy. Pod koniec okresu sokratycznego 

napisał „Gorgiasza” (393 lub 392) i „Protagorasa”. Utrzymywał, że o duszę należy 

                                                                   
14 W sprawie sokratejskiej koncepcji duszy patrz: Reale G., Historia filozofii starożytnej, przeł. E. Zieliński, 

Lublin 1993, t. 1, s. 318-325.  
15 Platon nie stwierdza tego co prawda w żadnym z dzieł tego okresu, ale jako uczeń Sokratesa 
prawdopodobnie tak sądził.  
16 U Homera silna dusza przekładała się na męstwo, odwagę i tężyznę fizyczną.  
17 Myśl ta zostanie rozwinięta w późniejszych dialogach.  
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dbać bardziej niż o ciało (Prot 313 A), a żywi się ona naukami (313 C). W zależności 

od tego czy jest dobrze, czy źle uczona (karmiona), staje się albo silna, albo słaba (313 

A). Tego rozróżnienia brakowało w dialogach wczesno-sokratycznych. Dusza chłopca 

przyswajając rytmy i takty, łagodnieje nieco, staje się zdolniejszą do słów i czynów 

(326 B). Dobro jest to coś, co się tak dalece mieni różnymi barwami, coś tak 

różnorakiego, że i to tutaj dla zewnętrznych części ciała ludzkiego jest dobre, a dla 

wewnętrznych bardzo szkodliwe (334 B-C). Radość przeżywamy duszą, przyjmując 

jakieś myśli (pomyślne), podczas gdy przyjemność przeżywamy ciałem, np. podczas 

jedzenia (Prot 337 C). Uznanie rodzi się w duszach i wolne jest od fałszu, podczas gdy 

pochwała wyrażana jest słowami i niejednokrotnie bywa nieszczera (337 B).  

2.2. Okres przejściowy  

W roku 389 lub 388 Platon udaje się w swoją pierwszą podróż sycylijską
18

, podczas 

której zapoznał się z Pitagorejczykami: Archytasem z Tarentu i Timajosem z Lokri. 

Uderzył go tam przepych zmysłowy, jakim na Sycylii i Wielkiej Grecji otaczały się 

zamożne sfery społeczeństwa („List siódmy”). Oba te fakty oddziałały na jego poglądy 

o duszy (pierwszy pozytywnie, drugi negatywnie). Od Pitagorejczyków zaczerpnął 

preegzystencję i anamnezę, natomiast zmysłowy przepych wpłynął na pogłębienie jego 

lekceważącego stosunku do ciała i jego rozkoszy (zostanie to złagodzone pod koniec 

życia). Po powrocie z Sycylii zakłada Akademię (ok. 387). W okresie tym napisał 

„Menona” (prawdopodobnie w 382 roku) i I księgę „Rzeczypospolitej”.  

Platon głosi silny dualizm, przeciwstawia duszę ciału (por. Gorg 463 E-464 B). 

Dusza jest tym co sprawia, że ciało staje się żywą istotą (Eutyd 302 A, D). Spełnia też 

ona funkcję poznawczą (Eutyd 295 B-E). Sprawiedliwość jest dzielnością duszy, 

a niesprawiedliwość jej wadą (Rzeczp I, XXIV). Dusza podejmuje decyzje (Rzeczp I, 

XXIV). Jak gimnastyka i medycyna są niezbędne dla zachowania dobrej kondycji 

ciała, tak polityka dba o zdrowie duszy. W polityce wyróżnił prawodawstwo, które 

odpowiada gimnastyce i sprawiedliwość, która odpowiada medycynie (Gorg 464 B). 

W sumie są cztery elementy, które troszczą się o to, co najlepsze, jedne dla ciała, 

drugie dla duszy (464 C). Schorzeniami ciała są słabość, choroba i szpetota, scho-

rzeniami duszy są: niesprawiedliwość, nieuctwo i tchórzostwo (477 B). Dusza staje się 

lepsza dzięki sprawiedliwej karze, kara uwalnia duszę od złości (477 A).  

Dusza kieruje ciałem (Gorg 465 D), ale ciało ogranicza jej możliwości. Dusze 

przebywając w ciele, nie są zdolne do wydawania w pełni prawdziwych sądów. Ich 

możliwości poznawcze ograniczone są przez oczy, uszy i całe ciało (Gorg 523 D). 

Ograniczenia są tak wielkie, że okres pobytu duszy w ciele jest niemalże jej śmiercią 

(493 A), a ciało jest grobem duszy (Gorg 493 A)
19

. Dusza jest nieśmiertelna i wielo-

krotnie się odradza, dochodzi do śmierci i znów powstaje, nigdy nie ulega zniszczeniu 

(Men 81 B). Dlatego widziała wszystko na ziemi, jak i w Hadesie, a nie ma niczego, 

czego by nie znała (81 C-D; 85 E; 98 A). Według Homera tylko Tejrezjasz posiada 

w Hadesie mądrość, podczas gdy inni są tylko błąkającymi się cieniami (Men 100 A)
20

.  

                                                                   
18 W „Liście siódmym” Platon donosi, iż po raz pierwszy przybył do Syrakuz mając lat około czterdziestu 

(Listy, 324 A), natomiast w „Liście pierwszym” donosi, iż spędził tam spory szmat czasu (309 A), więc pobyt 
na Sycylii mógł trwać dłużej niż rok.  
19 Zachodzi tu gra językowa σῶμα – σῆμα.  
20 Por. Od. X, 495.  
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Platon wyróżnia dusze posiadające porządek i pozbawione porządku (Gorg 504 B; 

506 E). Porządek i proporcję w duszy nazywa praworządnością i prawem (504 D). 

Dusze pozbawione porządku są złe, bezrozumne, rozwiązłe, pełne niegodziwości 

i bezbożności (505 B). Takie dusze należy karać, aby uchronić je od zła i uczynić 

lepszymi (477 A; 480 A). Samą duszę dzielił na co najmniej dwie części, wyróżniając 

w niej część odpowiedzialną za pragnienia i namiętności (493 A-C).  

Śmierć jest rozłączeniem duszy i ciała (Gorg 524 B). Po opuszczeniu ciała, na 

duszy stają się widoczne ślady – wcześniej były ukryte pod powłoką ciała – wszystkiego 

tego, co za życia, człowiek za każdym razem czynił (524 D-E). Dusza udaje się do 

miejsca, z którego rozchodzą się dwie drogi: jedna na wyspy szczęśliwe, druga do 

Tartaru, gdzie na podstawie tych śladów zostaje osądzona. Sądzić będą Radamantys, 

Ajakos i Minos (524 A-526 D). Najgorszymi duszami zazwyczaj okazują się dusze 

władców (524 E), będą one karane proporcjonalnie do swych występków (525 A). 

Dusze sprawiedliwe będą mieszkać na szczęśliwych wyspach, niesprawiedliwe zaś 

i bezbożne idą do Tartaru (523 B; 526 B). Długość życia jest sprawą nieistotną, ważna 

jest jedynie jego jakość (Gorg 512 E). Utrzymywał, że opowieść o pośmiertnych 

losach duszy byłaby godną pogardy, gdyby można było znaleźć coś lepszego i bardziej 

prawdziwego (527 A).  

Dusze mądre kierują się rozsądkiem, niemądre zaś nierozsądkiem (Men 88 D-C). 

W człowieku wszystko zależy od duszy, sama zaś dusza zależy od rozsądku (89 A). 

Z duszą związana jest cnota, która jest rozsądkiem albo jego częścią
21

 i którym, jeżeli 

dusza się kieruje, to przynosi sobie pożytek (88 C-D). Pozostałe rzeczy związane z duszą 

nie są ani pożyteczne, ani szkodliwe, ale w zależności od tego czy towarzyszy im 

rozsądek, czy też nie, szkodzą sobie lub przynoszą pożytek (88 C-D).  

2.3. Okres konstrukcyjny  

W okresie tym – rozpoczętym ok. 380 roku – dusza uzyskuje jedno z najbardziej 

poczesnych miejsc w poglądach Platona. Poświęca jej dwa dzieła: „Fedon” i „Fajdros”. 

Pierwsze mówi o nieśmiertelności duszy i przedstawia dowody, które mają jej nie-

śmiertelność potwierdzać
22

, drugie o stosunku duszy do idei. Również w „Rzeczy-

pospolitej” wiele uwagi poświęca duszy, a X księga poświęcona jest pośmiertnym 

losom duszy. Platon ma już rozwiniętą naukę o ideach, nauka ta determinowała jego 

naukę o duszy
23

.  

Dusza jest niestworzona i niezrodzona
24

, pochodzi ze świata idei (Fajd 246 A), 

a najbardziej podstawową cechą stanowiącą o jej istocie jest zdolność do samoczynnego 

poruszania (245 E). Dusza jest nieśmiertelna
25

, jednopostaciowa, nierozkładalna, zawsze 
                                                                   
21 W „Protagorasie” napisał, że mądrość, rozsądek, odwaga, sprawiedliwość i pobożność są cząstkami 

dzielności (Prot. 349 B-D; 359 A).  
22 Por. Reale G., Historia filozofii starożytnej. Tom II: Platon i Arystoteles, KUL, Lublin 1997, s. 221.  
23 Nauka o ideach była odpowiedzią na filozofię Heraklita, że wszystko jest w stanie przepływu, a skoro nic 

trwale nie istnieje i nie ma nic trwałego, nie może też zachodzić poznanie. Ponieważ jednak zachodzi 
poznanie musi być coś trwałego i pewnego, są nim idee (por. Metafizyka, 1078 b 10-14). Anamneza była 

odpowiedzią na twierdzenia sofistów, że nie ma prawdy, a gdyby była, nie byłaby poznawalna. Platon 

odpowiedział, że dusza ludzka oglądała idee przed swoim wcieleniem i dlatego możliwe jest poznanie prawdy 

(Men 80 D-81 D).  
24 W okresie trzecim pogląd ten zostanie zmodyfikowany.  
25 Dowód na nieśmiertelność duszy widzi Platon w tym, iż jest ona źródłem samorzutnego ruchu, a to, co jest 

źródłem ruchu, trwa w nieskończoność (Fajd 245 C).  
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w sobie jednakowa i dostępna dla myśli (Fed 80 B). Natomiast ciało jest śmiertelne
26

, 

wielopostaciowe, rozkładalne, zawsze w sobie wielorakie i bezmyślne (Fed 80 B)
27

. 

Dusza zmierza do tego co idealne, ciało do tego co zmysłowe (Fed 94 B). Dusza jest 

więc całkowitym przeciwieństwem ciała (skrajny dualizm). Łączy się z ciałem na 

zasadzie koegzystencji, nie jedności, panuje nad nim przeciwstawiając się stanom 

cielesnym lub też ustępując im (Fed 65 B). Ogół ludzi bardziej dba o ciało i przy-

jemności zmysłowe niż o duszę (Fed 65 A; por. Ucz 183 E). Prawdziwy filozof nie dba 

o ciało i przyjemności zmysłowe, całe zaś swe staranie koncentruje na duszy (Fed 64 

E). Nawet w snach nie pozwala sobie na marzenia o zabiegach na partyjne urzędy, na 

polityczne schadzki, uczty i włóczenia się z flecistkami (Teajt 173 D)
28

. Ciało filozofa 

tkwi na ziemi, jakby w gościnie, a jego dusza za nic ma wszystko to, co ziemskie 

i zmysłowe (173 E)
29

.  

Wiedzę może dusza zdobywać w dwojaki sposób: albo za pośrednictwem zmysłów 

(widzenie, słyszenie, wąchanie, czucie zimna i ciepła), przekazujących informacje 

o otaczającym materialnym świecie, albo na drodze anamnezy, kiedy dusza przypomina 

sobie wszystko to, co widziała w świecie idealnym przed wcieleniem (Fed 91 E; 92 D; 

por. Teajt 185 E). Dowód na anamnezę widzi Platon w tym, iż nie każdy człowiek jest 

w stanie posiąść taką wiedzę jak filozofowie (Fed 76 C). Ponieważ jednak świat 

materialny jest tylko niedoskonałym odbiciem świata idealnego, dlatego też informacje 

zdobywane przy pomocy zmysłów są niedoskonałe, a nawet błędne (Fed 65 A-B; 66 

A-D; 79 C), człowiek bazujący na tych informacjach nigdy nie pozna „prawdy ani 

istoty rzeczy” (Teajt 185 E). Tylko dusza, która umie skupić się sama w sobie (Fed 65 

C-D) i która samą tylko czystą myślą próbuje oglądać rzeczywistość (Fed 66 D), będzie 

zdobywać prawdę (66 D). Jednak dopóki pozostajemy w ciele, nie zdobędziemy 

pełnego obrazu prawdy (66 B-E). Prawdę tę zdobędzie dusza po uwolnieniu z ciała (66 

E). Jednak już teraz warto próbować ją poznawać, bo w wyniku takich ćwiczeń dusza 

staje się czystą i boską (Fed 67 C). Poznając rzeczywistość dusza dąży do poznania 

istoty danej rzeczy, a nie jej nazwy, określenia, obrazu, wiedzy („List siódmy”, 342 A-

343 B). Istotę tę rozumie jako coś, co jest ukryte przed zmysłami.  

Platon operuje dwoma pojęciami duszy, pierwsze, o węższym zakresie znacze-

niowym
30

, oznacza duszę jednolitą, niepodzielną i nieśmiertelną. Dusza w szerszym 

znaczeniu, jest niejednolita i składa się z trzech części (Fajd 253 C; Rzeczp 435 C). 

Pierwszą i najważniejszą częścią jest rozum, nazywany „rozumem duszy”, „boskim 

pierwiastkiem”, „skrzydłami duszy” (Fajd 246 D). Dwie pozostałe części duszy, to 

żądze, pragnienia i pożądania. Przyrównuje je Platon do koni, z których jeden jest dobry, 

drugi zły, jeden ciągnie do dobrych rzeczy, drugi do złych
31

. Rozum winien być kie-

rownikiem, ‘woźnicą duszy’ (Fajd 247 C), winien panować nad żądzami i pragnie-

niami (Rzeczp 441 E), tak jak woźnica nad zaprzęgiem koni (Fajd 247 C). Rozum 

karmiony jest „pięknem i dobrem” (Fajd 246 D), „wiedzą najczystszą” (Fajd 247 D), 

                                                                   
26 Bez duszy ciało jest martwe (Fed 105 C).  
27 Widać stąd, iż przydzielając ciału lub duszy konkretną cechę, kierował się Platon zasadą antytetyczną.  
28 Pod koniec „Uczty” wkracza pijany Alkibiades, ryczy bawolim głosem, a towarzyszyła mu flecistka i kilka 

osób z orszaku (Ucz 212 D-E).  
29 Por. Reale G., dz. cyt., s. 222.  
30 W „Fedonie” mówi Platon o duszy tylko w węższym znaczeniu, natomiast w „Fajdrosie” używa obu pojęć.  
31 A więc dwoista natura duszy, przy jej strukturalnej troistości.  
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od zła i bezeceństwa marnieje i zanika (Fajd 246 E; por. Teajt 173 A). Rozum winien 

panować nad całą duszą (Rzeczp 441 E).  

Przed wcieleniem dusza (sensu stricto) latała po całym niebie i władała całym 

światem (Fajd 246 C). Wraz z innymi duszami, brała udział w pochodzie organizo-

wanym przez Zeusa (Fajd 246 E) – podróż po świecie idei – podczas której karmiła się 

oglądaniem prawdy najczystszej (Fajd 247 D), widokiem bytów rzeczywistych (Fajd 

248 A-B)
32

. Podczas tej podróży, skrzydła wielu dusz zostały połamane (Fajd 248 B)
33

, 

wskutek czego dusze spadają na ziemię, gdzie ucieleśniają się, wchodząc w zarodek 

człowieka (Fajd 248 C). Ta z dusz, która najwięcej w świecie idei oglądała, zostaje 

filozofem lub artystą oddanym którejś z muz, druga wchodzi w ciało króla, trzecia 

w polityka, czwarta w gimnastyka lub lekarza, piąta zostaje wróżbitą, szóstej przypadnie 

żywot twórcy lub naśladowcy, siódmej – rzemiosło lub rola, ósma będzie sofistą lub 

mówcą ludowym, dziewiąta – tyranem (Fajd 248 C-E)
34

, ta zaś, która w ogóle prawdy 

nie oglądała wciela się w ciało zwierzęcia (Fajd 249 B-C). Z chwilą wcielenia dusza 

zapomina wszystko to, co oglądała (Fed 76 C), natomiast uczenie się polega na 

przypominaniu tych rzeczy (76 C). Najskuteczniej czyni to dusza filozofa.  

Kondycja ciała pod wpływem bezczynności marnieje, a pod wpływem ćwiczeń 

i ruchu zachowuje się, tak samo dzieje się z duszą, która pod wpływem nauki i gorli-

wych starań zdobywa wiadomości, zachowuje je, staje się lepsza, a pod wpływem 

spokoju, czyli niedbalstwa i nieuctwa, wcale się nie uczy, a jeżeli nawet czegoś się 

i nauczy, to zapomina (Teajt 153 B). Dusza, przebywając w ciele, znajduje się jak gdyby 

w więzieniu (Fed 62 B). Podczas życia rywalizują w człowieku poszczególne części 

duszy, lepsza z gorszą. Zwycięstwo w tej rywalizacji przyrównuje do zwycięstwa 

w trójboju olimpijskim (Fajd 256 B). Śmierć jest uwolnieniem duszy z ciała (Fed 64 

C), lecz samemu nie wolno zeń się uwalniać (62 B). Bóg jest tym, który ustala kres 

ludzkiemu istnieniu i gniewa się na samobójców (62 C).  

Każdy człowiek ma za swego życia przydzielonego mu ducha opiekuńczego 

(δαίμων), który będzie pilnował spełnienia tego, co sobie dusza obrała (wylosowała) 

(Rzeczp 620 D-E). Po śmierci prowadzi on duszę do miejsca, gdzie odbywa się sąd 

(Fajd 249 A), a potem do Hadesu (Fed 107 D-E). Jedyne, co dusza może tam zabrać, to 

wiedzę, którą zdobyła (przypomniała) za życia (108 A). Dusza mądra idzie za swym 

przewodnikiem, natomiast dusza opanowana cielesnymi żądzami i namiętnościami, nie 

chce oddalać się od ciała, krąży wokół jego grobu, aż przeznaczony jej przewodnik 

chwyta ją przemocą i zabiera (108 B). Dusza czysta za przewodników bogów otrzy-

muje i zamieszkuje każde miejsce, które zechce (108 C). Po przybyciu na sąd, dusze 

otrzymują wyrok (113 E). Sąd odbywa się w miejscu pozaziemskim, gdzie są w dole 

dwie przepaście z sobą sąsiadujące, a w górze, inne takie rozpadliny naprzeciw (Rzeczp 

614 C). Pomiędzy nimi siedzą sędziowie, którzy rozdzielają dusze na dwie gromady, 

sprawiedliwym każą iść na prawo i w górę, niesprawiedliwym na lewo i w dół. Sę-
                                                                   
32 Te dusze, które szły w orszaku Aresa, są później zdolne do wielkich poświęceń (252 C), z orszaku Zeusa – 
do Filozofii (252 E), z orszaku Hery – władcze usposobienia (253 B), W czyim orszaku ktoś się znalazł, tego 

otacza czcią i w miarę możności naśladuje go w życiu (252 D).  
33 Na skutek niezręczności ich „woźniców”. Skrzydła mają tu niewątpliwie inne znaczenie, niż wtedy gdy są 

utożsamiane z rozumem. Połamane skrzydła mogą odrosnąć dopiero po 10 000 latach. W przypadku filozofa 
skrzydła odrastają już po 3 000 lat.  
34 Niechęć do tyranów w znacznym stopniu wynika z jego niemiłych doświadczeń podczas pobytu na Sycylii 

ze strony tyrana Dionizosa.  
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dziowie sprawiedliwym duszom przywieszają wyrok na piersi (614 C), niesprawiedli-

wym zaś na plecach (614 D). Dobre dusze otrzymują nagrody za dobre uczynki (Fed 

113 D). Te zaś dusze, których stan, dla mnogości grzechów jest nieuleczalny, wrzucane 

są do Tartaru na zawsze (113 E). Ale znów te, których grzechy są wielkie, lecz ule-

czalne, udają się do Tartaru na czas określony (113 E-114 B). Dusze najczystsze, 

wśród nich dusze filozofów, zostaną w ogóle wypuszczone z czeluści podziemnych 

i zamieszkają na szczytach ziemi (114 B-C)
35

. Po 1000 lat przychodzą wszystkie dusze, 

by ciągnąć losy i wybierać nowe życie (Fajd 249 B)
36

. Po czym otrzymują ducha 

opiekuńczego i przechodzą przez Dolinę Zapomnienia, przez którą przepływa Rzeka 

Beztroski, z której każda musi trochę wypić (Rzeczp 621 A). Następnie kładą się spać, 

o północy rozlega się grzmot i następuje trzęsienie ziemi (621 B). Wówczas rozlatują 

się dusze we wszystkie strony, ku nowym narodzinom (621 B). Jedne z nich wcielają 

się w ciało człowieka, inne zaś w zwierzęta (Fajd 249 B). Ta dusza, która w trzech 

kolejnych wcieleniach zajmowała się filozofią, może wrócić na zawsze do świata idei, 

gdzie będzie mieszkać w mieszkaniach piękniejszych od ziemskich, a które niełatwe są 

do opisania. Ta dusza nie będzie już w ogóle ciała potrzebować (Fed 114 C). Inne 

dusze, jeżeli się oczyszczały, wracają tam po 10 000 lat (Fajd 249 A).  

W „Kratylosie” wrócił do kwestii wyrażonej w „Gorgiaszu”, znacznie ją rozbu-

dowując:  

Bo niektórzy wyjaśniają, że ciało (σῶμα) jest grobem (σῆμα) duszy, gdzie ona 

przebywa w tym życiu. A ponieważ poprzez ciało siebie okazuje, dając znak 

(σημαίνει) o sobie, dlatego zostało trafnie nazwane znakiem (σῆμα). Moim 

zdaniem głównie orficy wprowadzili tę nazwę, bo według nich dusza w ciele 

odbywa pokutę za winy, mając ciało za mocną osłonę, podobną do więzienia, 

aby się w nim zachować (σώζεται), dopóki nie odkupi win, i stąd nazwa soma 

(przechowanie, osłona), i nie ma potrzeby wprowadzania tutaj ani jednej litery 

(Krat 400 C)37.  

W IV księdze „Rzeczypospolitej” przedstawił analogię pomiędzy duszą a miastem 

(πόλις). Jedno i drugie jest rządzone trzema zasadami. Dusza rozumna (νοῦς) zamiesz-

kuje w głowie i jest odpowiedzialna za poznanie, dusza bojowa (θυμός) mieszka 

w sercu, a pożądliwa (ἐπιθυμία) w wątrobie. Każda z tych części odpowiada trzem 

klasom idealnego miasta (πόλις), głowa związana jest z radcami (βουλευτικόν), serce 

z żołnierzami najemnymi (ἐπικουρικόν), a brzuch z zarobkującymi (χρηματιστικόν) 

(Rzeczp. 440E-441A,)
38

. Θυμός pośredniczy pomiędzy obu i odgrywa ważną rolę 
                                                                   
35 Według „Fajdrosa” odchodzą w jakieś miejsce świata, gdzie pędzą takie życie, na jakie zasłużyły.  
36 W „Fedonie” Platon zaznaczył, iż dusze złe, które oddawały się obżarstwu i pijaństwu, winny wejść 

w potomstwo osłów (81 E), te, które lubiły krzywdzić, tyranizować, grabić – w pokolenie wilków, jastrzębi, 

sępów (82 A). Inne dusze winny wejść w pszczoły, osy, mrówki lub z powrotem w człowieka (82 B). 

W „Rzeczypospolitej”, opisując losowanie, Platon stwierdza, iż dusza Agamemnona wybiera życie orła, 

dusza Atalanty – atlety (620 B), a dusza Epijosa weszła w naturę kobiety (620 C).  
37 Por. Bernabé A., Una etimología platónica: σώμα-σήμα, „Philologus” 1995, vol 139 (2), s. 204-237. 

Courcelle P., Le Corps-Tombeau (Platon, Gorgias, 493 a, Cratyle, 400 c, Phèdre, 250 c), „Revue des Études 

Anciennes” 1966, t. 68 n°1-2, s. 101-102.  
38 Dufour D.-R., La topique grecque de l'âme et les addictions, „Psychotropes” 2012/1 (Vol. 18), s. 9-16; 
Dufresne J., La division tripartite de l'âme selon Platon, Encyclopédie de l'Agora 2012. 

http://agora.qc.ca/documents/ame--la_division_tripartite_de_lame_selon_platon_par_jacques_dufresne, 

[dostęp 2021-09-28], Calian F.G., Plato’s Psychology of Action and the Origin of Agency, [w:] Affectivity, 
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w ćwiczeniu i nabywaniu cnoty
39

. Dusza jest wieczna, miała kontakt z bogami, oglądała 

idee, wtrącenie jej do ciała jest czymś nienaturalnym. Ciało jest grobem duszy. Dusza 

może się zbawić poprzez filozoficzne poznanie i wróci do świata doskonałego, 

zaliczając po drodze liczne wcielenia, podczas których stopniowo się oczyszcza. Nie 

potrzebuje odkupienia z zewnątrz, sama musi tego dokonać
40

. Ciało jest tylko narzę-

dziem duszy, dlatego nie ma sensu walczyć z ciałem zabitego przeciwnika, gdyż wróg 

już zeń uleciał i zostawił jedynie to, czym walczył (Rzeczp V, XV).  

W okresie drugim Platon głosił nieśmiertelność duszy, wierzył w jej preegzystencję, 

głosił anamnezę i metempsychozę, pośmiertny pobyt duszy w zaświatach, dusze dobre 

spotyka lepszy los. Platon był jednak świadom, iż pewne jego przypuszczenia mogą się 

okazać mylne i nie traktował ich jako niewzruszony dogmat (Fed 114 D), ale nie miał 

wątpliwości w kwestii nieśmiertelności duszy i co do tego, że dobre dusze dobro, a złe 

dusze zło otrzymają w zapłacie (Teajt 177 A). Dzielił duszę na trzy części
41

.  

2.4. Okres dialektyczny  

Okres ten zaczyna się po powrocie z trzeciej podróży sycylijskiej (361-360) i trwa 

do końca życia (347). Większość dzieł tego okresu powstała pod koniec życia. Duszy 

najwięcej miejsca poświęca w dialogu „Timajos” (ok. 350). Psychologia Platona uległa 

dalszym modyfikacjom, ale zasadniczy jej trzon pozostał niezmieniony. Największą 

zmianę wprowadza stwierdzenie, iż dusza została stworzona przez Boga Stwórcę (Tim 

41 D), nie jest więc już wieczną i niezrodzoną. Ponadto Platon dokonuje częściowej 

demitologizacji swojej psychologii. Dusza – sensu stricto – jest nieśmiertelna, ponieważ 

taka jest wola Stwórcy Wszechświata (Tim 41 A-B). Bóg stworzył tyle dusz ile jest 

gwiazd, każdej z nich przydzielając jedną duszę (41 D). Każdej duszy pokazał naturę 

Wszechświata i powiedział prawa jej przeznaczone (41 E)
42

, przede wszystkim, aby 

nie zadawała zła innym istotom (42 D). Łącząc się z ciałem i zamieszkując w nim
43

 

dusza zapomina o tym wszystkim (44 B). Wkrótce po połączeniu ze śmiertelnym 

ciałem, ze względu na szereg ograniczeń staje się zasadniczo nierozumna (44 B). 

Dopiero w miarę upływu czasu i odpowiedniego treningu, dusza wraca do normalnego 

stanu i doskonałego zdrowia (44 C).  

Podobnie jak przedtem dzieli duszę na trzy części, ale czasem mówi nie o trzech 

częściach, lecz o trzech duszach (Tim 89 E)
44

. Najlepsza część duszy, względnie naj-

lepszy rodzaj duszy, mieszka w głowie, została ona dana przez Boga (Tim 90 A), część 

ta nie pochodzi z ziemi, jak rośliny, lecz z nieba (90 A), nazywa ją ‘pierwiastkiem 

boskim’ (90 D; 45 A; 88 B) i uważa za najlepszy twór Najlepszego (Tim 37 A). Dusza 

ta bierze udział w rozumowaniu. Pozostałe, gorsze części, względnie gorsze dusze, są 
                                                                   

Agency and Intersubjectivity, ed. Peter Šajda, Budapest 2012, s. 13. Fronterotta F., Les „parties” de l’âme 
dans la République de Platon, Laval théologique et philosophique, Volume 69, Numéro 1, Février 2013, s. 82.  
39 Renaut O., Le rôle de la partie intermédiaire (thumos) dans la tripartition de l’âme, „Plato Journal” 2006, 

vol. 6, s. 1-10.  
40 Krąpiec M., Dusza ludzka, EK, t. 4, kol. 379.  
41 Fronterotta F., Plato’s psychology in Republic IV and X: how many parts of the soul?, [w:] Notomi N., 

Brisson L. (red.), Plato’s Republic. Selected Papers from the Ninth Symposium Platonicum, International 

Plato Studies, 31 Sankt Augustin 2013, s. 188-199.  
42 Echo podróży w świecie idei z poprzedniego okresu.  
43 Wiara Platona w preegzystencję duszy wywodzi się stąd, że jego zdaniem starsze winno panować nad 

młodszym, a ponieważ dusza panuje nad ciałem, powinna być odeń starsza.  
44 W „Prawach” zaznaczył, że dusz jest co najmniej dwie (896 E).  
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często określane łącznym terminem ‘dusza śmiertelna’
45

. W „Timajosie” Platon określił 

ją terminem δαίμων, który w tym przypadku należy rozumieć jako „duch” (Tim 90A). 

Dusze śmiertelne zostały stworzone przez bogów stworzonych (Tim 69 C). Dusza 

śmiertelna odczuwa stany: rozkoszy, przykrości zuchwałości, strachu, gniewu i miłości 

(69 D), mieszka w tułowiu (69 E). Lepszą jej część, mającą w sobie męstwo i gniew 

osadzono w piersi, między szyją a przeponą (70 A), przy sercu
46

. Dusza ta bierze udział 

w rozwadze. Część pragnącą pokarmów i napojów, umieszczono między przeponą 

a pępkiem, przy wątrobie (70 D-E; 77 B). Została ona umieszczona możliwie jak 

najdalej od duszy myślącej, aby jej nie przeszkadzała w myśleniu (71 A). Dusza ta jest 

zdolna jedynie do praktykowania wróżbiarstwa (71 D).  

Istotą duszy, cechą najbardziej dla niej charakterystyczną, jest zdolność do samo-

rzutnego wprawiania się w ruch (Prawa 896 A). W duszy zachodzi myślenie (Parm 

132 A; Fil 30 C), tu powstają mniemania, wiedza (Tim 37 B-C), ale tylko w tej duszy, 

która przebywa w głowie (Tim 75 A-D)
47

. Niemniej pewne funkcje myślowe przypisuje 

również duszy gniewnej, związanej z sercem (70 A-B), siła myśli dochodzi aż do 

wątroby, od której odbija się jak od zwierciadła (71 B). Trzecia postać duszy jest 

całkowicie pozbawiona rozumu i myślenia, jedyne co zaznaje to stany przyjemności, 

przykrości, pożądania (77 B). Zawiść – i jak należy przypuszczać, również inne przy-

wary ludzkie – powoduje cierpienie duszy, natomiast śmiech powoduje przyjemność 

(Fil 50 A).  

Wrażenia gwałtowne i przeciwne naturze, zadają gwałt i są dla duszy bolesne. 

Natomiast wrażenie nagłe, które przywraca na nowo naturalny stan, jest przyjemne. 

Wrażenie, które postępuje bardzo powoli i stopniowo, uchodzi naszej uwadze (Tim 64 

D). Mądrość i rozum nie mogą istnieć bez duszy (Fil 30 C). Zawiść sprawia duszy 

cierpienie, natomiast śmiech – przyjemność (Fil 50 A). Ta z dusz, która najwięcej 

‘gimnastykuje’, stanie się najmocniejsza, ta natomiast która trwa w bezczynności, 

będzie najsłabsza (Tim 89 E). Należy pilnować, aby każda część ćwiczona była 

i rozwijana proporcjonalnie (90 A)
48

.  

Dusze zaszczepione w ciała poddawane i doświadczane są zmiennymi uczuciami 

rozkoszy i cierpienia, strachu i gniewu (42 A). Te, które zapanują nad tymi stanami, 

będą żyć w sprawiedliwości, a po śmierci ciała będą mogły wrócić, by mieszkać na 

swojej gwieździe, prowadząc szczęśliwe życie (42 B). Ci zaś z mężczyzn, którzy byli 

tchórzliwi lub niesprawiedliwi, przy następnych narodzinach przybiorą naturę kobiety 

(Tim 42 B; 90 E-91 A), a kto i w tych warunkach zła się nie pozbędzie, ten przybierze 

naturę zwierzęcą, wchodząc w któreś ze zwierząt czworonożnych (42 C; 91 E-92 A). 

Na jeszcze niższym szczeblu znajdują się zwierzęta wodne (92 A-B) – gradualizm 

ontyczny. Wszystkie istoty przemieniają się jedne w drugie, w zależności od tego, czy 

rozum, czy głupotę tracą, czy zyskują (92 B).  

                                                                   
45 W „Prawach” dzieli duszę na co najmniej dwie części, jedną z nich nazywa dobroczynną, drugą ‘taką, która 

może dokonywać niedobrych uczynków’ (896 E).  
46 Należy zauważyć, że dusza ta pod wieloma względami odpowiada duszy Homera, z tą jednak różnicą, że 

dusza gniewna Platona jest śmiertelna.  
47 Twórcą poglądu, iż myślenie zachodzi w głowie był Alkmeon z Krotony. Arystoteles zarzucił ten pogląd.  
48 Aż trudno uwierzyć by coś takiego mógł napisać autor „Fajdrosa”. Niższe części duszy zostają teraz 

zaskakująco dowartościowane, należy to przypisać ewolucji poglądów Platona.  
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Pod wpływem wina uczucia przyjemności, przykrości, gniewu i pożądania miłosnego 

stają się gwałtowniejsze, a spostrzeżenia zmysłowe, pamięć, zdolność myślenia 

i rozumowania zawodzą u tego, kto się upije. Dusza popada wtedy w stan, w jakim się 

znajdowała, gdy człowiek był małym dzieckiem (Pr I). Do novum należy wyszcze-

gólnienie ruchów duszy, których ma być sześć rodzajów (Tim 43 B): ku przodowi, 

wstecz, w prawo, w lewo, w dół i do góry.  

Podsumowując, należy podkreślić, że w trzecim okresie poglądy Platona na duszę 

uległy pewnym modyfikacjom. Dusza została stworzona, jest przyczyną ruchu, 

zredukowana została mitologia, złagodzony został pogląd, że ciało jest więzieniem 

duszy, a dusza odbywa w nim pokutę
49

, nie zmienił jednak poglądu co do nieśmiertel-

ności duszy
50

. W okresie tym zaczął głosić, że ciała niebieskie posiadają swoje dusze, 

także wszechświat, który pojmował jako ciało, ma swoją duszę
51

. Dusza wraz z ciałem 

tworzy harmonię.  

3. Dusza Arystotelesa  

Arystoteles (384-322) dwadzieścia lat swego życia spędził w Akademii Platońskiej, 

najpierw jako uczeń, potem jako nauczyciel i badacz. Akademię opuścił po śmierci 

Platona. Przebywał w Assos i Mitylenie, dokonując osobistych przemyśleń na tle 

krytyki systemu Platona. W 342 roku został nauczycielem Aleksandra Macedońskiego. 

Po śmierci Filipa wrócił do Aten i założył tam szkołę (w Likejonie), której przewodził 

w latach 335-323. Pisma Arystotelesa dzieli się według tego, z którego okresu jego 

życia pochodzą: 1) okres współpracy z Platonem, 2) pobytu w Assos i Mitylenie oraz 

3) jego praca w Likejonie. Te trzy okresy cechuje stopniowe odchodzenie od Platona 

i odpowiada to ewolucji poglądów Arystotelesa we wszystkich kluczowych kwestiach. 

W ten też sposób przebiegał rozwój jego psychologii
52

.  

Poglądy Arystotelesa na duszę, w okresie początkowym, pozostawały pod silnym 

wpływem Platona. W młodzieńczym, zaginionym „Eudemosie”
53

 bronił dualizmu, 

teorii preegzystencji i platońskiego trójczłonowego podziału duszy
54

. Dusza istniała 

przed połączeniem się z ciałem i będzie też istniała po jego opuszczeniu
55

. Śmierć jest 

wyzwoleniem duszy z ciała
56

. Uczenie się jest reminiscencją wszystkiego tego, co dusza 

oglądała przed wcieleniem (anamneza)
57

. Są to więc typowo platońskie zapatrywania 

na duszę z okresu konstrukcyjnego. Poglądy te ulegną szybkiej modyfikacji.  

W innej młodzieńczej rozprawie „Zachęta do filozofii” stwierdził:  

                                                                   
49 Por. Reale G., dz. cyt., s. 453.  
50 Zob. Ross D., Plato’s Theory of Ideas, Oxford 1963, s. 122.  
51 Szerzej w: Cornford F.M., Plato’s Cosmology, New York 1957, s. 57-137.  
52 F.L. Nuyens zaproponował model rozwoju psychologii arystotelesowskiej oparty na trzech okresach: 1. 

dialogowy (lata 367-347 a.Ch.); 2. przejściowy (lata 347-335), końcowy (lata 335-322). W pierwszym okresie 

pojmuje duszę po platońsku, w drugim widzi w duszy ‘siłę życiową’, w okresie końcowym uważa duszę za 
entelechię. (Za: Siwek P., [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, dz. cyt., s. 9).  
53 Fragment dialogu „Eudemos” zachował się u Cycerona (Arystoteles, Dzieła wszystkie, przeł. P. Siwek, t. 3, 

Wstęp tłumacza, s. 13).  
54 Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1965, s. 54.  
55 Tamże.  
56 Siwek P., [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, tamże.  
57 Leśniak K., dz. cyt., tamże.  
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Człowiek z natury składa się z duszy i ciała, przy czym dusza jest lepsza niż 

ciało, a to, co jest gorsze, musi zawsze być sługą tego, co lepsze, zatem ciało 

musi istnieć ze względu na duszę. Przypuszczając, że dusza ma część rozumną 

oraz część nierozumną i że ta druga jest gorsza, wnioskujemy, że część 

nierozumna istnieje ze względu na rozumną. Rozum należy do części rozumnej. 

(„Zachęta do filozofii”, frg. 23).  

Rozum uważał za najlepszą część duszy (frg. 24), a ciało, iż jest narzędziem duszy 

(Zach. do fil. frg 59). Jest to typowo platoński sposób pojmowania duszy. W później-

szym czasie platońską naukę o nieśmiertelności duszy uznał za puste dźwięki („Ana-

lityki wtóre” 1,22; 83(33)), platońskie idee uznał za zbędne (An. wt. I, 83 (33)).  

W dojrzałym dziele psychologicznym „O duszy”, miejsce mistycznych spekulacji 

psychologicznych zajęły dociekania biologiczne na temat życia psychicznego ludzi, 

zwierząt i roślin. Przytoczył w nim poglądy swoich poprzedników na temat duszy, 

zastanawia się nad etymologią słowa dusza, podaje definicję duszy i systematyczny 

wykład na temat jej bytowania, funkcji, właściwości. Dzieło to jest pierwszą w historii 

psychologią w naszym tego słowa rozumieniu i aż do roku 1874 było najlepszym 

dziełem dotyczącym psychologii (w 1874 roku ukazało się trzytomowe dzieło Wundta 

– „Psychologia fizjologiczna”).  

Podobnie jak dojrzała psychologia Platona uzależniona była od stworzonej przezeń 

nauki o ideach, tak samo dojrzała psychologia Arystotelesa uzależniona była od 

stworzonej przezeń teorii hylemorfizmu. W myśl tej teorii, wszystkie byty materialne 

i materialno-duchowe są połączeniem dwu elementów substancjalnych: materii (ὕλη) 

i formy (μορφή)
58

. Materia jest nieuformowanym i bezjakościowym tworzywem, jest 

czystą możnością (O duszy, 412 a). Taką możnością mówiąc bardziej ściśle, jest wyłącz-

nie materia pierwsza, która nie weszła w kontakt ontyczny z żadną formą
59

. Drugim 

elementem składowym bytu jest materia druga, która stanowi pasywno-receptywny 

czynnik
60

. Forma substancjalna jest tym, dzięki czemu byt zostaje określony jakościowo 

i gatunkowo. To dzięki formie materia staje się czymś („Metafizyka” 1041b). Forma 

jest aktem integrującym całość bytu oraz jego czynnikiem aktywizującym. Forma po-

szczególna, indywidualna jednoczy w określony gatunek. Forma jest aktem substancjal-

nym pierwszorzędnym (ἐντελέχεια), aktem zaś drugorzędnym jest działanie (ἐνέργεια), 

forma jest duszą (412 a)
61

. Arystotelizm jest filozoficzną doktryną środka, w metafizyce 

unika zarówno idealizmu, jak  materializmu, w teorii poznania – czystego racjona-

lizmu, jak i czystego sensualizmu, w etyce – zarówno moralizmu, jak hedonizmu.  

Arystoteles, podobnie jak Platon, dzielił duszę na części. Przy podziale ogólnym, 

dzieli ją na dwie części: część rozumną i nierozumną (Et. nik. 1102 a 30). Tę ostatnią 

dzielił na zmysłową i wegetatywną (Et. nik. 1102 b). Przy podziale szczegółowym, 

dzielił ją na trzy części: rozumna, zmysłowa i wegetatywna. Wbrew Platonowi nie 

przydzielał tych części określonym miejscom w organizmie („O duszy” 413 b). Części 

te jak gdyby nawzajem się przenikają, w każdym miejscu duszy znajdują się obok 

siebie zarówno część wegetatywna, jak i zmysłowa („O duszy” 413 b). Części te 
                                                                   
58 Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1990, s. 217.  
59 Pierwszą materią rzeczy z brązu jest brąz, a pierwszą w ogóle jest niewątpliwie woda, jeśli rzeczywiście 
wszystkie ciała, które mogą być w stanie płynnym, są z wody („Metafizyka” 1015 a).  
60 Kowalczyk S., dz. cyt., s. 218.  
61 Kowalczyk S., dz. cyt.  
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można od siebie oddzielić („Etyka nikomachejska” 1102 a 25). Dzieląc duszę na części, 

czynił to zapewne pod nie do końca przezwyciężonym wpływem Platona
62

. Miał 

jednak wyraźne tendencje skłaniające go, do pojmowania duszy jako jednolitej całości, 

choć dysponującej różnymi władzami
63

 i spełniającej trojakie funkcje: biologiczne, 

zmysłowe i umysłowe
64

. Arystoteles odrzuca platoński, choć wywodzący się jeszcze 

od Talesa pogląd, jakoby dusza była tym, co samo siebie wprawia w ruch („O duszy” 

404 a-b), dla niego dusza jest tym, dzięki czemu żyjemy i postrzegamy („O duszy” 414 

a). Człowiek jako taki jest żyjący, gdyż ma duszę, której funkcją jest życie („Meta-

fizyka” 1022 b). Dusza jest więc zasadą, która powoduje, że byty ożywione różnią się 

od bytów nieożywionych
65

.  

Cały świat organiczny w myśl Arystotelesa przedstawia się jako budowla, podobna 

w swym układzie do drabiny
66

 (gradualizm ontyczny). U podłoża tej drabiny znajduje 

się świat nieożywiony, zawiera wyłącznie formę cielesną, dzięki której konkretny byt 

ma określone kształty, organizację strukturalną, właściwości, etc
67

. Pierwszy szczebel 

drabiny stanowią rośliny, obdarzone najprostszą formą duszy, duszą wegetatywną, 

której efektem jest zdolność przyswajania pokarmów, wzrostu, rozmnażania 

(„O duszy” 415 a-416 b)
68

. Dusza ta pozbawiona jest zdolności uświadomienia sobie 

otaczających przedmiotów, która to zdolność jest zresztą dla niej zbyteczna. Niemniej 

to właśnie dusza wegetatywna jest najbardziej podstawową zasadą życia, ponieważ 

posiada takie właściwości, jak rodzenie, odżywianie i wzrost
69

.  

Organizmy zwierzęce mają do dyspozycji, wyższy rodzaj formy substancjalnej. 

W zarodkach zwierzęcych istnieje ta sama energia co u roślin, lecz inna jest u nich 

potencjalność. Zwierzęta doznają pięciu rodzajów wrażeń zmysłowych wraz z wra-

żeniami przyjemności, pożądania, zdolność do ruchu, zdolność do regeneracji energii 

podczas snu, a w pewnych wypadkach nawet pamięć, umożliwiającą kształcenie różnych 

nawyków i obyczajów. Jednak nie wszystkie zwierzęta posiadają pięć zmysłów. 

Jedynie zmysł dotyku jest wspólny dla wszystkich zwierząt. Dzięki niemu zwierzę 

doznaje przyjemności i bólu, rozeznaje przedmioty, które sprawiają mu przyjemność 

lub ból (414 b). Dotyk jest u Arystotelesa zmysłem podstawowym, w który wypo-

sażone są wszystkie zwierzęta. Zwierzęta wyższe w miarę rozwoju otrzymują kolejne 

zmysły. Człowiek stoi na samym szczycie drabiny, dusza człowieka zawiera w sobie 

części: zwierzęcą i roślinną, lecz tylko duchowi ludzkiemu przysługuje nieśmiertel-

ność. Ta nieśmiertelność duszy jest echem nie do końca przezwyciężonej psychologii 

Platona
70

. Tę część duszy, która występuje tylko u człowieka, określa czasem przy 

pomocy terminu νοῦς (rozum)
71

.  

                                                                   
62 Fortenbaugh W.W., Aristotle's Practical Side: On his Psychology, Ethics, Politics and Rhetoric, Brill, 

Leiden 2006, s. 51-58.  
63 Dusza posiada pięć władz: wegetatywna, zmysłowa, pożądająca, ruchowa i rozumna („O duszy” 413 b).  
64 Kowalczyk S., dz. cyt., s. 218.  
65 Reale G., dz. cyt., s. 452.  
66 Leśniak K., Arystoteles, s. 56.  
67 Kowalczyk S., dz. cyt., s. 219.  
68 Leśniak K., dz. cyt., s. 56.  
69 Reale G., dz. cyt., s. 457.  
70 Leśniak K., dz. cyt., tamże.  
71 Jaulin A., L’âme et la vie selon Aristote, Kairos, 9, 1997, s. 121-140.  
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Pomiędzy duszą zwierzęcą a ludzką zachodzą pewne różnice jakościowe. Do 

najważniejszych należą:  

Poznanie zmysłowe-poznanie intelektualne, determinizm popędów – wolność 

wyboru, emocjonalność biologiczna – emocjonalność wyższych uczuć (np. mo-

ralnych), immanencja – autotranscendencja, nieświadomość – samoświado-

mość, statyzm psychiczny – rozwój duchowo-zmysłowy, pasywność poznawcza 

– inwencyjność i inwencjonalność poznawcza, przedmiotowość – podmio-

towość (osobowość). Wymienione różnice potwierdzają ontyczną niepowta-

rzalność duszy ludzkiej. Jest ona formą substancjalną ciała materialnego, lecz 

w swej naturze i funkcjonowaniu istotnie odbiega od zawężonych możliwości 

duszy roślinnej i zwierzęcej. Te ostatnie są niesamoistne, tj. całkowicie 

uzależnione w swym powstaniu i aktywności od materialnego podłoża72.  

Wszystkie trzy części tworzą Harmonię
73

.  

Dusza zwierzęca nie może oddzielić się od ciała, jednak w przypadku niektórych 

części duszy ludzkiej jest to możliwe. Mogą one się wznieść do stanu wiecznego 

i niematerialnego, na krótko może zetknąć się z tym, co boskie. Stwierdził nawet, że 

ten fakt raz na zawsze wykazał Platon („O duszy” 413a)
74

.  

Zadaniem „fizyka” jest badanie tej części duszy, która jest związana z materią 

(„Metafizyka” 1026a). Dusza jest substancją pierwszą, ciało zaś materią, a człowiek 

lub zwierzę całością złożoną z obydwu wziętych ogólnie („Metafizyka” 1037a). 

W „Metafizyce” stwierdza wprawdzie, że śmierć jest ostatecznym kresem („Metafizyka” 

1021b), jednak nie do końca wiadomo, jaki kres miał na myśli, ponieważ w innej księdze 

tego dzieła utrzymuje, że po zniszczeniu ciała zostaje tylko rozum, dla pozostałych 

części duszy przetrwanie śmierci nie jest możliwe („Metafizyka” 1070a).  

4. Podobieństwa i różnice  

Psychologia platońska oparta została na jego nauce o ideach, arystotelesowska – na 
teorii hylemorfizmu. Obaj mieli tendencję do trójpodziałów (u Platona – ciało, dusza, 
duch, u Arystotelesa – dusza rozumna, zmysłowa, wegetatywna), bo traktują trójkę 
jako swego rodzaju ideał dla istot żyjących, ale za każdym razem jest to trójpodział 
pozorny. U Platona zachodzi silny dualizm, Arystoteles skłania się natomiast w stronę 
monizmu, choć nie w pełni i nie konsekwentnie (Tomasz z Akwinu był w tym bardziej 
konsekwentny). U Platona ciało nie może funkcjonować bez duszy, ale dusza może 
funkcjonować poza ciałem, aż do następnego wcielenia. Zgodnie z założeniami hyle-
morfizmu materia nie może istnieć bez formy, a forma bez materii, a jednak według 
Arystotelesa dusza ludzka jest nieśmiertelna. Psychologia platońska związana jest 
z  samoświadomością i przesycona została spekulacjami mistyczno-religijnymi, aspekt 
biologiczny zepchnięty został na margines i niemalże jest ignorowany. Natomiast 
u Arystotelesa spekulacje mistyczno-religijne ustępują miejsca na rzecz biologicznych 
dociekań na temat życia psychicznego ludzi. Warto jednak zauważyć, że kierunek, 
w jakim Arystoteles poprowadził swoją psychologię, jest zgodny z pewnymi tenden-
cjami, do jakich pod koniec swego życia skłaniał się Platon. Tendencje te ujawnił 

                                                                   
72 Kowalczyk S., dz. cyt., s. 219.  
73 Vogiatzi M., Aristotle on the Soul as Harmony, Elenchos, 41 (2020), s. 245-268.  
74 Por. Reale G., dz. cyt., s. 454.  
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w swoim „Timajosie”, a także w jego nieopublikowanych wykładach, o których wspo-
mina Arystoteles. Platon przez całe swoje życie modyfikował swoje poglądy na temat 
duszy i niewykluczone, że ten proces trwałby nadal, gdyby żył dłużej, natomiast 
w przypadku Arystotelesa odnieść można wrażenie, że osiągnął punkt docelowy. 
Osiągnął go już zresztą w drugim okresie rozwoju swego systemu filozoficznego.  

Zarówno Platon, jak i Arystoteles pojmowali duszę jako coś, co powoduje powstanie 
harmonii w ciele. Arystoteles dokonał pewnych uproszczeń w stosunku do Platona, 
odrzucił metempsychozę i anamnezę, nie rozdzielał tak ostro części duszy jak Platon, 
niższym częściom duszy przypisał nieco inne funkcje. Jakkolwiek można postawić 
pewien znak równości między platońską duszą rozumną a arystotelesowską rozumną, 
to już między platońską duszą gniewną i duszą porywczą a arystotelesowską duszą 
zmysłową i duszą wegetatywną, znaku równości postawić nie można. Arystoteles 
pomimo odejścia od Platona przyznawał mu rację, że dusza jest czymś doskonałym, 
odrzucił platońskie idee, ale wprowadził pierwszego poruszyciela (τό πρώτον κινούν). 
Głosił nieśmiertelność duszy. Arystotelesowski pojęcie duszy opierało się na jego 
rezultatach obserwacji niektórych procesów życiowych i zjawisk biologicznych

75
.  

Obie koncepcje wywarły wielki wpływ na chrześcijaństwo, zwłaszcza Platon, przy 
czym Platon oddziałał głównie na wschodnie, a Arystoteles głównie na zachodnie 
i dopiero pod koniec średniowiecza.  

5. Wpływ na potomnych  

Opozycja przeciw Platonowi powstała jeszcze za jego życia (Antystenes), a po jego 
śmierci, jego system został porzucony nawet w jego własnej szkole. Dopiero w I wieku 
p.n.e. platonizm zaczął zyskiwać na znaczeniu za sprawą ośrodka aleksandryjskiego. 
W XIX wieku część biblistów wyrażała pogląd, że platonizm mógł oddziałać na późne 
księgi Starego Testamentu i niektóre apokryfy. Żydowscy autorzy zapożyczyć mieli od 
niego dualizm i niematerialność duszy. Jest to widoczne zwłaszcza w „Księdze 
Mądrości”, w której zachodzi silny dualizm, pojawia się też motyw nieśmiertelnej duszy. 
Trudno w sposób bezsporny wykazać bezpośrednią zależność autorów Nowego Testa-
mentu od Platona, w najlepszym wypadku jedynie jego znajomość (Paweł z Tarsu), to 
jednak zainteresowanie Platonem wśród chrześcijan w połowie II wieku było już faktem. 
W „Ewangelii Tomasza” świat jest traktowany jako ciało, a ciało jako grób duszy

76
. 

Wysoką zależność od Platona wykazywał Klemens Aleksandryjski. Klemens przejął 
się zwłaszcza ideą, że ciało jest grobem i zastosował ją w egzegezie biblijnej

77
. Według 

Klemensa Platon swoją wiedzę czerpał o żydowskich autorów „Starego Testamentu”. 
Dla chrześcijan wychowanych na greckiej kulturze platonizm był bardzo atrakcyjny. 
Niemożliwymi do przyjęcia były jedynie metempsychoza i anamneza.  

Tertulian odrzucał zarówno dychotomizm, jak i trychotomizm. Uważał, że w dniu 
sądu zmartwychwstanie materialne ciało, odrzucał metempsychozę

78
. Krytykował 

zwłaszcza platońskie spekulacje:  

                                                                   
75 Lenartowicz P., Koszteyn J., Platońskie i arystotelesowskie pojęcie duszy, https:// www.kul.pl/files/57/ 

encyklopedia/lenartowicz_dusza.pdf [dostęp 18.10.2021].  
76 Miroshnikov I., The Gospel of Thomas and Plato, Brill, Leiden 2018, s. 45-70.  
77 Courcelle P., dz. cyt., s. 102-103.  
78 Apologetyk, 48.  
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(…) przemądrzali filozofowie wraz ze swoimi uczniami, będą się palić 
piekącym wstydem. Poeci trzęsą się nie przed Radamantysem, czy Minosem, 
ale wbrew oczekiwaniom przed trybunałem Chrystusa79.  

Poglądy Tertuliana sprawiają wrażenie stałej polemiki z Platonem, neoplatonizmem, 
a może też i chrześcijanami zależnymi od Platona. W III wieku, gdy pogaństwo traciło 
wpływy na rzecz chrześcijaństwa, to właśnie Platon był traktowany jako ostatnia 
szansa jego ratowania. W taki sposób powstał neoplatonim. Do Platona odwoływali się 
wtedy również chrześcijanie.  

Orygenes (zm. 254) zwrócił uwagę, że niektóre teksty „Pisma Świętego” świadczą 
na rzecz dychotomizmu, a niektóre trychotomizmu. Człowiek składa się z ciała, duszy 
i ducha. Ciało i duch stoją do siebie w opozycji, dusza natomiast albo się jednoczy 
z ciałem przeciwko duchowi, albo z duchem przeciwko ciału

80
. W taki sposób pogodził 

dychotomizm z trychotomizmem. Orygenes wierzył w preegzystencję duszy.  
Augustyn (354-430) twierdził, że człowiek składa się z duszy (anima) i ciała 

(corpus), jako z dwóch samoistnych substancji, przy czym pierwsza kieruje drugą. 
Dusza jest substancją samoistną, bezjakościową i bezilościową, nie jest ani własnością 
ciała, ani rodzajem ciała, ale jest obecna we wszystkich częściach ciała. Nie ma w sobie 
nic materialnego, posiada tylko takie funkcje, jak myśl, wola, pamięć, nie ma nic wspól-
nego z funkcjami biologicznymi. Niematerialna dusza przynależy do świata idei. Dusza 
składa się z dwóch części wyższej i niższej. Dusza jako taka jest samym życiem, ciało 
zaś jest tylko ożywiane (animatum). Duszą, a nie ciałem poznaje się Boga.  

Grzegorz z Nyssy (335-395) dokonał daleko idącej recepcji neoplatonizmu, nadając 
chrześcijańskie nazwy dla neoplatońskich pojęć. Nieśmiertelna dusza ma niemal 
nieograniczone możliwości rozwoju, uczestniczy w poznawaniu Boga. Grzegorz był 
zależny głównie od Plotyna

81
. Nie zachodzi bezpośrednia zależność od Platona.  

Neoplatonizm oddziałał na filozofię arabską (Al-Kindi, Al-Farabi, Awicenna, Ibn 
Arabi).  

Tomasz z Akwinu (1225-1274) schrystianizował Arystotelesa i utrzymywał, że duszę 
ma wszystko, co żywe. Dzięki duszy ciało jest jednością. Podobnie jak Arystoteles 
wierzył w nieśmiertelność jednostkowej duszy. W XVI wieku Pomponazzi w „De 
immortelitate animae” (1516) i Cardano w „De immortalitate animorum” (1545) 
dokonali materialistycznej interpretacji arystotelizmu, i z tej pozycji sformułowali szereg 
argumentów przeciwko nieśmiertelności duszy. Pomimo tego tomizm utrzymywał się 
do wieku XIX, zwłaszcza w Hiszpanii i Portugalii cieszył się wielkim powodzeniem. 
W końcu XIX wieku został zastąpiony neotomizmem. Neotomizm opowiada się za 
jednością psychosomatyczną człowieka.  

Kartezjusz (1596-1650) przeciwstawiał materialne ciało niematerialnej duszy. Są to 
odrębne substancje. Istotą duszy jest myślenie. Dusza i ciało nie oddziałują na siebie 
bezpośrednio, ale wpływać mogą na zmianę kierunku przemian czy to w ciele, czy 
duszy. Dusza miała mieścić się w szyszynce

82
. Malebranche (1638-1715) twierdził, że 

ciało i dusza nie mogą oddziaływać na siebie, czyni to Bóg, który w odpowiedzi na 
zmianę w ciele wprowadza zmianę w duszy, a w odpowiedzi na zmianę w duszy 
wprowadza analogiczną zmianę w ciele.  

                                                                   
79 O widowiskach, 30.  
80 O zasadach IV, 2, 4.  
81 Cleary J.J., The perennial tradition of Neoplatonism, Leuven University Press, Leuven 1997, s. 188-194.  
82 Descartes R., Opis ciała ludzkiego, PWN, Warszawa 1989.  
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Tomasz Hobbes (1588-1679) był zwolennikiem materialistycznej koncepcji. Przyj-
mował, że nie istnieje nic poza ciałami, niematerialne substancje uznał za fikcję, 
a przebiegi psychiczne są natury mechanicznej. Materialista La Mettrie (1709-1751) 
uważał, że dusza jest materialna i śmiertelna. W XVIII wieku zadomowił się pogląd, że 
człowiek jest maszyną, a dusza nie jest konieczna dla wyjaśnienia zjawisk psychicz-
nych.  

Kant (1724-1804) jako pierwszy uznał, że dusza nie jest bytem przestrzennym. 
Nieśmiertelność duszy uznał za jeden z trzech postulatów praktycznego rozumu. 
Kantowskie trzy krytyki, czystego, praktycznego rozumu i władzy sądzenia sprawiają 
wrażenie nawiązania do platońskiego trójpodziału duszy. Sam Kant nigdy nie cytował 
Platona i nie zachodzi bezpośrednia zależność od Platona, bliższa zależność zachodzi 
w przypadku neokantystów.  

Hegel (1770-1831) posługiwał się terminami: duch subiektywny, duch obiektywny 
i duch absolutny. Zachodzi pewna zależność od idei platońskich. Rozwój nauk przy-
rodniczych w XIX wieku doprowadził do kryzysu metafizyki, a platonizmu w szcze-
gólności. Fryderyk Nietzsche (1844-1900) uznał Platona za centralną postać zachodniej 
kultury, ale jednocześnie za główną przyczynę jej porażki. Odrzucał nieśmiertelność 
duszy, jego zdaniem istnieje tylko system nerwowy i zmysły

83
.  

Zygmunt Freud (1856-1939) zastosował trójpodział duszy, którą podzielił na id, 
ego i superego. Id jest naszą świadomością, która podejmuje decyzje, ego – podświa-
domością, a składa się nań cały zespół cech odziedziczonych po przodkach zwierzęcych, 
wśród których najważniejsza jest siła libido (pożądanie). Id ma się do ego jak wysta-
jący ponad wodę wierzchołek góry lodowej do ukrytej pod wodą jej pozostałej, o wiele 
większej masy. W podobny sposób ma być ukryte ego. Superego to zespół zakodo-
wanych w nas i ograniczających nas nakazów i zakazów – sumienie – wpojonych nam 
przez kulturę i religię. W tej sytuacji id znajduje się pod działaniem przeciwstawnych 
sobie sił – pragnień i zakazów. Adler zsocjalizował Freuda, uznał, że najważniejszą 
kierującą człowiekiem siłą jest nie libido, lecz pragnienie kariery. W wieku XX dusza 
została sprowadzona do roli podświadomości.  

Richard Dawkins utrzymuje, że podział na fizyczność oraz część emocjonalno-
duchową jest wynikiem uzyskania świadomości, która powoduje powstanie złudzenia 
jakoby umysł człowieka był czymś innym niż ciało

84
. Niektóre współczesne kierunki 

terapii koncentrują się na ciele człowieka w tym samym stopniu, co na jego psychice, 
wychodząc z założenia, że nie ma granicy między ciałem a psychiką człowieka. Dzisiaj 
platońska lub arystotelesowska koncepcja duszy oddziałuje bardziej na teologów niż 
filozofów.  
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(Tomasz z Akwinu był w tym bardziej konsekwentny). U obu ciało nie może funkcjonować bez duszy, ale 

dusza może funkcjonować poza ciałem. Psychologia platońska związana jest z samoświadomością 

i przesycona została spekulacjami mistyczno-religijnymi, aspekt biologiczny zepchnięty został na margines 

i niemalże jest ignorowany, u Arystotelesa natomiast spekulacje mistyczno-religijne ustępują miejsca na 

rzecz biologicznych dociekań na temat życia psychicznego ludzi. Warto jednak zauważyć, że kierunek, 

w jakim Arystoteles poprowadził swoją psychologię, jest zgodny z pewnymi tendencjami, do jakich pod 
koniec swego życia skłaniał się Platon. Tendencje te ujawnił w swoim Timajosie, a także w jego nieopubli-

kowanych wykładach, o których wspomina Arystoteles. Platon przez całe swoje życie modyfikował swoje 

poglądy na temat duszy i niewykluczone, że ten proces trwałby nadal, gdyby żył dłużej, natomiast 

w przypadku Arystotelesa odnieść można wrażenie, że osiągnął punkt docelowy. Obie koncepcje wywarły 
wpływ na chrześcijaństwo, przy czym Platon oddziałał głównie na wschodnie, a Arystoteles głównie na 

zachodnie.  

Słowa kluczowe: Platon, Arystoteles, dusza, duch, nieśmiertelność  
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Dorota Narewska
1
 

Sensotwórcza rola baśni Andrzeja Żubryckiego – 

polskiego Andersena – potencjalnym źródłem  

inspiracji dla dziennikarzy 

Autorka niniejszego opracowania, która jest doktorem teologii, poszukuje zrozu-
mienia prawd objawionych w literaturze jako jednym z „miejsc teologicznych”. Co to 
znaczy, że literatura jest locus theologicus2

? To znaczy, że jest źródłem argumentacji 
dla teologii. 

Według Czesława Stanisława Bartnika miejsca teologiczne dzielą się na konsty-
tutywne i podstawowe (Pismo Święte, Tradycja), deklaratywne (uchwały i decyzje 
soborowe, uroczyste orzeczenia papieskie, nauczanie kolegium biskupiego, nauka 
Ojców Kościoła, magisterium teologów, wiara Ludu Bożego), medialne (fakt istnienia 
Kościoła), pomocnicze (rozum) oraz bezpośrednie, subiektywne, najbliższe (świat 
wewnętrzny osoby ludzkiej)

3
. 

Świat wewnętrzny Andrzeja Żubryckiego (ur. 1952) odbija się w jego twórczości 
opartej na wartościach chrześcijańskich. To szczególny rodzaj twórczości, gdy twórca 
wyznaje wiarę katolicką, ale to mu jakby nie wystarcza, dlatego w baśniach powołuje 
do życia postacie wędrujące w poszukiwaniu nierealnego świata, który jest absolu-
tyzacją doczesnego szczęścia. W tym różni się nieco od Hansa Christiana Andersena 
(1805-1875), który – według Ewy Ogłozy – łączył idee filozoficzne oraz naukowe 
z wiarą i religią, wprowadzając do swoich bajkowych utworów problemy natury 
etycznej i estetycznej – brud świata […]4

. Światopogląd Duńczyka był zatem bardziej 
złożony niż Żubryckiego. 

Papież Franciszek, „trafia w punkt” – uważa katolicka dziennikarka i pisarka 
Milena Kindziuk – jeśli chodzi o nauczanie na temat dziennikarstwa, szczególnie 
w ostatnim orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

5
. Faktycznie, 

dziennikarstwo, tak jak kapłaństwo – podkreśla Kindziuk – wymaga zdzierania butów, 
wychodzenia do ludzi. Zdaniem papieża bowiem  

konieczne jest wyjście z wygodnego przeświadczenia „już to wiem” i wyru-
szenie, pójście i zobaczenie, bycie z ludźmi, słuchanie, korzystanie z sugestii 
rzeczywistości, która pod pewnymi względami zawsze będzie nas zaskakiwać.  

                                                                   
1 dorota.narewska@upjp2.edu.pl, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, www.idmiks-wns.upjp2.edu.pl, https://idmiks-

wns.upjp2.edu.pl/. 
2 Por. Kawecki W., Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej,  Flos Carmeli 

Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Poznań cop. 2013. 
3 Bartnik Cz.S., Kościół Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 

Wrocław 1982, s. 357-359. 
4 Ogłoza E., Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2014, s. 8, 9. 
5 Kindziuk M., Dziennikarz jak kapłan, „Gość Niedzielny”, nr 4 (31.01.2021), s. 38; por. Narewska D., 

„Dziennikarstwo jak kapłaństwo…”. Z perspektywy teologii mediów Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2019. 

mailto:dorota.narewska@upjp2.edu.pl
http://www.idmiks-wns.upjp2.edu.pl/
https://idmiks-wns.upjp2.edu.pl/
https://idmiks-wns.upjp2.edu.pl/
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Franciszek cytuje bł. Emanuela Lozano Garrido (1920-1971), hiszpańskiego dzien-

nikarza beatyfikowanego w 2010 roku, który radził swoim kolegom dziennikarzom:  

Otwórz ze zdumieniem oczy na to, co zobaczysz, i pozwól, aby twoje ręce 

napełniły się świeżością limfy życia, tak aby inni, gdy będą cię czytać, dotykali 

żywego cudu życia6.  

Zatem, aby móc opowiadać prawdę o życiu, które staje się historią7
, konieczne jest 

wędrowanie, to zewnętrzne i wewnętrzne – w głąb siebie. 

1. Wprowadzenie 

Żubrycki ma coś światu do powiedzenia, coś, co sam głęboko przemyślał. Na 

twórczość Polaka wędrującego po Europie w poszukiwaniu sensu własnego życia, 

pragnącego odnaleźć siebie samego – składają się następujące utwory pisane w latach 

1994-2020:  

 „Miedziany grosik” (Polska, 1994-1996)
8
; 

 „Tańcząca Miłość” (Polska, 1995)
9
; 

 „Miasto szczęścia” (Austria 1996)
10

; 

 „Zapomniany skarb” (Austria, 1996)
11

; 

 „Trzy marzenia” (Polska, 1996)
12

; 

 „Przygody Wiesiołka i Tusi Buntusi” (Polska, 2003)
13

; 

 „Wędrowne skrzypki” (Polska, 1998, popr. 2007)
14

; 

 „Rzeka Losów” (Polska, 1998)
15

; 

 „Śpiewająca gwiazda” (Chorwacja, 2007-2009)
16

; 

 „Lustro” [epopeja] (Polska, 2013-2015, popr. 2020)
17

. 

Łącznie jest to dziesięć utworów. To swego rodzaju utwory parabole. Powiastki 

filozoficzne, filozoficzno-moralne, filozoficzno-teologiczne, pisane prozą lub wierszem, 

z fabułą porządkującą wiedzę o świecie za sprawą uniwersalnych wartości: wiary, 

nadziei i miłości. Warta podkreślenia jest plastyczność języka Żubryckiego. Bajkowe 

słowo z łatwością dałoby się bowiem przełożyć na obraz, również filmowy. Na 

uznanie zasługują ilustracje trzech plastyczek: Moniki Sopińskiej, Agnieszki Kowal-

skiej i Urszuli Pelczar. 

Żubrycki – mimo że jeszcze nie w pełni odkryty przez czytelników jako polski 

Andersen – zasługuje na porównanie do tego pisarza i poety, którego pierwsze polskie 

                                                                   
6 Franciszek, Orędzie na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt. „››Chodź i zobacz‹‹ (J 1, 

46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są”, (24.01.2021). 
7 Tenże, Orędzie na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt. „››Obyś mógł opowiadać 

i utrwalić w pamięci‹‹ (por. Wj 10, 2). Życie staje się historią”, (24.01.2020). 
8 Żubrycki A., Miedziany grosik, il. M. Sopińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa cop. 1998. 
9 Tenże, Tańcząca miłość, [w:] Baśnie wędrowne, il. U. Pelczar, „Studio EMKA”, Warszawa 2016, s. 161-319. 
10 Tenże, Miasto szczęścia, tamże, s. 7-84. 
11 Tenże, Zapomniany skarb, tamże, s. 145-160. 
12 Tenże, Trzy marzenia, il. A. Kowalska, „BajBaj”, Żary [2001]. 
13 Tenże, Przygody Wiesiołka i Tusi Buntusi, 2003, rps w posiadaniu autora. [Utwór wierszowany]. 
14 Tenże, Wędrowne skrzypki, [w:] Baśnie wędrowne…, s. 85-144. 
15 Tenże, Rzeka Losów, 1998, rps w posiadaniu autora. 
16 Tenże, Śpiewająca gwiazda, 2007-2009, rps w posiadaniu autora. [Proza]. 
17 Tenże, Lustro, 2013-2015 [właśc. 2020], rps w posiadaniu autora. [Proza]. 
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wydanie zbiorowe baśni ukazało się jeszcze za życia Duńczyka w 1859 roku, pod 

znamiennym tytułem „Powiastki moralno-fantastyczne”
18

. 

Powiastka to krótkie opowiadanie o zdarzeniu prawdziwym lub zmyślonym, 

prozaiczne lub wierszowane. Często służy jako ilustracja filozoficznej tezy. Zatem jej 

autor ma coś światu do powiedzenia, coś, co sam głęboko przemyślał, a teraz dzieli się 

swym odkryciem z czytelnikiem i „ubiera” je w literacki kostium, choć tę samą myśl 

mógłby równie dobrze przedstawić np. w wersji publicystycznej
19

. 

Bajka zawiera figurę alegoryczną, którą można odszyfrować, ponadto zawiera 

zwięźle ujęty morał – wyraz mądrości ludu i jego doświadczeń. Każda bajka ma cha-

rakter dydaktyczny, w odróżnieniu od klasycznej baśni, która jest opowiadaniem fanta-

stycznym, pobudzającym jedynie wyobraźnię, bez wyraźnego morału. 

U obu autorów świat bajki i baśni przeplata się z filozoficznym podejściem do 

życia, na które obaj spoglądają z Bożej perspektywy. Na przykład w bajce Andersena 

pt. „Dzień sądu ostatecznego” motyw śmierci obecny jest już w pierwszym zdaniu:  

Najświętszym dniem ze wszystkich dni w życiu jest dzień naszej śmierci, jest to 

dzień sądny, wielki dzień przemiany. [...] W takiej chwili drży lękliwy grzesznik, 

nie ma się na czym oprzeć i jest mu tak, jakby zapadał się w nieskończoną 

pustkę. Pobożny wznosi swą głowę ku Bogu i oddaje mu się jak dziecko 

w słowach: „Niech się dzieje wola Twoja!”20.  

Andersena „Wędrownik śmierci”, który jest chrześcijaninem, spotyka na swej 

wiecznej drodze Syna Bożego, który w krótkim dialogu ukazuje mu różnicę między 

wyznawcami judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, stwierdzając przez kontrast, że nauka 

Chrystusowa jest pojednaniem, miłością, łaską!21
. Król Tonibał, bohater bajki Żubryc-

kiego, który również spotkał się ze śmiercią, doświadczył takiej właśnie przemiany, 

poprzez pojednanie, miłość i łaskę. 

Jak widać, teologia jest obecna w twórczości obu autorów, pozwala bowiem spojrzeć 

na człowieka w świetle drugiej osoby Bożej, podczas gdy psychologia humanistyczna 

czyni to od strony Jezusa Chrystusa, człowieka pełnego, pomaga mu bowiem osiągnąć 

doczesną doskonałość
22

. 

Andersen dąży do rozwikłania tajemnic ludzkiej psychiki i zrozumienia ludzkiego 

losu
23

. Z pewnością Żubrycki mógłby stać się bohaterem jego baśni. Polski Andersen 

ma sześćdziesiąt dziewięć lat, urodził się w Pile, mieszka w Żarach (województwo 

                                                                   
18 Zob. Andersen H.Ch., Powiastki moralno-fantastyczne, podług duńskiego H.C. Andersena naśladował 

Fr.H. Lewestam, nakład i druk S. Orgelbranda, Księgarza i Typografa, Warszawa 1859. 
19 Znane postacie powiastkowe, np. „Kubuś fatalista i jego pan” Diderota czy Sanczo Pansa z „Don Kiszota” 

Cervantesa działają często niekonsekwentnie, protestując przeciw złu, wierząc w sprawiedliwość, dobro 

i uczucie. Por. np.  Kubuś fatalista, [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 560. 
20 Andersen H.Ch., Dzień Sądu Ostatecznego, [w:] Tenże, Baśnie. T. 2, tł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz; il. 

A. Strumiłło, wyd. 7, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 45. 
21 Tamże, s. 47. 
22 Na przykład Alicja Baluch, analizując tezę rozprawy naukowej Agnieszki Miernik, zauważa, że w baśniach 

Andersena świat ma naturę symbolu, który odbija coś, co sięga głębin ludzkiej nieświadomości, dlatego 

badaczka wiąże twórczość bajkopisarza Andersena z ideami naukowymi twórcy psychologii głębi Junga. Zob. 
Miernik A., Domeny wyobraźni. Andersen i Jung, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

Universitas, Kraków cop. 2015.  
23 Ogłoza E., Wokół opowieści…, dz. cyt., s. 8. 
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lubuskie). Ukończył w 1977 roku filologię polską z teatrologią na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim, a w 1984 roku – studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa na 

Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował jako bibliotekarz (w latach 

1978-1980 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, gdzie był też w latach 1983-

1992 dyrektorem, podobnie jak w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubsku w latach 

2001-2005), jako nauczyciel (w Szkole Podstawowej nr 4 w Żarach w latach 1980-

1983 i w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w latach 2005-2007) czy jako 

dziennikarz (red. naczelny „Kroniki Ziemi Żarskiej”) i wydawca (w wydawnictwie 

„BajBaj” w 2001 roku). Prowadził też własną działalność gospodarczą w latach 1992-

1997. W latach 1985-1991 był sekretarzem Żarskiego Towarzystwa Kultury. Współ-

pracował też w latach 2000-2009 z Marią Łopatkową w zakresie tzw. Pedagogiki 

Serca. W latach 2006-2010 był radnym Gminy Miejskiej Żary. Jego hobby to węd-

karstwo spinningowe i ogród. 

Co Żubrycki mówi sam o sobie:  

Przeczytałem kiedyś książkę na temat osobowości i zadałem sobie pytanie, co 

potrafię robić najlepiej. Wyszło na to, że najlepiej udawały mi się marzenia24. 

Moje życie jest wielkim marzeniem, najpiękniejszym snem na jawie. Pomimo 

bardzo katolickiego wychowania w moim życiu, tak pełnym słów o miłości, 

o wartościach duchowych, o potępieniu obłudy i fałszu oraz zakłamania czy 

niegodziwości wraz z nietolerancją, zabrakło mi świadomych odnośników do 

miłości, dobra, spokoju wewnętrznego, radości, uśmiechu, pochylenia się nad 

drugim człowiekiem; zabrakło realizacji siebie, budowania siebie w miłości. 

Zacząłem od najmłodszych lat poszukiwać brakujących elementów chrześci-

jańskich i ogólnoludzkich. To, co otrzymali rodzice i przekazali mi w spadku, 

nie wystarczyło, a system kar i nakazów, którymi karmił mnie Kościół katolicki 

i system komunistyczny w PRL, nie miał nic wspólnego z miłością, której 

szukałem. 

Miałem czterdzieści lat, za sobą „stołek dyrektorski”, ważnych i możnych 

przyjaciół, realizację wspaniałych pomysłów, upadłą firmę samochodową 

i auto rozbite o przydrożny krzyż. Pustkę. Wielką, krzyczącą pustkę… Zacząłem 

od pracy w Austrii. Bóg prowadzi człowieka różnymi drogami. Odnosiłem 

spektakularne sukcesy, byłem znany, ceniony, piąłem się coraz wyżej, ale 

widocznie nie o to w tym życiu chodziło. Nie z takim zadaniem przyszedłem na 

świat. Podświadomie niszczyłem wszystko, co dawało mi szansę na sukces. 

Szukałem prawdziwej misji, którą trzeba wypełnić na tym świecie. Dopiero 

prosta i ciężka praca w lesie w Austrii, z dala od ludzi, telefonów, od blichtru 

i zakłamania dała mi szansę na spojrzenie w głąb siebie. Tam, gdzie nikt mnie 

nie znał, byłem tylko ja i Bóg. Zrzucałem starą nabytą skórę, zbędny balast 

narzuconych ról i z duszy popłynęły słowa – tak powstały baśnie25. 

  

                                                                   
24 Por. np. Hirsh S., Kummerow J., Typy życiowe, czyli opis i rozpoznanie charakterów osób w twoim 

otoczeniu, tł. z ang. J.S. Zaus, „Astrum”, Wrocław 1994. 
25 Żubrycki A., [Początek twórczości], Zielona Góra 8.03.2021, rps w posiadaniu autora. 
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2. Podobieństwa i różnice między bajkopisarzami 

Co łączy tych dwóch bajkopisarzy: sławnego Duńczyka
26

 i Polaka znanego z trzech 

książek? Oto podobieństwa: 

 obaj tworzą bardziej dla dorosłych niż dzieci (Andersen nie chciał być identyfi-

kowany jako twórca dla dzieci; Żubrycki tworzy opowiastki filozoficzne, filozo-

ficzno-moralne, filozoficzno-teologiczne); 

 w każdym z nich drzemie i pisarz, i poeta; utwory epickie pisane są prozą lub 

wierszem; 

 wiara w Boga daje obojgu transcendentną perspektywę życia, co jest też funda-

mentem uprawiania katolickiego dziennikarstwa; 

 obaj byli ochrzczeni
27

 (Andersena ochrzczono w dniu urodzenia w domu z powodu 

śmiertelności noworodków w jego rodzie, potem ceremonialnie w kościele 

św. Jana w Odense
28

); 

 zamiłowania językowe i teatralne u obojga (Andersen zbliżył się do teatru, pisząc 

pierwszą sztukę w 1829 roku; Żubrycki ukończył polonistykę z teatrologią, co 

z pewnością pomogło mu przy tworzeniu baśni); 

 zamiłowania muzyczne, gdyż obaj umiłowali śpiew, chociaż na różnych pozio-

mach profesjonalnych: Andersen – wysoki sopran utracony po mutacji; Żubrycki 

tworzy teksty, aranżuje muzycznie i śpiewa przy akompaniamencie gitary; 

 dzieciństwo i młodość, trudne w obu przypadkach, choć w innych aspektach 

(Żubrycki wychowany w katolickim domu, traci zaufanie do wiary epatującej 

strachem, szuka prawdziwej miłości); 

 ciekawość świata i ludzi, obaj są bystrymi obserwatorami, stąd podróże po Europie 

dodają im twórczego natchnienia; Andersen podróżował znosząc wszelkie trudy 

i jednocześnie zachwycając się światem. […] porównywał Północ z Południem29
. 

A oto różnice między bajkopisarzami: 

 życie prywatne: w przypadku Andersena to namiętna miłość do ukochanej osoby – 

mężczyzny, a właściwie mężczyzn; żona Mirosława, którą Żubrycki spotkał na 

studiach, jest jego wielką miłością i pierwszym krytykiem pisarstwa; Żubryccy 

mają czworo wnuków (od trojga dzieci: Radosława, Magdaleny i Marty, która 

zgłosiła baśnie taty na konkurs, który wygrał, stąd opasły tom „Baśni wędrownych” 

wydanych w 2016 roku)
30

; 

                                                                   
26 Zob. np.: Andersen H.Ch., Baśń mojego życia. Autobiografia, przekł. I. Chamska, „Ravi”, Łódź 2003; 

Tenże, Dzienniki 1825-1875, wybór, przekł. i oprac. B. Sochańska, „Media Rodzina”, Poznań cop. 2014; 

Piasecka W., W poszukiwaniu szczęścia. Baśniowa biografia Andersena, „Skrzat” Kraków cop. 2001. 
27 Por. np. Jastrzębska-Golonka D., Kraina szczęśliwości, czyli wątki religijne w wybranych baśniach Hansa 

Chrystiana Andersena, „Język, Szkoła, Religia”, t. 2, 2006, s. 165-178. 
28 Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, ta sama osoba nie może być dwa razy ochrzczona, gdyż 

chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię i z tej racji nie może być powtórzony (KKK 1280). 
Istnieje natomiast procedura tzw. obrzędów uzupełniających. Nie wiemy, czy w przypadku Andersena doszło 

do tzw. symulacji tego sakramentu, czy też uzupełniono w kościele procedurę chrztu świętego udzielonego 

w domu. Por. Wullschläger J., Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab, B. Sochańska, „W.A.B”, 

Warszawa 2005, s. 21. 
29 Ogłoza E., Wokół opowieści…, dz. cyt., s. 8.  
30 Por. Żubrycka M., Baśnie Andrzeja Żubryckiego, https://www.youtube.com/watch?v=BrG1XFIIjNY 

(17.04.2021) [Marta, córka A. Żubryckiego]. 
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 Andersen przeżył siedemdziesiąt lat życia, a Żubrycki dopiero w siedemdziesiątym 

roku życia ma szansę wydać wszystkie swoje bajki-rękopisy, o ile spotka wydawcę, 

który zechce promować polskiego Andersena. Baśnie Żubryckiego czekające 

w rękopisach bez pomocy z zewnątrz, tylko z wielkim trudem mogą ujrzeć światło 

dzienne31
 – zauważa dokument Magisterium Kościoła Katolickiego o mediach. 

3. Literacka działalność dziennikarzy… 

Żubrycki zajmował się w swoim życiu zawodowym również dziennikarstwem. Jest 

zatem literatem, który łączy obie pasje. Musi zatem wiedzieć, że dziennikarzom nie 

wystarcza sama informacja, czyli fakty, z których budują oni wiadomości, tzw. newsy. 

Oczywiście rozróżniać należy informację, którą dziennikarz się posługuje, od informa-

cji dla dziennikarza jako inspiracji, narzędzia, dodatkowej wiedzy, wskazówki, wzorca. 

Andrzej Kaliszewski uważa, że literatura jest dla dziennikarza informacją „wyższego 

piętra”32
. Zachęca do właściwego rozumienia pojęcia „informacja”, która jest nie tylko 

„zakomunikowaniem czegoś”. To także – jak podaje „Słownik języka polskiego” czy 

„Słownik wyrazów obcych PWN” – wskazówka czy pouczenie33
. 

Jeszcze bardziej pogłębione spojrzenie na komunikację daje „Communio et 

progressio”: „Komunikowanie” to coś więcej niż samo tylko przekazywanie idei czy 

wyrażanie uczuć, to przede wszystkim dawanie siebie z miłości […]34
. 

Jak dowiadujemy się z podręcznika z dziedziny edukacji medialnej, pt. „Źródła 

informacji dla dziennikarza”
35

, literatura piękna stanowi dla ludzi mediów szczególne 

studium etyki
36

. Przygotuje w ten sposób grunt pod nadzieję dawaną czytelnikom, 

widzom, słuchaczom czy użytkownikom Internetu. 

Inspiracje literackie stanowią punkt odniesienia i rezerwuar wiedzy, 

pozwalającej nadać gatunkom dziennikarskim wymiar szerszej i trwalszej 

refleksji, uczynić z kolekcjonera pokupnych aktualnie faktów – współczesnego 

humanistę, znawcę świata i rządzących nimi praw37. 

Ponadto literatura – a do niej należy również sensotwórcza Biblia – pogłębia warsztat 

dziennikarza, dostarczając mu przy tworzeniu przekazów wzorców stylistycznych. Na 

przykład stylizacji biblijnej czy archaiczno-hieratycznej, których celem jest wierność 

lub odstępstwo od Biblii, poetyzacji utworu czy obrazowania orientalnego. Dzienni-

karz uczy się kształtowania leksykalno-stylistycznego, np. rozróżnia tekst harmonicznie 

łączący stylistykę księgi biblijnej z zasadami stylu romantycznego, zauważa plastyczne 

porównania, wielość archaizmów jako szczególnej cechy stylu religijnego. 

                                                                   
31 Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu, „Communio et progressio” (23 V 1971), 90. Dalej: „Communio et progressio”. 
32 Zob. Kaliszewski A., Literatura (dla dziennikarza) informacją „wyższego pietra”, [w:] Źródła informacji 

dla dziennikarza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa cop. 2008, s. 97-135. 
33 Informacja, [w:] Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, 

s. 305. 
34 Communio et progressio, 11. 
35 Źródła informacji… 
36 Benedykt XVI w jednym z orędzi zauważa, że w dziennikarstwie niezbędna jest dziś „info-etyka”, tak jak 

istnieje bioetyka w dziedzinie medycyny i badań naukowych związanych z życiem. Benedykt XVI, Orędzie na 
42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. „Środki społecznego przekazu na rozdrożu między 

gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić” (24.01.2008). 
37 Kaliszewski A., dz. cyt., s. 98. 
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Dlaczego dziennikarz powinien sięgać po inspiracje literackie? Ponieważ pozwalają 

mu wyjść ponad żabią perspektywę płaskiej informacji, wyjść ku uogólnieniu i pro-

gnozowaniu, od „przemysłu kulturalnego” do kultury duchowej38
. By lepiej wypełniać 

swoje podstawowe zadanie wobec odbiorców przekazu, poprzez propedeutykę aksjolo-

giczną na bazie sensotwórczej literatury. 

4. ... i katolików w świetle Magisterium Kościoła o mediach 

Dokument Papieskiej Komisji do spraw Środków Społecznego Przekazu z 1971 

roku stanowi, że: 

w naszych czasach zwłaszcza, prasa i różne tanie wydawnictwa z dziedziny 

religii, literatury, sztuki, nauki i rozrywki docierają do wszystkich rąk. Ilu-

stracje i drobne opowieści obrazkowe są niezwykle pożyteczne także 

w wyjaśnianiu Pisma św. i w przedstawianiu życia świętych39
. 

Choć baśnie Żubryckiego nie zawsze są drobnymi opowieściami obrazkowymi40
 

i nie odnoszą się wprost do Biblii czy hagiografii, to wobec utworów polskiego 

Andersena tę definicję przyjmujemy za „Communio et progressio”. „Opowieść 

drobna” nie oznacza tu liczby stron, ale „pokorny” utwór mający szczytny cel – nada-

wanie życiu sens poprzez inspirowanie się baśniowym światem, gdzie dobro zawsze 

zwycięża, bo zło się nawraca na dobro. 

Z tego względu literacka twórczość katolików popierana jest przez Stolicę 

Apostolską. Polski Andersen dwukrotnie otrzymał indywidualne błogosławieństwo 

papieskie – listy z błogosławieństwem Jana Pawła II dla swego bajkopisarstwa. Po 

otrzymaniu od Państwa Żubryckich egzemplarza „Trzech Marzeń”, papież udzielił 

pierwszy raz 11 grudnia 1999 roku apostolskiego błogosławieństwa. Drugi raz 30 

stycznia 2002 roku, wtedy nawiązał w liście do homilii wygłoszonej podczas pasterki 

w Watykanie. Papież zaakcentował wędrówkę, przekazywanie radości innym i dawanie 

chrześcijańskiego świadectwa:  

Winniśmy pośpiesznie wyruszyć w drogę. Trzeba wyruszyć radośnie z betle-

jemskiej groty, by wszędzie opowiadać o cudzie, którego byliśmy świadkami41. 

Paweł VI, zwracając się w 1967 roku do m.in. ludzi mediów, powiedział: 

Najprawdziwszym jest bowiem fakt, że z całego waszego dzieła bije jakieś 

piękno, gdy jako pisarze czy artyści potraficie wykrzesać iskrę dobroci ze 

skromnych i smutnych warunków życia ludzkiego. Nie zwracamy się do was 

o to, byście odgrywali rolę moralistów, ale spodziewamy się, że dzięki waszej 

tajemniczej mocy potraficie dostrzec te świetliste przestrzenie, które kryją się 

za tajemnicą życia ludzkiego
42

. 

Z całą pewnością w utworach Żubryckiego nie brak owych „świetlistych prze-

strzeni”, podobnie jak u Andersena. Świetlistość nie oznacza jednak omijania „tematyki 
                                                                   
38 Tamże, s. 97. 
39 Communio et progressio, 136. 
40 Tamże. 
41 Jan Paweł II, List z 30 stycznia 2002 roku do A. Żubryckiego, rps. w posiadaniu A. Żubryckiego. 
42 Paweł VI, Przemówienie do ludzi teatru, kina, radia i telewizji oraz wszystkich innych pracujących 

w dziedzinie społecznego przekazu (6.05.1967), cyt. za: Communio et progressio, 55. 
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ciemności”. Tego nie można odmówić ich bajkopisarstwu. Do jednego, jak i drugiego 

autora odnosić się mogą stwierdzenia, że ich umysły gonią za cudownymi „złudnymi 

obrazami”, przez co „ułatwiają ludziom głębsze przeniknięcie natury ludzkiej i jej 

właściwości. Same bowiem dzieła wyobraźni autorskiej, chociaż przedstawiają życie 

i działalność ludzką w warunkach nierzeczywistych, to jednak na swój sposób uczą 

prawdy. Wydarzenia przedstawiane nie są wprawdzie odbiciem rzeczywistości, jednak 

dotykają życia w tym stopniu, w jakim składają się z elementów zaczerpniętych 

z natury ludzkiej
43

. Ponadto treści te docierają do źródeł dynamizmu ludzkiego tak, że 

człowiek wyczuwa i odczytuje z nich kierunek, w jakim ludzkość będzie się rozwijać44
. 

5. Dziesięć baśni Żubryckiego 

– Czy Pan, pisząc swoje baśnie, kierował się jakimś systemem tworzenia 

postaci i kreowania fabuły? Planował Pan strukturę, motywy, język i symbolikę? 

– Nie mam żadnej teorii. W baśniach nie ma żadnej wymyślonej historii. 

Wszystkie lub prawie wszystkie postaci, mają swoje pierwowzory w życiu. 

Spotkałem te osoby…45. 

Powyższe wyznanie Żubryckiego z 8 marca 2021 roku sprawia, że poszukując 

potencjalnych źródeł inspiracji dla dziennikarza, należy odczytać sens omawianych 

baśni w kluczu chronologicznym, uwzględniając autorską genezę danego utworu i – 

o ile to możliwe – w świetle spojrzenia wydawców, recenzentów. 

Warto przed omówieniem całej twórczości polskiego Andersena zaprezentować 

poglądy Mirosławy Żubryckiej, która jest pierwszym krytykiem twórczości męża. 

Żubrycka, z wykształcenia polonistka, fascynuje się amerykańską pisarką Clarissą 

Pinkolą Estés (ur. 1945), która zebrała baśnie i opowieści, wykorzystując je w swojej 

terapeutycznej pracy z pacjentami, a także w książkach, zwłaszcza w najbardziej 

znanej, pt. „Biegnąca z wilkami”
46

. Za pisarką uważa, że baśnie, mity i legendy, tak 

zwane stare opowieści pobudzają, wzruszają, rodzą smutek, pytania, tęsknoty i zawie-

rają wskazówki prowadzące przez zawiłości życia i pozwalające zrozumieć potrzebę 

wydobycia ukrytego archetypu. Dają zdolność rozumienia, które wyostrza wzrok, po-

zwalając dostrzec ścieżkę przetartą przez pierwotną naturę, by nią podążać. Wska-

zówki zawarte w starych opowieściach dają pewność, że ścieżka się nie urwie, nie 

zniknie, ale poprowadzi nas dalej, aż do głębokiej mądrości. Mają zatem wielką moc. 

W opowieściach jest zatem zawarte lekarstwo, które przywraca równowagę. Ich analiza 

pozwala wydobyć pierwotną jaźń, przynosząc uzdrowienie. Chodzi zatem o głębokie 

zrozumienie, które spontanicznie wydobywa archetyp
47

. 

Baśnie przekazują uniwersalne prawdy – podsumowuje Żubrycka – całe bogactwo 

sensów, symboli i głęboką mądrość. Za pomocą metafory przekazują ważne treści, 

                                                                   
43 Por. Pius XII, Przemówienie do zajmujących się filmem we Włoszech, (21.06.1955), cyt. za: Communio et 

progressio, 56. 
44 Tamże. 
45 Żubrycki A., [System tworzenia postaci i kreowania fabuły]. Rozmowę nr 1 z A. Żubryckim przepr. 

D. Narewska, Zielona Góra (8.03.2021), VLC media file (mp4). 
46 Zob. Estés C.P., Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach, przekł. A. Cioch, 
Zysk. Wydawnictwo, Poznań cop. 2001. 
47 Zob. Żubrycka M., [o Clarissie Pinkoli Estés], Zielona Góra 8.03.2021, rps w posiadaniu D. Narewskiej 

[Mirosława, żona A. Żubryckiego]. 
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normy i zasady. Przygotowują do życia dziecko, pozwalając mu przeżywać trudne 

emocje, przez co uodparniają je na stres. 

Co Żubrycka dostrzega w twórczości męża? Uważa, że baśnie polskiego Andersena 

nawiązują do klasycznego gatunku, który cechuje archetypiczność, uniwersalność 

i paraboliczność. Twórczość jej męża cechuje wiara w człowieka, jego dobro, umie-

jętność kształtowania własnego losu, pielęgnowania „Dziecka” w „Dorosłym”. Andrzej 

jest bystrym obserwatorem życia, świata. Jego baśnie napisało samo życie, a bezpo-

średnią inspiracją była bajka dla najmłodszej córeczki, Marty, w czasie, kiedy wybrał 

się na wędrówkę po Europie, pracując w różnych miejscach. Wędrówka to szansa, daje 

możliwość spojrzenia w głąb siebie, poznania siebie prawdziwego i akceptację. Stąd 

zrodziło się ujęcie paraboliczne życia dające nadzieję, gdyż na każdym jego etapie 

można dostać szansę transformacji dzięki oczyszczeniu. Użyte w języku archaizmy 

służą nawiązaniu do tradycji, nie zawsze chrześcijańskiej
48

. 

Przejdźmy zatem do zaprezentowania baśni Żubryckiego (w chronologicznym po-

rządku ich powstawania), według następującego klucza: główni bohaterowie i prze-

słanie baśni, nota wydawnicza wraz ze sposobem jej reklamowania (dot. wydania 

drukiem), wyjaśnienie autora dotyczące genezy utworu, recenzja rękopisów przez wy-

dawnictwo pod kątem ewentualnego druku i na koniec próba wskazania potencjalnego 

źródła inspiracji dla dziennikarza. 

Ze względu na reprezentatywność „Wędrownych skrzypek”, ta baśń zostanie 

szerzej omówiona. Oto pytanie stawiane w dobie pandemii nie tylko przez bajko-

pisarza, ale i przez dziennikarzy: w jakim kierunku rozwija się dziś ludzkość? Właśnie 

„Wędrowne skrzypki” dedykowanym politykom, generałom i (sic!) dziennikarzom 

proroczo wskazały – bo już w 1998 roku – ten kierunek. Choć baśnie to nie publicy-

styka, która ma prawo i obowiązek wprost zajmować się zarazą, to odnoszą się i do 

nich stwierdzenia z „Communio et prpogressio”, że: 

mają niezwykle ważne znaczenie, z racji swej elastycznej różnorodności 

i bogactwa tematyki. Mogą one śledzić najdrobniejsze wydarzenia, wyjaśniając 

je, komentując i pobudzając przy tym czytelnika do zastanawiania się i do 

pogłębiania swojej wiedzy49. 

5.1. „Miedziany grosik” (pisany w Polsce w latach 1994-1996) 

Bohaterowie: Król Tonibał, Śmierć, sługa, a główny rekwizyt to miedziany grosik. 

Struktura: tekst jednolity, poszczególne sekwencje oddzielone gwiazdkami. 

Motywy: oryginalne ujęcie motywu śmierci (sic!), motyw chciwości, motyw odpo-

wiedzialności za życie swoje i innych. 

Język: plastyczny, barwny, z elementem wierszowanej pieśni minstreli, zwroty 

typowe dla baśni, imiona bohaterów (wszystkich) są odpowiednikami ich cech charak-

terystycznych, np. Hulajdyn, Gderka, Tonibał. 

Symbolika: wędrówka jako symbol wewnętrznej przemiany; śmierć jest osobą, 

z którą można pertraktować (rysowniczka nie pokazała jej twarzy); miedziany grosik 

symbolem zaufania Bogu. 

                                                                   
48 Zob. Tamże. 
49 Communio et progressio, 136. 
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Przesłanie: gromadzenie bogactw prowadzi do chciwości, a chciwość ogranicza 

człowieka i zabiera mu wolność. Jeśli człowiek będzie chciał naprawić wyrządzone 

zło, to cały świat mu pomoże (zarówno fizyczny, jak i metafizyczny)
50

. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii i wszechobecnej 

śmierci, lęk przed śmiercią nękający ludzi można oswoić, zmieniając całkowicie dotych-

czasowy styl życia, np. chytrość zamienić na szczodrość. Spotkanie ze śmiercią może 

być szansą dla człowieka. Śmierć w utworach Żubryckiego jest łaskawa (niezgodna 

z archetypem) dla okrutnego króla Tonibała. Daje mu szansę na drugie życie, na pełną 

rehabilitację swojego wizerunku wobec poddanych, dzieci i samego siebie. Jego życie 

nabiera prawdziwych wartości i jest pozbawione lęku. 

 
Ilustracja 1. Okładka pierwszej wydanej drukiem baśni pt. „Miedziany grosik” 

W 1998 roku Wydawnictwo Księży Marianów w Warszawie wydało pierwszą baśń 

Andrzeja Żubryckiego (48 stron, twarda okładka). Kolorowe ilustracje wykonała 

Monika Sopińska. Wydawca zachęca czytelnika w następujący sposób:  

Żył sobie kiedyś król Tonibał... Siedział w swoim pałacu i całymi dniami liczył, 

przeliczał i zachwycał się skarbami... Uśmiechał się do siebie zadowolony, bo 

nawet uwierzył, że tak będzie zawsze. Aż do końca świata...51.  

Tymczasem przyszła po niego śmierć. Skąd wziął się pomysł na takich bohaterów 

bajki? Żubrycki wyjaśnia:  

Pracowałem w sadzie. Właściciel, stary i schorowany człowiek, był bardzo 

chytry i panicznie bał się śmierci. Trzymał swoje dostatki mocną ręką i nie 

dbał o dzieci. Wieczorami przy kolacji opowiadał mi urywki swojego życia. 

Prawie dwa lata, Toni, który się bał, nie dawał mi spokoju. Obudziłem się 

rano. Niedziela. Wolno słońce zaglądało do okna… Co zrobić z bojącym się 

                                                                   
50 Por. „wdowi grosz” (Łk 21, 1-4; Mk 12, 41-44) ocala, gdy oddaje się wszystko, co się ma na utrzymanie. 
51Autor: Żubrycki Andrzej, https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=92879 (26.04.2021). 
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Tonim? Toni się boi. W tej samej chwili sięgnąłem po ołówek i napisałem na 

ścianie: Król Tonibał, który stał się głównym bohaterem baśni. Cała akcja 

utworu skoncentrowana jest wokół miedzianego grosika – głównego rekwizytu, 

oraz chytrego i tchórzliwego króla52.  

Historia Tonibała to historia metamorfozy człowieka. Bohater, do którego przychodzi 

śmierć, otrzymuje od niej jeden rok życia pod warunkiem pozbycia się wszystkich 

swoich bogactw. Może zatrzymać tylko miedziany grosik. Lęk przed śmiercią jest 

większym bodźcem niż chęci posiadania bogactw i Tonibał, w czasie wędrówki po 

swoim królestwie, w przebraniu żebraka, doznaje wewnętrznej przemiany. 

5.2. „Tańcząca Miłość” (pisana w Austrii w 1995 roku) 

Bohaterowie: Miranda, Pustek, Mróweczka, wróżki: Wandia i Grada, Staruszek 

Czas, Tańcząca Miłość. 

Struktura: baśń podzielona na zatytułowane rozdziały (tytuł odpowiada tematyce 

rozdziału). 

Motywy: motyw wędrówki, motyw przyjaźni i miłości, motyw dobrej i złej wróżki, 

motyw walki dobra ze złem, motyw mądrości natury (np. Staruszek Czas i grota 

zegarów, wiedza Mróweczki, Ciemny Las – kryje prawdziwe wartości, które nie 

przemijają z czasem). 

Język: alegoryzacja, personifikacja przyrody, dynamizm (duża ilość czasowników), 

potoczyzmy, archaizmy, język obrazowy i nastrojowy, wyrazy dźwiękonaśladowcze, 

elementy typowe dla baśni. 

Symbolika: uwięzienie Tańczącej Miłości, Życie, Staruszek Czas, Grota Czasu, 

Zegary Życia. 

Przesłanie: zło można zwyciężyć tylko dobrem, przyjaźń jest nie do przecenienia, 

trzeba w życiu wciąż się uczyć i rozwijać. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii lęk przed 

przegranym życiem, wobec świata zmieniającego się na naszych oczach, można 

oswoić poprzez narrację o zawsze możliwej przemianie człowieka pustego (Pustek) w 

mądrego, który widzi właściwą drogę prowadzącą do prawdziwych wartości, dostrzega 

mądrość natury, czyli życia w zgodzie z jej prawami. 

W 2006 roku warszawskie wydawnictwo „Studio EMKA” wydało cztery utwory 

w jednym tomie pt. „Baśnie wędrowne” (320 stron, twarda okładka): „Miasto szczęścia”, 

„Wędrowne skrzypki”, „Zapomniany skarb” i „Tańcząca Miłość”. Ilustracje wykonała 

Urszula Pelczar. Wydawca zachęca czytelnika w następujący sposób:  

Chcesz przeżyć niezwykłą przygodę? Wyrusz wraz z Pustkiem i Mirandą, 

Kruszynką i Panem Kotem, Lutnikiem, Boginką i wieloma innymi postaciami 

w fascynującą podróż. Poznaj baśniowy świat oczami autora i razem z boha-

terami, przypomnij sobie podstawowe wartości. „Wędrowne baśnie” to zbiór 

czterech baśni o niepowtarzalnym klimacie, oryginalnych bohaterach i ich 

niezwykłych przygodach. Zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko do świata marzeń 

i prawdziwej miłości. Baśnie pełne wiary w ludzi i nadziei na spełnienie 

marzeń – leczą serca, rozbudzają nadzieję, zaciekawiają i wzruszają. Andrzej 

Żubrycki to pisarz, artysta, myśliciel i idealista. Jego baśnie, pisane w różnych 
                                                                   
52 Żubrycki A., [Początek twórczości…]. 
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zakątkach Europy oczarowują powrotem do marzeń z dziecięcych lat. W każdej 

z nich, autor przekonuje, że warto szukać prawdziwej miłości i przyjaźni, a tak 

naprawdę, że warto poszukać samego siebie. 

 
Ilustracja 2. Okładka wydanego drukiem tomu zawierającego cztery utwory  

pod wspólnym tytułem „Baśnie wędrowne” 

Jest też zwrot do małego czytelnika:  

Mały czytelniku. Od dzisiaj jestem Twoją baśnią. Spędzimy razem fascynujące 

chwile, pełne przygód i niesamowitych zdarzeń. To magiczny świat, przezna-

czony tylko dla Ciebie. To miejsce, gdzie marzenia się spełniają, gdzie jest 

przyjaźń, miłość i przygoda! Ale jeszcze chwila. Zanim otworzysz baśń, chcę 

Ci coś powiedzieć. To bardzo ważne i zapamiętaj to na całe swoje życie. Jesteś 

wyjątkowy. Jesteś wspaniałym i niepowtarzalnym małym człowiekiem i cały 

świat bardzo Cię kocha. Dlatego, bo istniejesz i jesteś częścią tego świata. 

A teraz powiem Ci sekret. To najcenniejszy sekret, jaki usłyszysz w życiu, 

dlatego słuchaj uważnie: Jeśli czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat 

potajemnie sprzyja spełnieniu Twojego marzenia. Dorośli czasem myślą, że 

jest inaczej, nie wierzą w marzenia, ale tak naprawdę to marzenia się spełniają53. 

Żubrycki wyjaśnia:  

W odniesieniu do tej baśni, najbardziej pasuje mi słowo reminiscencje: przeżyć, 

uczuć, marzeń, szczerości i uczciwości wewnętrznej, które czasami trzeba po 
                                                                   
53 Baśnie wędrowne, https://www.empik.com/basnie-wedrowne-zubrycki-andrzej,p1127998090,ksiazka-p 

(9.05.2021). 
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prostu opowiedzieć. Jest to pełna przygód, barwna opowieść o Mirandzie, 

która znudzona życiem poszła mu zdrowo nagadać, i Pustku, który był dobrym, 

poczciwym drwalem, ale pustym wewnętrznie, żyjącym bezmyślnie, bez 

wewnętrznego rozwoju i o dwóch siostrach wróżkach: Złej Gradzie i Dobrej 

Wandii. I o Mróweczce, która w życiu Pustka odgrywa ważną rolę. Oprócz 

głównych bohaterów występują postaci drugoplanowe: Chciwe Gdybadło, 

Szmaragdowy Księżyc, Złoty i Srebrny Ognik, Mago i Dago, Turbik i inni. 

Wszystkich łączy Tańcząca Miłość uwięziona przez Gradę w Grocie Czasu. 

Baśń opowiada o pełnej dramatyzmu i determinacji wędrówce bohaterów do 

Groty Czasu, aby uwolnić Tańczącą Miłość. Miłość tańczy w każdym z nas, ale 

żeby zobaczyć ją tańczącą, trzeba czasem przejść długą i trudną drogę. 

Najpierw należy opuścić swoją „strefę komfortu” i ruszyć się z miejsca. 

I powoli uczestnicząc w życiu, napełniać się uczuciami, emocjami i przeżyciami, 

aż zobaczy się prawdziwą misję, którą ma się wypełnić na tym świecie. Dzięki 

wartkiej akcji, dynamizmowi, dramatyzmowi i różnorodności bohaterów, baśń 

może być także wspaniałą inspiracją dla filmu54. 

5.3. „Miasto szczęścia” (pisane w Austrii w 1996 roku) 

Bohaterowie: Kruszynka, Pan Kot. 

Struktura: tekst jednolity, poszczególne sekwencje oddzielone gwiazdkami. 

Motywy: wędrówki, motyw przyjaźni, niesienia bezinteresownej pomocy, złego 

czarownika, wewnętrznej metamorfozy. 

Język: barwny, bardzo plastyczny, ciepły, nastrojowy, prosty i jasny. 

Symbolika: Ptak Miłości – symbol lustra prawdy (nasze wnętrze), miasta – symbole 

stanów emocjonalnych. 

Przesłanie: człowiek zawsze ma szansę na stanie się kimś lepszym, determinacja 

pozwala nam realizować nasze marzenia. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii ludzie mogą 

zobaczyć swoje prawdziwe oblicze i „uzdrawiać” poszczególne swoje „miasta”, które 

są symbolami naszych ograniczeń i stanów emocjonalnych. Zaangażowani w niesienie 

pomocy bohaterowie mogą być przykładem dla współczesnych bohaterów – medy-

ków
55

, którzy w trudnych okolicznościach zmieniają otoczenie dobrym przykładem. 

Recenzent wewnętrzny zachęca wydawcę w następujący sposób do wydania baśni 

drukiem:  

Bajka narracyjna to odmiana bajki, w której sytuacja jest szerzej przedsta-

wiona, a często występuje dłuższa fabuła, upodabniająca ją do noweli. Ta 

definicja odnosi się do „Miasta szczęścia” autorstwa Andrzeja Żubryckiego. 

Bajka adresowana jest do dzieci, które umieją czytać, choć i dorosły, który 

będzie ją czytał dzieciom, też się nie znudzi. Występuje tu ciekawa i przyku-

wająca uwagę dynamiczna fabuła, którą można byłoby zilustrować jako 

                                                                   
54 Żubrycki A., [Początek twórczości…]. 
55 Zob. np. Mazurek M., Nie żyje Wojciech Serednicki, wybitny krakowski lekarz, „twórca cudów”. Zmarł 

w wieku 52 lat, „Gazeta Krakowska” (16 listopada 2021), https://gazetakrakowska.pl/nie-zyje-wojciech-
serednicki-wybitny-krakowski-lekarz-tworca-cudow-zmarl-w-wieku-52-lat/ar/c15-

15905525?fbclid=IwAR1ul2asn8JWz9GlqN3bE7vy9uIkWMHBXUYZGJZXYFrAp1zOs_v_pbEbiS0&utm

_campaign=artykul&utm_medium=gazeta-krakowska&utm_source=facebook.com. 
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komiks, a także sfilmować. Książka może w prosty sposób stać się scenariuszem, 

zarówno do filmu animowanego (dla dzieci), jak i fabularnego – przygodo-

wego (dla starszych dzieci). Dlaczego uważam, że ta bajka jest tego warta? 

Autor ukazał w niej bardzo plastyczną, a zarazem realną wizję ludzkiego 

sumienia widzianego od wewnątrz, od strony: pychy, głupoty, chciwości, 

zazdrości itd. A co najcenniejsze, to że nawet te osoby, które na początku bajki 

uosabiały te skłonności (np. Pani burmistrzowa), na jej końcu przemieniają 

się; wydźwięk jest taki, że nic nie jest stracone, że każdy człowiek zawsze ma 

szansę stać się kimś innym, kimś lepszym. I że o to w odwiedzaniu – pełnym 

przygód – poszczególnych miast chodzi, by ci, z którymi się stykamy, budzili się 

z marazmu. Wyraźnie widać, na przykładzie głównych bohaterów – szcze-

gólnie Kruszynki – że najmocniej działa osobiste świadectwo. To, kim się jest, 

promieniuje i zmienia otoczenie, ludzie są pociągani dobrym przykładem... 

Chcą z kimś takim przebywać i słuchać tego, co mówi, zasięgać u niego rady. 

Przygody w poszczególnych miastach (Szczęścia, Smutku, Pamięci, Przyjaźni, 

Tęsknoty....), jakie przeżywają bohaterzy, ukazane są w przemawiający do 

każdego sposób. Mimo wielu wątków, osób, zdarzeń, czytelnik nie gubi się 

w odczytaniu tego, co autor ma na myśli, ponieważ tzw. rzeczywistość duchowa, 

którą autor opisuje, jest bliska i znana każdemu z własnego doświadczenia. 

Każdy wie co to zazdrość, pycha.... A dziecko, jeśli nie wie, co to pycha – 

dowie się tego po przeczytaniu bajki. Będzie definiowało pychę, posługując się 

wiedzą z bajki, że np. pycha to jest wtedy, kiedy nie ma miłości, kiedy ludzie są 

smutni, nie pamiętają o sobie... I że to jest coś najgorszego, co bardzo przeszka-

dza żyć w Mieście Szczęścia, bo nikt nie jest wtedy szczęśliwy. Nie ma potrzeby 

morału na zakończenie, gdyż nazwy miast i to, czego „dobrzy” pragną i czym 

kierują się „źli” – jest tak czytelne, że każdy, kto tę bajkę weźmie do ręki, wie, 

że cała opisana rzeczywistość ma swoje odzwierciedlenie w ewangelicznych 

przesłaniach, czego symbolem jest Ptak Miłości56.  

5.4. „Zapomniany skarb” (pisany w Austrii w 1996 roku) 

Bohaterowie: Boginka, Bufonek, Zielona Łąka. 

Struktura: tekst jednolity poszczególne sekwencje oddzielone gwiazdkami. 

Motywy: motyw poszukiwania miłości uwarunkowanego przemianą wewnętrzną, 

motyw zaczarowanego skarbu, motyw wędrówki. 

Język: potoczny, nastrojowy, pełen humoru, bardzo wartki. 

Symbolika: tchnienie, mgła, toczące się koło. 

Przesłanie: uczy, że o szczęście trzeba zawalczyć; trzeba słuchać głosu intuicji 

(wewnętrznego tchnienia). 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii świat nie zmienia 

się na lepsze, ponieważ ludzie nadal nie podążają za naturą, za porządkiem rzeczy 

danym przez tchnienie Stwórcy, ale chcą wrócić do dawnego konsumpcjonistycznego 

stylu życia. 

                                                                   
56 Narewska D., [Miasto szczęścia – recenzja], zawiera rec. utworu: A. Żubrycki, Miasto szczęścia, [w:] 

Baśnie wędrowne..., s. 7-84, 1997, rps w posiadaniu D. Narewskiej. Rec. na zlec. Wydawnictwa Księży 

Marianów. 
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Recenzent wewnętrzny zachęca wydawcę w następujący sposób do wydania baśni 

drukiem:  

Do prawdziwego, wielkiego i czystego morza miłości „płynie się po morzu łez 

i tęsknoty” – taki jest morał tej pięknej bajki, której fabuła została ułożona 

z powtarzających się sekwencji. To bajka o wierności wewnętrznemu natch-

nieniu, które jak światełko w lesie prowadzi człowieka do celu, nie oszczę-

dzając mu jednak cierpień i prób. Tak – zdawałoby się – temat przedstawiony 

został przez autora z humorem, co pozwala postaciom ożyć i zachwycić czytel-

nika realizmem psychologicznym. I tak, np. spotkani po drodze ewentualni 

partnerzy Boginki, są tak skoncentrowani na sobie, że nie dostrzegają nadcho-

dzącego szczęścia. Jak i sam bohater bajki, książę Bufonek – już samo imię 

określa tę postać – był najmniej nadającym się kandydatem dla Boginki. 

A jednak! Autor pokazał wewnętrzną przemianę Bufonka, którego przemieniło 

cierpienie – tęsknota za prawdziwą miłością. I to on okazał się najbardziej 

godnym Boginki partnerem. Prosta, ładnie opowiedziana bajka o miłości. 

Wszystko czytelne, nic nie trzeba dopowiadać57. Żubrycki wyjaśnia: Oprócz 

ludzi, naszych marzeń i zdarzeń, jest w życiu coś, co ja nazywam „tchnieniem 

tajemnicy życia i czasu darowanego” – innymi słowy: nie wszystko zależy od 

nas. Trzeba zatem pozwolić działać Losowi, Bogu, światu, naturze; wystarczy 

zapomnieć o bufonadzie, a zasłuchać się w głos intuicji, natury, Anioła Stróża. 

Życie nie zależy od filozofów, naukowców, astrologów i innych mądrali. Oni 

nie dostrzegają istoty życia i istnienia. A na pewno bardzo rzadko. W baśni 

o Bogince tak naprawdę bohaterem jest Zielona Łąka i jej tchnienie. Nie 

odmieniło się życie Gadułki, bo gadał i nie słyszał, nie widział, że szczęście 

zapukało do jego drzwi. Nie odmienił się świat Astrologa, bo czytał z pustych 

gwiazd, pomijając życie. Zmieniło się życie Boginki, bo posłuchała głosu 

tchnienia Zielonej Łąki. Uwierzyła. Uwierzyła głosowi serca i opiekuńczej roli 

świata, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Odmieniło się życie i los Bufonka, bo też 

poszedł za głosem serca i tchnieniem… Wbrew woli możnych, ważnych 

i mądrych. Ale uwierzyć nie wystarczy, trzeba coś zrobić, żeby wiarę napełnić 

treścią58. 

5.5. „Trzy marzenia” (pisane w Polsce w 1996 roku) 

Bohaterowie: Andi, Oran, Karia. 

Struktura: tekst jednolity, poszczególne sekwencje oddzielone gwiazdkami. 

Motywy: chęć poznania świata, chęć spełnienia marzenia. 

Symbolika: trzy kamienie (ważne są kolory); góra, Oran, książki. 

Język: prosty, barwny, pełen humoru, obrazowy. 

Przesłanie: wiedza książkowa nie daje prawdziwej wiedzy o życiu; tam twoje 

miejsce, gdzie czekają na ciebie. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii ludzie stracili 

bezgraniczną samowolę, ale ona wcale nie daje szczęścia, podobnie dobrobyt. Czas 
                                                                   
57 Narewska D., [Zapomniany skarb – recenzja], zawiera rec. utworu: A. Żubrycki, Zapomniany skarb, [w:] 
Baśnie wędrowne..., s. 145-160, 1997, rps w posiadaniu D. Narewskiej. Rec. na zlec. Wydawnictwa Księży 

Marianów. 
58 Żubrycki A., [Początek twórczości…]. 
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pandemii to czas weryfikacji wartości. Dotychczasowe: bezgraniczna wolność, pieniądz, 

sukces, straciły na wartości. Dziennikarze mogą pokazać niemodne wartości: rodzinę, 

zdrowie i normalną codzienność. 

 
Ilustracja 3. Okładka drugiej wydanej drukiem baśni pt. „Trzy marzenia”,  

zawierającej dedykację od Jana Pawła II 

W 2001 roku żarskie wydawnictwo „BajBaj” wydało drugą bajkę pt. „Trzy 

Marzenia” (33 strony, twarda okładka). Ilustracje wykonała Agnieszka Kowalska. Na 

stronie 2 książeczki został zamieszczony skan listu z Sekretariatu Stanu, Watykan, 11 

grudnia 1999 roku podpisany przez Mons. Pedro Loppez Quintana: 

Szanowny Panie, w imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II dziękują za list 

z dnia 9 października br. oraz za dar własnej pracy. Ojciec Święty uprasza dla 

Pana potrzebne łaski i z serca błogosławi.  

Odręczna adnotacja papieża Jana Pawła II: Niech Was błogosławi Bóg Wszech-

mogący Ojciec+Syn+i Duch Święty59
. 

Żubrycki wyjaśnia:  

Ta baśń zrodziła się z mgły. Pomagałem Piotrowie przy budowie magazynów. 

Mój austriacki przyjaciel mieszkał na wzgórzu 700 m n.p.m. Dwieście metrów 

wyżej biegła droga okalająca całe wzgórze. Było stamtąd widać Włochy 

odległe o 150 km. Ciągnęła się ku nim przepiękna dolina. Dziesięcioletni syn 

Piotra – Andi zamęczał mnie pytaniami o świat. Każda wolna chwila była 

próbą odpowiedzi na jego ciekawość. Którejś niedzieli wybrałem się na spacer 

wokół góry. Wracając, zatrzymałem się na drodze, prawie na szczycie wznie-

sienia. Patrzyłem na bezkresną dolinę, przez którą przewalały się kłęby mgły, 

                                                                   
59 [Odpowiedź z Sekretariatu Stanu na list A. Żubryckiego z 9.10.1999 do Jana Pawła II, Watykan 

11.12.1999], [w:] A. Żubrycki, Trzy marzenia..., s. 2. 
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napełniając ją spienioną bielą. Jak gigantyczna powódź! Stałem i patrzyłem 

z drżeniem serca, czując, że mgła ogarnia i mnie w swoim pędzie. A ona 

płynęła, płynęła rozlewając się zwałami po zakamarkach doliny… Aż zalało 

dolinę i mnie. Wieczorem otworzyłem zeszyt i zacząłem pisać… Myślałem 

o małym chłopcu, który chciał zobaczyć cały świat… Spotkałem przecież 

w życiu podróżnika, a był nim Bronisław Dostatni. Spotkałem dobrą kucharkę, 

pijaka, krawca, szewca, karciarza i złodzieja. Spotkałem też na mojej drodze 

mądrego Orana – Mądrość pokoleń, wieków i miłości, o których często 

zapominają współcześni ludzie. W moim rozumieniu, jest to Bóg. I spotkałem 

prawdziwą miłość, moją Karię, która pozwoliła mi zobaczyć świat, bo kochała 

mnie najbardziej i prawdziwie, a także wiedziała, że świata nie trzeba oglądać. 

Wystarczy go pokochać60. 

Recenzent wewnętrzny zachęca wydawcę w następujący sposób do wydania baśni 

drukiem: 

Andi – główny bohater – niczego innego nie chciał, jak tylko zobaczyć świat, 

ale mądry Oran (uosobienie Pana Boga) chciał dla niego czegoś więcej, żeby 

ten świat zrozumiał, a raczej, żeby zrozumiał, że go nie rozumie. I że nie wie, 

co jest w życiu najważniejsze. Dzięki trzem marzeniom, które Oran obiecał 

spełnić, gdy Andi go wezwie, otrzymał dużo więcej niż zamierzał. Dzięki 

interwencji Orana, Andi stracił pewność siebie, stracił swoją wyuczoną wiedzę 

i doświadczył, że najważniejsze, co zgubił, uganiając się po świecie, było tuż 

obok. Warto też odnotować, że w bajce pojawiają się ciekawie przedstawione 

dla dziecka tzw. tematy społeczne, gdyż główny bohater mógł – dzięki trzem 

marzeniom – uszczęśliwić ludzi, ofiarowując im bezgraniczną wolność, 

a później, gdy okazało się to zgubne – dobrobyt. Bogactwo jednak unie-

szczęśliwiło ludzi, tak jak i wolność bez granic. Spełnienie trzeciego marzenia 

było wyrazem dojrzałości bohatera. Zrozumiał, że nie jest w stanie zmienić 

świata, może jedynie zmienić siebie. Zrozumiał jak bardzo człowiek jest 

ograniczony, bezradny wobec życia, nawet mając ogromną mądrość nabytą 

z książek. Dopiero konfrontacja z życiem daje pełnię człowieczeństwa. Prze-

trwała miłość do pięknej i mądrej Karii, o której zapomniał uganiając się za 

światem. Trzecie życzenie było wyrazem pokory i wzięcia pełnej odpowie-

dzialności za swoje życie. I gdyby nie mądrość Orana, gdyby nie droga, po 

której Andiego prowadził, ten nigdy by nie docenił wartości tego prezentu, 

jaką było ciche i zwyczajne życie z Karią61. 

Wydawca w następujący sposób zachęca czytelników:  

Czytajcie bajki Andrzeja Żubryckiego. Na tle współczesnej literatury dziecięcej, 

pełnej lęków i przemocy, wyrastają jak piękna zjawa – spokojne, ciepłe 

i czarujące swoim powrotem do prawdziwości uczuć i marzeń dziecinnych lat – 

bajki, a raczej chyba baśnie Andrzeja Żubryckiego. To nie przypadek, że 

w chwili załamania się prawdziwych wartości i upadku autorytetów, „Miedziany 

                                                                   
60 Żubrycki A., [Początek twórczości…]. 
61 Narewska D., [Trzy marzenia – recenzja], zawiera rec. utworu: A. Żubrycki, Trzy marzenia, Żary [2001], 

s. 7-84, 1997, rps w posiadaniu D. Narewskiej. Rec. na zlec. Wydawnictwa Księży Marianów. 
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grosik”, „Trzy marzenia” i „Miasto szczęścia” mówią nam, że warto marzyć 

i spełniać marzenia, że warto szukać prawdziwej miłości i przyjaźni. A tak 

naprawdę, warto poszukać samego siebie62.  

5.6. „Przygody Wiesiołka i Tusi Buntusi” (pisane w Polsce w 2003 roku) 

Bohaterowie: Wiesiołek, Wielki Ból, Dobry Król, Tusia Buntusia i bardzo wiele 

innych. 

Struktura: bajka składa się z pięciu części podzielonych na zatytułowane 

podrozdziały. 

Motywy: motyw bólu (cierpienia), motyw buntu, motywy ludowej mądrości, 

motyw wiejskiej sielanki, motyw przygody, motyw Anioła. 

Język: tekst wierszowany o zmiennej rytmice zgodnej z nastrojem treści; rymo-

wany; barwny, plastyczny; z zastosowaniem apostrof (zwrotów do odbiorcy). 

Symbolika: ból – symbol cierpienia; dobre rady – symbol zdrowia, uśmiechu, 

humoru. 

Przesłanie: trzeba zawsze podejmować działanie, nie wolno ulec bólowi, smutkom, 

marazmowi, trzeba szukać dobrych rad, bo życie jest wesołe i powinno być radosne, 

szczęśliwe. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii, w świecie 

opanowanym przez ból fizyczny i psychiczny, należy dać ludziom nadzieję, że z bólem 

można wygrać. Zdecydowane działania, zaangażowanie grupy ludzi przyniesie efekty. 

Mimo świadomości, że ból powróci – tak jak w bajce – należy nie ustawać w szukaniu 

rozwiązań na uleczenie z choroby. Dziennikarze mają kierować uwagę na wielonur-

towość działań i na to, że jeśli zawodzi medycyna tradycyjna, nie należy lekceważyć 

darów natury i jej praw. 

Żubrycki wyjaśnia:  

„Inspiracją” była informacja o konkursie na dwudziestostronicową baśń 

wierszowaną. Napisałem i nie wysłałem. Dojeżdżałem 20 km do pracy. Byłem 

dyrektorem biblioteki miejskiej w małym miasteczku. Przez kilka miesięcy 

przyglądałem się moim pracownikom, słuchałem, próbowałem zrozumieć ich 

mentalność. I jakby coś z dzieciństwa, z beztroskiej młodości pełnej wrzawy 

i śmiechu pomieszało się z realiami i stworzyło dobrze już mi znaną mieszankę 

wybuchową emocji i taką wewnętrzną eksplozję potrzeby, czyli wielki niepokój 

twórczy. Jechałem do pracy. W połowie drogi stanąłem, sięgnąłem po kartkę 

i popłynęło. Przez około rok, do 20 stron dopisałem prawie 200. W pracy, 

w domu, na rybach – płynęło bez zatrzymania.  
Baśń jest wierszowaną opowieścią, pełną barwnych postaci: Bóla, Dobrego 
Króla, Tusi Buntusi – córki Bóla, Wiesiołka i innych. Wartka, dynamiczna, 
pełna przygód akcja opowiada o wszechobecnym Bólu, który sam znękany 
wysyłał swoje pięć córek na świat, aby nękały ludzi. Główny bohater Wiesiołek, 
który znalazł sposób na ból, zbierając ziółka, próbuje przy pomocy zbunto-
wanej Tusi Buntusi – piątej córeczki tatusia Bóla – unieszkodliwić go. Para-
doksalnie niewesoła tematyka tej wierszowanej bajki jest opowiedziana w we-
sołej, barwnej, pełnej humoru fabule. Dobry Król, Wiesiołek, Lenka Marzenka, 

                                                                   
62 Trzy marzenia, Andrzej Żubrycki, https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=911106 (12.05.2021). 
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Tusia Buntusia uczą, że ból można usidlić. Można też pozwolić mu opanować 
nas, wtedy stajemy się zgorzkniałymi, narzekającymi, jesteśmy jednym Wielkim 
Bólem. Bohaterowie proponują postawę odmienną: zdeterminowaną, zdecydo-
waną, optymistyczną. Szukają sposobu i pomysłów na unieszkodliwienie Bóla. 
Baśń może być świetnym scenariuszem na barwny, pełen przygód komiks.  

5.7. „Wędrowne skrzypki” (pisane w Polsce w 1998 roku, poprawione 

w 2007 roku) 

Bohaterowie: Cztery Biedy, Lutnik, Szept, Arida, Proboszcz, a główny rekwizyt to – 
Wędrowne Skrzypki. 

Struktura: tekst jednolity podzielony na sekwencje gwiazdkami. 
Motywy: motyw nieszczęścia i bezradności człowieka wobec losu, motyw 

uzdrawiającej mocy muzyki, motyw Bożej interwencji (pomocy), motyw miłości, 
motyw destrukcyjnej siły zła, motyw siły wiary. 

Język: archaizmy, dawne potoczyzmy ludowe (np. zaszurgały, kłapanie gębą), 
barwny i pełen humoru. 

Symbolika: biedy, skrzypki, wielkie telewizory (symbol naszych czasów), Bóg – 
głos wewnętrzny, któremu warto zaufać. 

Przesłanie: baśń uczy pokory wobec losu; dystansu wobec zdobyczy techniki; jest 
ostrzeżeniem dla rządzących, że nie są wszechwładni; pokazuje zakłamanie mediów; 
uczy, że trzeba słuchać głosu wewnętrznego (dobrze uformowanego sumienia) i zaufać 
Bogu; że trzeba być aktywnym i nie ustawać w walce ze złem. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii dziennikarze 
powinni dawać ludziom nadzieję wobec nieznanej choroby COVID-19, dręczącej 
ludzkość od 2019 roku, za sprawą wirusa z chińskiego miasta Wuhan. Smutek, brak 
perspektyw życiowych i normalności – pozwalają dostrzec prawdziwy sens życia pole-
gający nie na konsumpcjonistycznym stylu, ale na trzech filarach życia prawdziwie 
ludzkiego: ofierze, bezinteresowności i wyrzeczeniu. 

Baśń zaczyna się zdaniem:  

Nastał na ziemi taki czas, że ludzie zajmowali się tylko ważnymi sprawami… 
Żeby nie marnować wolnego czasu, siadali w swoich pięknie urządzonych 
domach, na wygodnych fotelach, robili pstryk i włączał się telewizor tak duży, 
jak ściana w pokoju… I wszyscy, którym w erze telewizorów, wielkich domów 
i ekranów żyło się zdrowo i bezpiecznie, cieszyli się, że nie są tymi 
z a m k n i ę t y m i  łobuzami, ale spokojnymi i uczciwie pracującymi 
obywatelami. Spali spokojnie, bo ich pieniądze były dobrze strzeżone, 
generałowie zapewniali, że wojen nie ma i panuje pokój, a lekarze dawali 
pigułki na wszystkie choroby i kazali popijać wodą.  

Wszystko zmieniło się, gdy  

„przyleciały na ziemię cztery biedy”, którym nikt nie był w stanie zaradzić – 
nawet „uczeni lekarze”. A „ludzi ogarnął strach. Bali się jeździć autami i latać 
samolotami. Włosy jeżyły się im na głowie na myśl o wieczornym spacerze 
ulicami miasta. Przestali wierzyć sejfom i alarmom. Nie ufali także lekarzom”63.  

                                                                   
63 Por. Badowski M., Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić? „Pojawiają się obawy o zdrowie i brak zaufania 

do preparatu”, https://polskatimes.pl/dlaczego-polacy-nie-chca-sie-szczepic-pojawiaja-sie-obawy-o-zdrowie-
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Bo jak można wierzyć pigułce, jeśli nic nie skutkuje na biedy?
64

. 

Żubrycki kreśli obraz rzeczywistości znanej nam ze współczesnych publikatorów, 

a także z autopsji: zaraz ktoś chorował, ktoś się smucił i płakał… Ludzie przestraszyli 

się nie na żarty65
. Nikt z takimi biedami nie miał jeszcze do czynienia…66

. Słychać 

ludzki płacz i narzekanie, widać smutek, chorobę i żal, ale biedy nie widać. Biedy 

przychodzą i odchodzą nie wiadomo dokąd…67
. Tak opowiadali ludzie ciekawskim 

generałom, politykom, lekarzom i dziennikarzom:  

Tylko lekarze milczeli. Okazywali obojętność i zdziwienie, a nawet niezado-

wolenie, że ich sztuka i wiedza medyczna na nic się nie przydały w walce 

z biedami68. Tylko politycy milczeli, bo nagadali już tyle kłamstw, że nie 

wiedzieli, co jeszcze mogą skłamać. Generałowie zbierali się na bardzo 

ważnych naradach i po cichu, nic głośno nie ujawniając, gromadzili wojska. 

Dziennikarze snuli domysły i na mądrych debatach zastanawiali się, kogo 

następnego złapie bieda, gdzie się pojawią wszystkie naraz i co zrobić, żeby je 

pokonać69. Polityką bied nie zwyciężymy… Nic nie robią, a my giniemy!70. 

A cwaniacy sprzedawali lekarstwa na uśmiech i szczęście…71. 

Żubrycki wyjaśnia, skąd pomysł do tej baśni: bardzo ludzkiej, wymownej i pełnej 

nadprzyrodzonych znaczeń, we wstępie
72

 dedykowanym politykom, generałom i… 

dziennikarzom, a także – w domyśle – lekarzom, którzy też odgrywają w baśni zna-

czącą rolę. Autor podkreśla swoje medialne zatroskanie.  

Myślałem o tym, że cały świat nawiedziła era telewizorów, komputerów 

i komórek. Wokoło panuje tyle zamieszania, wrzawy i krzyku o nic. Tyle 

nieszczęść i chorób spotyka ludzi…73. 

Kim był Lutnik, który ocalił ludzkość za sprawą uzdrawiającego grania? Był 

zwyczajnym człowiekiem, wspaniałym lutnikiem zakochanym w księżniczce Aridzie. 

On to, naprawiając dach kościoła, zauważył biedy. 

Motto baśni brzmi: Żeby mówić, najpierw trzeba nauczyć się słuchać74
. Kogo? Pan 

Bóg występuje w baśni jako Osoba nazwana imieniem Szept
75

, gdyż mówi cichym 

wewnętrznym głosem, komunikując się z głównym bohaterem – Lutnikiem, dopiero 

wówczas, gdy ten, jako jedyny w miasteczku zaczyna się orientować, skąd biorą się 

                                                                   

i-brak-zaufania-do-preparatu/ar/c1-15581405 (26.04.2021): Iwona Paradowska-Stankiewicz: Bardzo mnie 
zaniepokoił brak autorytetów. To niebywałe, że ponad połowa respondentów nie opiera swojego zdania i nie 

jest zainteresowana opiniami zarówno autorytetów moralnych, jak i rządowych czy medyków. 
64 Żubrycki A., Wędrowne skrzypki..., s. 87. 
65 Tamże, s. 88. 
66 Tamże, s. 97. 
67 Tamże, s. 107. 
68 Tamże, s. 116. 
69 Tamże, s. 126. 
70 Tamże, s. 127. 
71 Tamże, s. 125. 
72 Tenże, [Początek twórczości…]. 
73 Tenże, Wędrowne skrzypki…, s. 86. 
74 Żubrycki A., Wędrowne skrzypki..., s. 85. 
75. Żubrycki A., Wędrowne skrzypki..., s. 108. Por. A. Zwoliński, Sumienie. Szept Boga, „Petrus” 2021, 

Kraków. 
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wszystkie nieszczęścia. Cztery Biedy zagnieździły się w parafialnym kościółku 

u poczciwego proboszcza. Szept podpowiada Lutnikowi, jak ocalić ludzkość, wystarczy, 

że zgodzi się on spełnić trzy warunki. Po pierwsze, ofiara z siebie (Co zrobić, żeby do 

ludzi powróciły marzenia, radość, zdrowie i spokój? – Oddaj im wszystko, co posia-

dasz najcenniejszego! – odezwał się Szept… Wiem! Skrzypki!... Musiałbyś dokonać 

cudu! – Dokonam – odezwał się Szept. – Uczynię cię niewidzialnym. Ludzie będą 

widzieli tylko grające skrzypki I będą ich słuchali)76
. Po drugie, bezinteresowna praca, 

tzn. praca bez gratyfikacji finansowej (Jeżeli będę miał wszystko, czego potrzebuję, po 

co mi zapłata? – Zgadzasz się? – zapytał Szept. – Zgadzam! – zawołał Lutnik. – 

Powiedz mi tylko, jak długo mam grać? Przecież mojej cierpliwości też kiedyś może 

zabraknąć?! Jednak nikt się już nie odezwał)77
. Po trzecie, wyrzeczenie się miłości do 

ukochanej osoby (Arida może zaczekać! Co mi tam! I tak ją kocham! Teraz mam tak 

wielkie zadanie, że… Och, gdybym mógł jej powiedzieć! Na pewno od razu by mnie 

pokochała! – tak i inaczej sobie myślał i kombinował, majstrując przy skrzypkach…)
78

. 

W sytuacji, kiedy nawet duchowieństwo mówiło: Pan Bóg koniec świata zesłał, Lutnik 

radował się swoim powołaniem:  

Taka chwila! – tłumaczył sobie podniecenie. – Sam Szept wyznaczył mnie do 

dziejowej misji! Wojska nie poradziły, politycy zawiedli, lekarze przegrali tę 

walkę. Ja, zwyczajny rzemieślnik, mam pokonać biedy! Wzruszenie ścisnęło 

mu gardło, aż śliny nie mógł przełknąć! Tak samo jak wtedy, gdy patrzył na 

Aridę!79.  

Polski Andersen opisuje udrękę mieszkańców miasteczka, które nawiedziły Cztery 

Biedy: Połykaczka Uśmiechu, Złodziejka Marzeń, Zjadaczka Zdrowia i Czarna Roz-

pacz. Jak widzimy, trzecia „siostrzyca” śmiertelnego kwartetu, tzn. Zjadaczka Zdrowia, 

otoczona jest trzema upersonifikowanymi sytuacjami egzystencjalnymi człowieka, 

które mu towarzyszą w chorobie: smutek, bark perspektyw życiowych i nadziei na 

powrót do normalności.  

5.8. „Rzeka Losów” (pisane w Polsce w 1998 roku) 

Bohaterowie: Pogodny An, Alois – sławny burmistrz, Luiza, Bogok, Zazdrosne Zibi. 

Struktura: test jednolity, poszczególne sekwencje nieoddzielone. 

Motywy: motyw wędrówki ku znaczeniu i przejścia przez graniczną rzekę. 

Język: barwny, tekst dialogowany. 

Symbolika: drabina do zaszczytów, rzeka oddzielająca „to, co tu” i „to, co potem”. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii ludzie stoją 

naprzeciw śmierci, każdego dnia. Jedyne, co w tej sytuacji mogą zrobić, to odmienić 

własne myślenie – przestać się jej bać. 

Żubrycki wyjaśnia:  

Kilka lat jeździłem do mojego przyjaciela Luisa. Prawdziwy z chłopa chłop, 

ale myślący i ciekawy świata, jego zaszczytów i darów. Piął się ku wiedzy 

i swojego rodzaju znaczenia. Bardzo się wyróżniał na tle swoich kolegów 

                                                                   
76 Żubrycki A., Wędrowne skrzypki, s. 108-109. 
77 Tamże, s. 109. 
78 Tamże. 
79 Tamże, s. 112. 
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i przyjaciół. Nie bał się życia ani próby. Przyglądałem się Luisowi i jego 

mądrej żonie Luizie. Ale i w jego życiu trafił się łobuz Zibi i dobry An. Trafiło 

się piórko, jak westchnienie kochającej żony, które pilnowało Luisa przed 

błędami. Świat pozwala, żebyśmy się czegoś nauczyli, ale nie pozostawia nas 

samych. Na ładnych kilka lat do przodu przepowiedziałem i niejako zapisałem 

życie Luisa. Jest już trzecią kadencję burmistrzem w swoim regionie, ale wciąż 

jest też Wielkim Chłopcem…80. 

Recenzent wewnętrzny zachęca wydawcę w następujący sposób do wydania tej 

baśni drukiem:  

Z całą pewnością mamy do czynienia z autorem obdarzonym talentem lite-

rackim, w którego warto inwestować. Jak jednak odczytać tę jego chrześcijań-

ską powiastkę-bajkę? Zdanie: „Posłyszał od staruszka-księdza na kazaniu”
81

 

sugeruje, że czytelnik znajduje się w kręgu wartości ewangelicznych, że fabuła 

rozgrywa się w sferze sacrum i że autor chce nam – poprzez pewne obrazy 

i scenki – ukazać jakiś wyższy porządek, tzn. sens duchowy opisywanych 

zdarzeń. Już to jedno zdanie utwierdza czytelnika w przekonaniu, że Alois 

uczestniczy we Mszy św., gdzie dowiedział się, że „do wiedzy i znaczenia 

trzeba się piąć po szczeblach drabiny”82. O jaką wiedzę i o jakie znaczenie 

może chodzić w puencie bajki? Tam czytelnik powinien się dowiedzieć, że 

ksiądz-staruszek nie zalecał swoim wiernym robienia kariery w potocznym 

znaczeniu tego słowa, ale że zachęcał Aloisa i innych do odwagi w pielgrzy-

mowaniu poprzez życie, gdyż tylko wybierając się w głąb, człowiek zdobywa 

prawdziwą mądrość, która nie jest z tego świata. Czego dowiedział się o sobie, 

inaczej, jaką prawdę o człowieku i o Bogu poznał Alois? Tylko w tym kon-

tekście – takiej wiedzy – można zaakceptować, że Pogodny An mu błogosławi 

na tę drogę. Bez takiej duchowej interpretacji – której brakuje w zakończeniu – 

okazałoby się, że kapłan jest poganinem, gdyż „drabina” ma znaczenie 

pejoratywne w tym kontekście. Piąć się po drabinie do wiedzy i znaczenia, to 

znaczy robić karierę. Czy więc katolicki ksiądz na kazaniu zachęcałby do 

robienia kariery i w tym tylko upatrywał sens życia? A przecież An bardzo 

sprzyjał Alosowi w jego pięciu się do tej „kariery” po szczeblach drabiny. 

Dlaczego Boży wysłannik, pogodny An, mu „błogosławi”? „Im więcej szczebli, 

tym dłużej będzie musiał wchodzić na górę” – pada zdanie. Czym są te 

szczeble? Jaką rzeczywistość ukrywają? „To twoja drabina” – mówi An i nie 

chce sam na nią wejść. Rzeka Losów to bardziej powiastka filozoficzna dla 

dorosłych niż bajka dla dzieci. Chociaż wartka fabuła i proste konstrukcje 

myślowe z powodzeniem trafią też do wyobraźni dziecka, to ono jednak musi 

wiedzieć, co będzie na koniec, co autor chciał powiedzieć. Tzn. jaki morał z tej 

bajki. Brak puenty – zaskakującej, niespodziewanej myśli na koniec opowieści 

– sprawia, że czytelnik nie wie, po co przeczytał tyle stron. Drabina oznacza 

drogę doskonałości (nie mylić z drogą do świętości! Droga doskonałości – 

                                                                   
80 Żubrycki A., [Początki twórczości]  8.03.2021, rps w posiadaniu D. Narewskiej. 
81 Żubrycki A., Rzeka Losów, 1998, rps w posiadaniu autora. 
82 Tamże. 
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wiedzie w górę – wzbija w pychę, zaś droga świętości – wiedzie w dół83 – rodzi 

pokorę, bo prowadzi do prawdy o sobie, o grzechu, o konieczności zbawienia, 

o niewystarczalności ludzkich wysiłków itd.)84. Natomiast szczeble to kolejne 

etapy w drodze na szczyt doskonałości, czyli drogi donikąd. Rzeka Losów to 

przejście od Adama-człowieka zmysłowego do Chrystusa-człowieka, ducho-

wego, a Pogodny An – jeśli nie wcielenie Boga to Jego wysłannik, który towa-

rzyszy człowiekowi w ziemskiej wędrówce. Czy autor Rzeki Losów zastosował 

ten właśnie zabieg stylistyczny polegający na ukryciu duchowego sensu 

poszczególnych «figur»? Na przykład pod figurą Pogodnego Ana ukrywa się 

Boży Posłaniec, pod figurą Ziemi Wschodu – niebo, Ziemi Zachodu – życie 

ziemskie, pod figurą przekraczania rzeki Losów ukrywa się najgłębszy – o ile 

dobrze go odczytuję – sens tej powiastki-bajki, który można by ująć w paru 

zdaniach:  

 że ten człowiek pierwszy dociera do celu – do zjednoczenia z Bogiem, 

który szybciej doświadczy i zrozumie, że to, co najważniejsze w jego życiu, 

to sam Bóg; 

 nie jest ważne, czy osiąga się w życiu to, co się zamierza, zarówno w życiu 

zewnętrznym, jak i tym wewnętrznym: 

 Bóg jest darmo dany, nie można na Niego zasłużyć ani wykalkulować 

spotkania z Nim; 

 sukcesem w życiu chrześcijanina jest z całą pewnością skrucha, pokora, 

a więc to, co wiedzie człowieka do zjednoczenia z Bogiem; 

 świętość to komunia z Bogiem, wspólnota z Bogiem. 

Tylko w takim kluczu można zrozumieć postać Bogoka, który wydaje się 

najmniej predystynowanym bohaterem do tego, by przekroczyć jako pierwszy 

rzekę Losów, a jednak to on ją pierwszy przekracza. Warto wiec przypatrzyć 

się tej postaci, by dostrzec, że jej życie obfitowało w doświadczenia rodzące 

pokorę. Czy Alois – poprzez wydarzenia swojego życia – posiadł tę właśnie 

mądrość, skoro nie przekroczył rzeki Losów? Otrzymał jednak błogosławień-

stwo Pogodnego Ana i mógł szczęśliwie żyć ze swoją wierną żoną, Luizą, jakby 

w zjednoczeniu z Bogiem, życiem świętego, jeszcze po tej stronie rzeki Losów85. 

5.9. „Śpiewająca gwiazda” (pisana w Chorwacji w latach 2007-2009) 

Bohaterowie: Zdravko, Algina-Emili, Adrias. 

Struktura: test jednolity, poszczególne sekwencje oddzielone gwiazdkami. 

Motywy: motyw miłości, motyw walki o swoje szczęście, motyw buntu, motyw 

piękna podwodnego świata, motyw łączenia różnych kultur. 

                                                                   
83 Narewska D., By stać się miłą Bogu ofiarą, „Różaniec” 2001, nr 6, s. 22-23. 

Artykuł traktuje o tym, jaki jest kierunek świętości. Od gorliwości zewnętrznej, do gorliwości wewnętrznej 
(droga w górę, droga  w dół). 
84 Narewska D., Ojciec John Chapman (1865-1933), [w:] D. Narewska, J. Sochoń, Błogosławieni. Ubodzy 

w duchu, smutni, cisi, sprawiedliwi, miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, prześladowani za wiarę, 

wierzący Bogu, słuchający Słowa, wszyscy Święci, Maryja, pod kier. A. Tuleja. Centrum Katechetyczne 
Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 82-83. 
85 Narewska D., [Rzeka Losów – recenzja], zawiera rec. utworu: A. Żubrycki, Rzeka Losów, 1997, rps. 

w posiadaniu D. Narewskiej. Rec. na zlec. Wydawnictwa Księży Marianów. 
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Język: barwny, plastyczny, pełen baśniowych zwrotów, pełen humoru i drama-

tyzmu. 

Symbolika: śpiewająca gwiazda (wskazuje drogę do prawdziwej miłości); Adrias 

(symbol surowej natury i naszych ograniczeń). 

Przesłanie: miłość zawsze ma szansę; baśń pokazuje, że to, co dla nas egzotyczne 

i odmienne, zmusza nas do wielu wyrzeczeń; uczy nas, że zawsze warto być sobą. 

Człowiek, szukając szczęścia w odmiennych kulturach, musi zdawać sobie sprawę 

z konieczności podporządkowania się pewnym prawom tam panującym. Trzeba dużo 

tolerancji, mądrości, akceptacji, żeby taka miłość przetrwała, ale nawet jeśli komuś się 

nie uda, baśń wskazuje, że miłość warta jest poniesienia trudu czy wyrzeczeń, 

ponieważ wartość prawdziwego uczucia daje umiejętność kompromisów i właściwych 

wyborów.  

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii ważna jest miłość. 

W dobie globalizacji i „mieszania” kultur dziennikarze powinni pokazywać wartość 

„cywilizacji miłości”, a nie „cywilizacji śmierci”. 

Żubrycki wyjaśnia:  

Przyjaciele namówili nas na wakacje w Chorwacji. Adriatyk mnie urzekł. Inne 

niż polskie i austriackie klimaty, inna aura zewnętrzna. Jednocześnie wielki 

spokój, cisza, relaks. Gwiazdy migotały nad morzem, granat wody podkreślał 

tajemniczość przyrody i cykady oszałamiały swoim śpiewem. Mieszkaliśmy 

u Emilii i Zdravka nad brzegiem morza. Minęło kilka dni. Coś mnie męczyło. 

Patrzyłem na wodę. Któregoś ranka Mira i przyjaciele poszli nad wodę, a ja 

zostałem. Nie. Poszedłem z nimi i wróciłem. – Wracasz? – zapytała żona. 

Muszę coś zapisać – bąknąłem. Zaraz przyjdę. Nie przyszedłem. Odpłynąłem 

z Adriatykiem. Cztery dni pisałem baśń o młodym rybaku, Zdravce, o córce 

króla Adriatyku – ALGINIE przemienionej w Emili86.  

Jest to baśń o akcji umieszczonej w pięknej, urzekającej swoim kolorytem scenerii 

ciepłego Adriatyku. Groźny król Adrias pojął za żonę ziemską kobietę, którą urzekł 

barwny, egzotyczny wodny świat. Nie znalazłszy szczęścia w życiu, rozczarowana 

Adriasem, który niszczył statki i ludzi, i bezsilna wobec jego działań, wolała stać się 

pięknym koralem. Ich córka Algina (podobnie jak matka) próbuje odnaleźć szczęście 

w odmiennym dla siebie świecie. Zakochała się w człowieku, wbrew woli ojca, 

zostawiła podwodny świat i pozostała na ziemi. Przyjmując ludzką postać, przybiera 

imię Emila. Rozszalały ojciec zaakceptował w końcu działania córki, a żonie 

przywrócił pierwotną postać pięknej kobiety. 

5.10. „Lustro” (epopeja pisana w Polsce w latach 2013-2015) 

Bohaterowie: Naród Polaków. 

Struktura bajki: 12 ksiąg i inwokacja do Jana Pawła II. 

Motywy: motyw historii narodu; motyw nieustających narodowych waśni i przywar; 

motyw lustra. 

Język: trzynastozgłoskowiec wierszowany; pełen humoru; elementy baśni używa 

zwrotów politycznych; dosadny, barwny, obrazowy. 

Symbolika: lustro, źródło polskości, postacie historyczne. 
                                                                   
86 Żubrycki A., [Początki twórczości…]. 



 

Dorota Narewska 
 

130 
 

Przesłanie: warto zakończyć trwające od wieków narodowe waśnie i niechęci; 

trzeba myśleć o kraju, nie o sobie; trzeba dążyć do narodowego pojednania w imię 

wspólnego dobra Polski i Polaków. 

Potencjalne źródło inspiracji dla dziennikarza: w dobie pandemii naród i jego 

historia powinny być oparciem. Zadanie dla dziennikarzy: nie podsycać narodowych 

waśni i animozji, a ukazywać priorytety w dążeniu do wspólnego dobra ojczyzny. 

Żubrycki wyjaśnia:  

Traciłem kolejne prace, brakowało na chleb, a ja akurat żyłem w baśni. Poja-

wiło się „Lustro”, pojawiały się obrazy zarówno na jawie, jak i we śnie. Duch 

baśni zamieszkał we mnie i stał się zwierciadłem duszy narodu. Z marzeń 

powstał świat mój i mojego narodu w ważnym momencie dziejowym – kształto-

waniu się nowej kapitalistycznej rzeczywistości. Politycy to przedstawiciele 

poszczególnych grup społecznych i politycznych: dziennikarz, ksiądz, biskup, 

wędrowiec-solidarnościowiec, pustelnik, myśliciele. Narodowe moce i niemoce. 

Narodowe wady, ograniczenia, poglądy, animozje. Historia Polaków od kata-

strofy smoleńskiej do kolejnych wyborów, oprawiona w pojawiające się nie-

którym bohaterom lustro. W nim zjawiają się postaci historyczne z przeszłości. 

Jest też źródło, które kryje tajemnicę, źródło trwania Narodu Polskiego 

i polskości ziemi. Pisanie zaczęło się od bezwiednego zapisywania wierszem 

wielu momentów z życia współczesnej Polski w polityce, życiu społecznym. 

Bardzo szybko zapełniały się kartki… Po około pół roku usiadłem, żeby 

porządkować i poskładać wszystkie myśli. Zacząłem żyć realną baśnią rzeczy-

wistości. Tak trwało około dwóch lat. Pisałem, notowałem, odkładałem na 

tygodnie i miesiące, powracając z jeszcze większym zapałem do pisania. 

Ujednoliciłem tekst pod względem rymu i rytmu. Podzieliłem na księgi. 

Napisanie epopei współczesnej w baśniowej scenerii nie było moim zamierze-

niem. Epopeja tworzyła się do pewnego momentu poza mną. Najlepszy krytyk 

twórczości – moja żona – utwierdziła mnie w przekonaniu, że było dobrze87.  

Epopeja ta wpisuje się w narodową dyskusję o Polsce i Polakach. „Lustro” to 

prawdziwa polska rzeczywistość – pokazuje prawdę. Utwór Żubryckiego jest nawią-

zaniem do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w gatunku i w dyskusji o Polsce 

i Polakach. Nasze polskie dyskusje, animozje i rozliczania nie kończą się, ale wciąż 

trwają. 

Reasumując, polski bajkopisarz jest idealistą zbuntowanym na otaczający go świat. 

Nieświadomy własnego trynitarnego „systemu” twórczego (czerpie natchnienie od 

Ducha Świętego, przekuwa myśl w słowo, które bierze początek z odwiecznego 

Logosu, i czerpie głęboką satysfakcję – jak Stwórca – z wykreowanej rzeczywistości 

i powołanych do życia postaci)
88

. 

W jego baśniach znajduje świat idealny, niezakłamany, zgodny z zamysłem Boga 

i swoistym rozumieniem wiary, gdzie dobro i zło są rozróżnialne, gdzie zło ma zawsze 

szansę stać się lepsze i najczęściej takim się staje, i stąd bierze się nadzieja. W tym 

                                                                   
87 Tamże. 
88 Żubrycki A., [System tworzenia postaci i kreowania fabuły]. Rozmowę nr 2 z A. Żubryckim przepr. 

D. Narewska, Zielona Góra (8.03.2021), VLC media file (mp4).  
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sens istnienia bajkowych bohaterów; wiara, nadzieja i miłość zawsze mają ostatnie 

słowo. 

Co łączy ze sobą bajarza wszech czasów – Andersena i skromnego polskiego 

polonistę? Próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek
89

 i optymistyczne spoj-

rzenie na świat, mimo jego widocznej grozy, która w ostatnich latach przybrała formę 

pandemii
90

. 

Sztuka i literatura pozwalają lepiej poznać siebie samego, dzięki pięknie, które 

„samorzutnie przyciąga umysł”. Baśń Żubryckiego przez wyrażenia zmysłowe może 

przedstawić rzeczywistość duchową91
. 

Teza, że dziennikarze traktujący literaturę jako potencjalne źródło inspiracji wpro-

wadzają do komunikacji treści nadające życiu sens, została potwierdzona w niniejszym 

opracowaniu.  

Zamierzając korzystać z inspiracji, jaką są baśnie Żubryckiego, dziennikarz odwo-

łujący się do prawd objawionych znajdzie w nich sześć płaszczyzn tzw. przebłysków 

rzeczywistości. Po pierwsze, pole tematyczne wprost nawiązujące do treści sakralnych. 

Po drugie, „sensy głębsze”, do których dochodzi się przez to co, drugorzędne (np. 

porzucając literalne znaczenie tekstu w kierunku alegorystycznym
92

, parabolicznym
93

). 

Po trzecie tzw. pole istoty problemu. Po czwarte, zagęszczenie „sygnałów teologicz-

nych” (tzw. pole teologicznej interpretacji problemu). Po piąte, pole uniwersalnego 

przesłania i po szóste, sacrum, ukryte pod wieloznacznością analogii, antytez, para-

doksów, metafor, symboli i mitów
94

. 

Jak bardzo literatura i bajkowy świat jest źródłem inspiracji dla dziennikarzy, poka-

zuje metafora użyta przez przywódcę państwa rosyjskiego w politycznych rozgrywkach 

ze Stanami Zjednoczonymi
95

. Chodzi o postać tygrysa bengalskiego Shere Khana 

i krążących wokół niego „małych Tabak”, postaci wykreowanych przez Rudyarda 

                                                                   
89 Człowiek, [w:] Encyklopedia powszechna PWN, t. 1, red. nacz. W. Kryszewski, wyd. 2, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 555-556. 
90 Zob. np. Kurzeja B., Jan Christian Andersen jako optymistyczny wizjoner przyszłego świata, Instytut 

Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, „Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia”, 

nr 1, 2015, s. 35-45. 
91 Communio et progressio, 84. 
92 Alegoria, z gr. allegorein, to znaczy „mówić inne rzeczy”, „mówić inaczej”. Hasło: Nasiłowska A., 

Alegoria, alegoryczność, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka [et. al.], Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.] 1993, s. 136-137. 
93 Parabola, z gr. parabole, to znaczy „porównanie”, inaczej „przypowieść”. Hasło: Nasiłowska A., Parabola, 

paraboliczność, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka [et. al.], Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław [etc.] 1993, s. 763. 
94 Por. Narewska D., Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978), Warszawa, „Iota Unum” 2013, s. 39. 
95 Metafora ta jest dość czytelna – pisze Marek Budzisz w artykule zamieszczonym na stronie wpolityce.pl – 

Shere Khanem są Stany Zjednoczone, a szakalami (Tabaka) państwa satelickie, uprawiające złośliwą wobec 

Rosji politykę po to aby przypodobać się, jak otwarcie mówił Putin, swemu protektorowi. W tej metaforze nie 
chodzi tylko o nieskrywaną pogardę rosyjskiego prezydenta do „satelitów” Stanów Zjednoczonych, ale 

również o to aby powiedzieć, że Ameryka jest takim kulawym, złośliwym tygrysem jakim był powieściowy 

Shere Khan zabity w Księdze Dżungli przez uosabiającego dobro Mowgliego, jak można się domyśleć Rosję. 

Nie bez znaczenia jest i to, że Kipling był brytyjskim imperialistą, zwolennikiem używania siły w relacjach 
międzynarodowych, więc odwołanie się przez Putina do jego dorobku ma podwójnie symboliczne znaczenie. 

Budzisz M., Wielki szlem Władimira Putina. „Niewykluczone, że Moskwa w najbliższym czasie odkryje 

karty”, https://wpolityce.pl/swiat/547999-wielki-szlem-wladimira-putina, 21.04.2021. 

https://wpolityce.pl/swiat/547999-wielki-szlem-wladimira-putina
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Kiplinga (1865-1936) w „Księdze dżungli”, na podstawie której powstał film ani-

mowany
96

. 

A jak bardzo inspirująca jest twórczość Andersena, opisuje w mediach Sergiusz 

Kurczuk, którego adaptacja filmowa „Królowej śniegu” zrealizowana w studio Walta 

Disneya z realistycznymi płatkami śniegu przyczyniła się do odkrycia zagadki śmierci 

członków uralskiej ekspedycji na szczyt Otorten, absolwentów Uralskiego Instytutu 

Politechnicznego w Swierdłowsku, zmarłych w 1959 roku na przełęczy Diatłowa
97

. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że również twórczość polskiego 

Andersena może być potencjalnym źródłem medialnych inspiracji, czego przykładem 

są nie tylko „Wędrowne skrzypki” dedykowane przez autora dziennikarzom, ale 

wszystkie omówione w niniejszej publikacji utwory. 

Warto na koniec odnieść się do tytułu niniejszego opracowania o sensotwórczej roli 

baśni polskiego Andersena, w tym celu przytoczyć myśl Viktora Emila Frankla (1905-

1997), leczącego ludzi słowem i sensem
98

, który upatruje sens na trzech płaszczyznach. 

Wykazano, że są one obecne w życiu bajkowych bohaterów Żubryckiego. Po pierwsze, 

w tym, by coś robić lub tworzyć. Po drugie, upatruje sens w tym, by coś przeżywać, 

kogoś kochać. Po trzecie, w sytuacji beznadziejnej, wobec której stoi bezradny, do-

strzega niekiedy pewien sens. Gdy dochodzi do takiej sytuacji, człowiek spotyka 

nieuchronny nieodmienny los, przyjmując pewną postawę i nastawienie. Pozwalają mu 

one dać świadectwo czegoś, do czego zdolny jest tylko człowiek – świadectwo 

przetworzenia cierpienia w osiągnięcie”
99

. 

Warto zatem, by dziennikarze wyruszyli do krainy bajek-powiastek Żubryckiego, 

gdyż czytanie dobrej literatury powinno być „nałogiem” ludzi mediów. 
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96 The Jungle Book Shere Khan Kaa, https://www.youtube.com/watch?v=YXjviLBYrS8, 12.05.2021. 
97 W większości przypadków powodem śmierci była hipotermia. Zdaniem wielu badaczy przyczyną 
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Sensotwórcza rola baśni Andrzeja Żubryckiego – polskiego Andersena – 

potencjalnym źródłem inspiracji dla dziennikarzy 

Streszczenie 

Ponieważ literatura jest uważana w medialnym świecie za informację „wyższego piętra”, dlatego przed-

miotem artykułu jest bajkopisarstwo Andrzeja Żubryckiego (ur. 1952). Teza opracowania brzmi nastę-
pująco: dziennikarze traktujący literaturę jako potencjalne źródło inspiracji wprowadzają do komunikacji 

treści nadające życiu sens. Zostało to dowiedzione w niniejszym opracowaniu na podstawie analizy całego 

dorobku polskiego bajkopisarza, tzn. baśni jakże bogatych w treści fantastyczne i teologiczne, ze szcze-

gólnym zaakcentowaniem „Wędrownych skrzypek” dedykowanych przez Żubryckiego m.in. dziennikarzom. 
W artykule został ukazany spójny i integralny świat całej twórczości autora, po części tylko znanego 

polskiemu czytelnikowi („Miedziany grosik” – 1997, „Trzy marzenia” – 2001, „Baśnie wędrowne” – 

2016). Żubrycki porównany został przez autorkę artykułu do znanego duńskiego autora baśni Hansa 

Christiana Andersena (1805-1875). Zamierzony cel publikacji osiągnięto metodą analityczno-syntetyczną 
i porównawczą. Zastosowano wobec każdej z dziesięciu baśni ten sam schemat opisu (główni bohaterowie, 

struktura bajki, motywy wykorzystane w tekście, język, symbolika, przesłanie baśni). Wnioski wypro-

wadzono ponadto na podstawie wywiadów autorki z Żubryckim i jego żoną Mirosławą (pierwszym kryty-

kiem twórczości męża) oraz recenzji z 1997 roku pisanych na zlecenie pierwszego wydawcy. Stwierdzono, 
że opowiastki filozoficzno-teologiczne Żubryckiego, pisane prozą lub wierszem, porządkują wiedzę 

o świecie za sprawą uniwersalnych wartości: wiary, nadziei i miłości. Udowodniono, że zawartość treściowa 

trzech wydanych drukiem książek oraz komputeropisów może być źródłem inspiracji medialnych oraz że 

twórczość Żubryckiego to ciekawe pole do dalszych badań interdyscyplinarnych.  
Słowa kluczowe: Andrzej Żubrycki, Hans Christian Andersen, baśnie, źródło informacji, dziennikarstwo 
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Marian Hillar
1
 

Koncepcja naturalnego prawa moralnego  

w świetle historycznego rozwoju filozofii etyki  

i jego interpretacja w świetle nowoczesnych  

nauk ewolucyjnych 

1. Wprowadzenie 

Od niepamiętnych czasów filozofowie, odpowiadając na pytanie, jak prowadzić 

nasze życie i jak traktować naszych bliźnich, rozwinęli szereg teorii i opracowań, 

takich jak np. hedonizm, psychologiczny egoizm i altruizm, etyczny egoizm, konse-

kwencjonalizm, utylytarianizm, deontologiczną teorię etyki, etyczną teorię cnoty, kon-

traktową i społeczną teorię etyki, prima facie teorię moralnej obligacji, teorię prawa 

naturalnego
2
. 

Teoria prawa naturalnego wydaje się być zasadnicza, gdyż sięga po źródła warun-

kujące ludzkie postępowanie i uzasadnia filozoficzne spekulacje. Ta idea postulująca, 

że prawo naturalne (lex naturae) kieruje naszym zachowaniem, ma długą historię 

i była interpretowana na rozmaity sposób. Chociaż ten postulat prezentuje ograniczoną 

wartość dla formułowania praktycznych, szczegółowych maksym określających 

ludzkie postępowanie, niemniej jest ciągle jeszcze używany i interpretowany w wersji 

teistycznej przez współczesnych liderów religijnych, którzy argumentują na jego 

podstawie obronę ich szczegółowych postulatów moralnego postępowania opartych na 

spekulacjach religijno-teologicznych. 

Postulat prawa naturalnego ma dużą wartość historyczną i jest zasadniczy dla 

określenia ważności świeckiej intuicji filozofów i naturalistycznego uwarunkowania 

ludzkiego postępowania. Co więcej, nauki przyrodnicze, poczynając od Darwina i jego 

poglądu na ewolucję człowieka, osiągnęły poziom wiedzy, interpretacji i precyzji, 

które pozwalają na ustalenie naturalnej podstawy uzasadniającej intuicje filozofów. 

Zatem celem niniejszej pracy jest sugerowanie nowej interpretacji prawa naturalnego 

jako metaetycznej zasady ludzkiego moralnego postępowania.   

Ideę o prawie naturalnym, które kieruje światem, można śledzić od V wieku p.n.e., 

kiedy z jednej strony społeczne i polityczne zmiany, jakie nastąpiły wówczas, i idee 

dotyczące świata rozwinęli presokratyczni filozofowie-naukowcy, z drugiej strony 

doprowadziły do powstania intelektualnego fermentu, który można zdefiniować jako 

antyczną epokę oświecenia
3
. Główną rolę w tym ruchu odegrali tzw. sofiści, zawodowi 
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2 Shafer Landau R., The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press, New York-Oxford 2010.  
Sidgwick H., The Methods of Ethics, Macmillan and Co., London, 1901; pierwsze wydanie 1877.   
3 Karl Jaspers, filozof niemiecki nazywa ten wiek osiowym. Jaspers K., The Origin and Goal of History, 
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nauczyciele. Zmienili oni poprzednie centrum zainteresowania od fizykalnej rzeczy-

wistości do spraw ludzkich
4
.   

Sofiści twierdzili, że istnieje w świecie niepisane i konieczne prawo naturalne5
, 

chociaż uważali, że pochodzi ono od bogów. Tak długo jak religia była głównym 

czynnikiem kierującym ludzkie postępowanie, bóg był autorem wszelkich standardów 

i wydaje się, że takie były opinie antycznych autorów Hezjoda i Heraklita
6
. Religia 

ustalała wieczną zasadę moralną, która dominowała pozytywne prawo stanowione 

przez człowieka. 

Platon (427-347) odrzuca ideę, że reguły moralnego postępowania i prawo moralne 

podlegają zmianie
7
. On kieruje naszą uwagę do rzeczywistości, która nie podlega 

zmianom, do rzeczywistości Form lub Idei (eidos), które są dostępne tylko dla ludzkiego 

rozumu i o których ludzkie społeczeństwa są na ogół nieświadome. Tak więc ludzkie 

postępowanie w społeczeństwie nie tylko podlega regułom ustanowionym przez czło-

wieka, lecz także podlega uniwersalnemu prawu, które jest niepisane i któremu pod-

legają nawet bogowie
8
. Wydaje się, że Platon ustanowił podstawę dla tego zasadni-

                                                                   
4 Termin Sofiści (sophistēs) wywodzi się od greckiego słowa sophos (mądry, uczony, pomysłowy, zręczny), 

sophia (mądrość, uczoność, zręczność) i sophizomai (uprawiać sztuki, spekulować, nabierać kogoś). Termin 
ten był w szerokim użyciu w starożytnej Grecji i używany dla określenia poety jako instruktora ludzi lub 

osoby o szerokiej wiedzy i specyficznych zdolnościach. W V wieku p.n.e. termin ten nabył charaktery-

stycznego znaczenia dla określenia grupy zawodowych nauczycieli i uczonych ludzi, którzy udzielali płatnych 

lekcji w dziedzinach gramatyki, retoryki, polityki i matematyki. Nauczali oni w małych grupach, w publicz-
nych ugrupowaniach lub w domach prywatnych. Arystofanes, pisarz satyryczny, używał tego terminu 

w znieważającym znaczeniu dla krytyki sofistów, ubliżając im i określając ich jako oszustów i kłamców. 

Według Arystofanesa reprezentowali oni wiek upadku i rozkład moralności. Ateńczycy mieli ambiwalentne 

opinie o sofistach, którzy twierdzili, że nauczali, jak żyć cnotliwie (aretē, ‘cnota’) i jak zostać dobrym 
obywatelem (Platon, „Protagoras” 319a). Ateńczycy nie uważali, w ich demokratycznym podejściu, że to 

wymagało specjalnej instrukcji w przeciwieństwie do nauki specyficznych, praktycznych kwalifikacji 

(technē). Taką opinię of Sofistach podzielał Platon, który nazwał ich bezwartościowymi głównie z powodu 

ich ateizmu i agnostycyzmu. W następnym wieku Aeschinus wzmiankował Sokratesa jako „Sokrates 
Sofista”, a później Lucjan z Samosaty (125-180) odnosił się do Chrystusa jako „ten ukrzyżowany sofista” 

(Peregrinus 13, cytat w Guthrie W.K.C., The Sophists, Cambridge University Press, UK, Cambridge 1971, 

przedruk 1987, s. 35-54). Teksty zachowanych fragmentów pism sofistów są dostępne w dwujęzycznym 

wydaniu: Sofisti. Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte. A cura di Mario Untersteiner con la 
collaborazione di Antonio Battegazzore. Introduzione di Giovanni Reale, indici di Vincenzo Cicero, 

Bompiani, Milano 2009.  
5 Na przykład Antiphon w: Legowicz J.,  Filozofia Starożytna Grecji i Rzymu, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1968, s. 123-124 
6 Heraclitus, The Cosmic Fragments, (red.) Kirk G.S., University Press, Cambridge 1954, fr. 114.  Hesiod, 

The Homeric Hymns and Homerica, przeł. G. Evelyn-White G. H, Harvard University Press, MA, Cambridge  

1982, s. 276-284  
7 Platon, The Republic, Parmenides, [w:] The Republic and Other Works, przeł. Jowett B., Anchor Book, 

New York 1973. 
8 Sławna wymiana z dialogu Platona „Eutyfron”:  

Eutyfron. Nie, ja bym powiedział, że zbożne jest to, co wszyscy bogowie lubią, a przeciwieństwo, czyli to, 

czego wszyscy bogowie nienawidzą, to bezbożne.  
Sokrates. Nieprawdaż, trzeba znowu i to wziąć pod uwagę, Eutyfronie, czy to dobrze powiedziane; czy też dać 

pokój i tak: niech jeden z nas od drugiego bierze i od innych; jak tylko ktoś powie, że coś tak jest, to zaraz się 

zgodzić, czy też rozważyć: co właściwie mówi ten, który mówił?  

Eutyfron. Rozważyć. Ale mnie się jednak zdaje, że to teraz dobrze powiedziane.  
Sokrates. Zaraz, kochanku, będziemy to lepiej wiedzieli. Pomyśl no nad czymś takim: czy bogowie lubią to, co 

zbożne, dlatego że ono jest zbożne, czy też ono jest dlatego zbożne, że je bogowie lubią? Platon, Platona 

Eutyfron, Obrona Sokratesa, przeł. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, s. 38 
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czego konceptu, że istnieje niezmienne moralne prawo naturalne jako część naturalnego 

świata, w którym żyjemy. 

Następnym filozofem, który rozważał zagadnienie prawa naturalnego, był Arysto-

teles (384-322), który rozróżnił w swym dziele pt. „Etyka nikomachejska” konwencjo-

nalną lub prawną sprawiedliwość od naturalnej sprawiedliwości. Uważał jednak, że 

obie podlegają zmianie
9
. Arystoteles mógł dojść do takiego wniosku, gdyż rozważał 

świat naturalny z biologicznej perspektywy, obserwując zjawiska biologiczne. 

Jeśli tak jest, prowadzi to do pytania, co stanowi naturę człowieka, co charaktery-

zuje człowieka lub jego działanie i co stanowi zasadę, która uzasadnia nasze człowie-

czeństwo. Po długiej dyskusji i porównaniu z innym formami życia Arystoteles pisze: 

Właściwą człowiekowi funkcję stanowi aktywność jego duszy (psychiki, psychē) 

zgodnie z racjonalną zasadą lub przynajmniej nie bez niej. Kiedy mówimy 

o funkcji poszczególnej jednostki, rozumiemy, że jest ona taka sama jak funkcja 

jednostki, która ustala wysoki standard dla siebie […] dobrem dla człowieka 

jest aktywność jego duszy (psychiki) zgodnie z perfekcją lub cnotą (rzetel-

nością), i jeśli istnieje kilka cnót, zgodnie z najlepszą i wszechobejmującą10. 

Arystoteles, trzeba pamiętać, rozumiał „duszę” jako fenomen biologiczny, funkcję 

ciała
11

.   

                                                                   
9 Aristotle, Nicomachean Ethics, przeł. Ostwald M. Macmillan Publishing Company, New York-London 
1962, Bk V. 7. 
10 Aristotle, Nichomachean Ethics, tamże, Bk I.7.  
11 Jest trudno oceniać pogląd Arystotelesa na duszę z punktu widzenia nowoczesnej biologii i psychologii. 

Arystoteles nie mógł wyjaśnić biologicznych procesów i funkcji żywych organizmów w nowoczesnych 
koncepcjach i terminach. Starał się, jednak to zrobić, używając dostępnych sposobów analizy. Posłużył się 

zmodyfikowaną koncepcją platońską o naturze, jego własną teorią materii i formy. Wyróżnił w substancji trzy 

elementy, materię, formę i kompozyt obu i starał się pokazać, że dusza musi być pierwszą aktualizacją ciała 

zorganizowanego przez naturę. I tym organizatorem jest forma, czyli esencja. Nie może tym być materia, 
ponieważ dusza jest tym elementem, z powodu którego żywe organizmy są ożywione, a materia jest tylko 

bytem potencjalnym. Tak więc, dusza w każdym ożywionym bycie jest agentem, który dokonuje rozmaitych 

operacji. Nie jest ona substancją odrębną od ciała, w którym się znajduje. Zatem odżywcza dusza we wszyst-

kich rodzajach żyjących istot, takich jak roślinny i zwierzęta, musi być zdolna wypełnić funkcje odżywcze 

i reprodukcyjne. Wszystkie zwierzęta mają dodatkowo zmysłową percepcję, przynajmniej zmysł dotyku i są 

zdolne odczuć przyjemność i ból.  Te funkcje są spełnione przez zmysłową duszę. Jeszcze inne zwierzęta 

posiadają bardziej subtelne wersje zmysłów, takich jak wzrok, słuch, smak, i bardziej skomplikowane jak 

pamięć, wyobraźnia, i samo-poruszanie się. W księdze III Arystoteles porusza kwestie umysłu, który należy 
tylko do ludzkiej duszy. Argumentuje, że myślenie jest odrębne od obu, zmysłowej percepcji i wyobraźni, 

ponieważ zmysły nie mogą kłamać, a wyobraźnia jest agencją, która jest zdolna przywrócić znowu coś, co 

było odczute uprzednio, podczas gdy myślenie może czasem być błędne. Ponieważ umysł jest zdolny do 

myślenia, kiedy zechce, trzeba wyróżnić w nim dwie zdolności: jedną bierną, która zawiera wszelkie zawarte 

w umyśle idee, które może rozważać, i drugą, która sprowadza je do akcji, t.j., że umysł aktualnie myśli 

o nich. Tak więc Arystoteles wyróżnił możliwy intelekt, który jest zbiorem konceptów i uniwersalnych idei, 

i agent-intelekt (umysł właściwy), który jest zdolny do przywołania tych idei i tworzenia myśli. I ponieważ 

Arystoteles nie mógł znaleźć żadnego odpowiadającego mu organu (Arystoteles nie dostrzegł funkcji mózgu 
i centralnego systemu nerwowego), myślał, że jest on niematerialny i zdolny do przetrwania poza ciałem 

i nieśmiertelny. Arystoteles nie miał tu na myśli duszy indywidualnego człowieka, ale najprawdopodobniej – 

kosmiczną siłę, jego pierwszą silę poruszającą, która była reprezentowana przez kosmiczny umysł 

postulowany przez Anaksagorasa i powszechnie uznany w jego czasach. Aleksander z Aphrodisias, 
starożytny komentator Arystotelesa postulował, że niepełnie rozwinięty rozum u człowieka jest materialnym 

nous hylikos, nierozdzielnym od ciała i śmiertelnym. Aktywny intelekt, nous poietikos, poprzez którego 

działanie ludzki intelekt się aktualizuje, on zidentyfikował z bogiem. Chisholm H. (ed.), Alexander of 
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2. Filozofia stoików 

 Stwierdzając, że rozum i racjonalizm stanowią wyróżniającą charakterystykę czło-

wieka, Arystoteles ustanowił podstawę dla sformułowania prawa naturalnego, które 

rządzi światem i człowiekiem, i które postulowali stoicy, a było sformułowane explicite 

przez Cycerona. Filozofia stoików była najważniejszym i najbardziej wpływowym 

wydarzeniem w hellenistycznej filozofii, która wywarła wpływ na wielu pisarzy 

i filozofów, a zwłaszcza na chrześcijańskich pisarzy i ich etyczną myśl. Była założona 

przez Zenona z Kition na Cyprze (333-262) i rozwinięta przez jego sukcesorów, 

Kleantesa z Assos (303-233) i Chryzypa z Soloi (ur. ca 280 um.ca 208/4)
12

. Filozofia 

ta została na nowo odkryta przez deizm i naturalizm oświecenia i ciągle jeszcze 

kontynuuje wywieranie wpływu na nowoczesną myśl. 

Jak Arystoteles, tak i stoicy utrzymywali, że rzeczywistość jest złożona z dwóch 

elementów, mianowicie materii i formy. Materia stanowi bierną, niezdeterminowaną 

zasadę (to pa,scon eivnai th.n a;poion ouvsi,an), a forma jest aktywną, rządzącą zasadą 

(to. poiou.n lo,gon to.n qeo,n), która stanowi naturę bytów
13

. Forma jest aktywną zasadą, 

która ożywia i utrzymuje przy życiu istoty żyjące. Kontynuując ideę Heraklita, stoicy 

utrzymywali, że jest to jedna i ta sama zasada, logos, która rządzi sferą myśli i struk-

turą świata i jest uważana za idealną organizującą cały wszechświat
14

. Stoicy (Zenon 

i Kleantes) początkowo zidentyfikowali ten przenikający cały świat logos jako 

kosmiczny ogień (pu/r tecniko,n = artystyczny, kreatywny ogień)
15

. Pod wpływem 

koncepcji współczesnej im fizjologii Diogenesa z Apolonii, doszli do przekonania, że 

jest to „ożywiający oddech”, i.e. pneuma, element bez wagi, będący składnikiem 

kosmicznego ognia i powietrza
16

. Konstruując analogię do żyjącej istoty, racjonalny 

element całego wszechświata został również zidentyfikowany z pneuma jako jego 

aktywną i ożywiającą zasadą. 

Logos, racjonalna zasada i porządek w świecie naturalnym, był zdefiniowany 

w różnych terminach: Logos, Pneuma (pneu.ma = ‘oddech’, spiritus (L) = ‘oddech, 

duch’), Los, Bóg, Opatrzność, i z tego powodu świat był uważany za zdeterminowany. 

Istnienie takiej kreatywnej racji, kosmicznej racjonalnej zasady było już uprzednio 

sugerowane przez Platona jako „dusza wszechświata” albo „boski twórca”
17

. 

                                                                   

Aphrodisias, Encyclopedia Britannica, 11th ed., Cambridge University Press, 1911, s. 566. Aristotle, Περὶ 

Ψυχῆς, (Peri Psychēs) Traité de l’ame, traduit et annoté par G. Rodier, Ernest Leroux, Éditeur, Paris 1900. 
Hillar M., The Problem of the Soul in Aristotle’s “De anima”, [w:] Contributors to the Philosophy of 

Humanism, Humanists of Houston, Houston 1994, s. 51-82. 
12  Stoicorum Veterum Fragmenta collegit Ioannes Ab Arnim, Stutgardiae: in Aedibus B.G. Teubneri, 

MCMLXIV, Vol. 1-4, (w skrócie SVF). Wydanie z tłumaczeniem na język włoski Fragmenta: Gli Stoici. 

Opere e Testimonianze a cura di Margherita Isnardi Parente, Vol. 1-2. Milano: TEA, 1994. Long A.A., 

Hellenistic Philosophy. Stoics, Epicureans, Sceptics, University of California Press, Berkeley 1986. Filozofia 

Starożytna Grecji i Rzymu. Teksty wybrał i wstępem opatrzył Jan Legowicz, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1968.   
13 SVF II. 300. 
14 Cicero, On the Nature of Gods (De natura deorum), Harvard University Press, Cambridge 1933, II. 16-39. 
15 SVF I.120. 
16 SVF III.300. W nowoczesnej religijnej terminologii tłumaczy się ten termin jako „spirit” lub „duch.” 
W naturalistycznej interpretacji ten termin „pneuma” oznacza tlen, który jest konieczny dla utrzymania życia.  
17 SVF II, 913. Marcus Aurelius pisał: Jeden bóg, jedna substancja, jedno prawo, wspólny/powszechny logos 

i jedna prawda. Aurelius M., Meditations, przeł. Staniforth M., Penguin Books, Hammondsworth 1964. VII, 9. 
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Wszystkie te terminy – Dusza wszechświata, Rozum świata, Natura, Opatrzność, 

Twórca, Logos, Bóg – odnoszą się do jednej i tej samej rzeczy, i.e. artystycznego 

i kreatywnego ognia, racjonalnego i twórczego oddechu (pneu/ma noero,n kai. purw/q/dej, 
pu/r duna,mewj( pu/r tecniko,n)18

. Zasada ta, jako rządząca światem, jest nazywana 

logos19
 i jako element, z którego wszystkie inne byty powstają, i ich specyficzne 

rodzaje są definiowane, jest nazywany logos spermatikos (‘seminalny logos’). Natura, 

rozważana jako jedna całość i rządząca zasada wszystkich rzeczy, jest ekwiwalentna 

logosowi, lecz jeśli chodzi o poszczególne istoty żyjące, to tylko niektóre posiadają 

rozum jako ich charakterystykę. Logos, który rządzi światem, jest jednocześnie silą, 

naturalnym prawem, przed którym nic nie może się ukrywać i które prowadzi cały 

świat do wspólnego celu. 

Stoicy byli pierwszymi filozofami, którzy utrzymywali, że wszystkie rzeczy są 

koniecznie wzajemnie uzależnione, każde wydarzenie daje początek czemuś innemu 

w konieczny sposób20
. Szansa była dla nich terminem określającym nieznane przy-

czyny
21

. Ponieważ rzeczy w świecie są spokrewnione ze sobą w jeden lub drugi sposób 

(tę wzajemną zależność i oddziaływanie w świecie stoicy nazywali „sympatią”) 

postulowali, że są one spokrewnione przez względną dyspozycję, i.e. zależą one od 

czegoś innego, e.g. być ojcem jest uzależnione od istnienia jego dziecka lub dzieci
22

. 

Ta idea może znaleźć częściowo swój odpowiednik w koncepcji wzajemnej współza-

leżności, jaka istnieje w ekologicznych systemach. Ale ma ona znacznie głębsze 

znaczenie dla stoików, gdyż obejmowała również moralny i psychologiczny sens 

relacji do własnej osoby, społeczeństwa i świata. Aby być szczęśliwym, rzetelnym 

człowiekiem, dla stoików znaczyło to, że trzeba być w relacji z wszechświatem, „czuć 

się we wszechświecie jak w domu”, i w stosunku do drugich ludzi pozostawać 

w relacji zgodnej z rozumem. Marcus Aurelius pisał:  

Nie mogę pozostać w niezgodzie z moim bratem, ani go urazić, bowiem on i ja 

byliśmy urodzeni, aby działać wspólnie […]23 i Główne dobro racjonalnej 

istoty polega na współpracy z jej bliźnimi bowiem zostało to ustalone od 

dawna, że współpraca jest celem, dla którego zostaliśmy stworzeni24.  

Znajdujemy tę zasadę stoików powtórzoną prawie verbatim przez Jürgena Haber-

masa jako jedyne uzasadnienie moralnego postępowania i etyki. Habermas rozwinął tę 

zasadę jako „moralną zasadę uniwersalności”, która ma zastosowanie, kiedy jednostka 

jest zintegrowana ze społecznym porządkiem i kiedy jej moralny obowiązek jest 

wynikiem procesu socjalizacji. Lecz przed Habermasem Immanuel Kant rozwinął tę 

samą zasadę w logiczną maksymę kategorycznego imperatywu25
. 

                                                                   
18 SVF, I. 120, 158, 176; II. 1009, 32; III. 323. 
19 SVF, III. 323. 
20 SVF, II. 945. 
21 SVF, II. 67. 
22 SVF, II. 402-404. 
23 Aurelius M., Meditations, tamże, II. 1. 
24 Aurelius M., tamże, V. 16. 
25 Habermas J., Moral Consciousness and Communicative Action, przeł. Lenhardt C. i Weber Nicholsen S., 

The MIT Press, MA Cambridge 1990.  Kant I., Foundations of the Metaphysics of Morals and What is 

Enlightenment?, przeł. White Beck L., Macmillan Publishing Company, London 1988.  
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Charakteryzując ludzką naturę, stoicy dali tradycyjną odpowiedź, rozum odróżnia 

człowieka od innych istot. Ten koncept zapożyczyli of Diogenesa Cynika (ur. ca 412 

p.n.e.). Racjonalność stoicy rozumieli jako praktyczną mądrość prowadzenia życia 

zgodnie z naturą. Przez naturę rozumieli zarówno physis, wszechrzeczywistość, jak 

i to, co należy do przyrodzonej istoty człowieka, a tym jest rozum. Poszczególny 

człowiek jest więc częścią świata przyrody i jest obdarzony cząstką logosu (logos 

spermatikos). Kierując się rozumem, kieruje się on tym samym logosem, który rządzi 

wszechświatem. Kosmiczne wydarzenia i ludzka aktywność są przejawem tej samej 

siły, logosu. Nowoczesna psychologia, fizjologia, neurologia i psychiatria dostarczają 

dowodu, że procesy mentalne są czysto fizykalnymi procesami zachodzącymi w cen-

tralnym systemie nerwowym
26

. 

Racjonalizm stoików w interpretacji Habermasa nabrał nowego znaczenia jako akt 

komunikacji w społecznym kontekście, który reprezentuje punkt zbieżny dla różnych 

kultur i społeczeństw. Punktem zbieżnym jest rola, jaką odgrywają uniwersalne kon-

cepty, które znajdujemy w każdym społeczeństwie, takie jak prawda, racjonalność, 

sprawiedliwość, uzgodnienie norm. Tworzą one „gramatykę” dla procesu indagacji 

analogiczną do uniwersalnej gramatyki języka postulowanej przez Chomsky’ego
27

. 

Tak więc teoria stoików poprzedziła nowoczesne koncepcje, gdyż myśl i materia 

stanowią dwa atrybuty jednej rzeczy, ciała. Człowiek jest jedną istniejącą istotą, ale to, 

z czego się składa, nie jest jednolite pod względem atrybutów.  

Ta rządząca zasada, logos, jest siedzibą świadomości i do niej należą wszystkie 

funkcje, które przypisujemy mózgowi. Jedną z nich jest „impuls” (òrmh,), myśl ukie-

runkowana ku czemuś lub od czegoś
28

 i która jest zapoczątkowana przez oddziały-

wanie (impresję) tego obiektu na naszą świadomość. Oba te procesy tłumaczą powody 

dla zachowania się zwierząt. Istoty żyjące są genetycznie zdeterminowane, by pokazać 

awersję i preferencję do otoczenia i jednocześnie są dobrze ustosunkowane do siebie 

samych. Techniczny termin, który używali stoicy dla określenia tej relacji ze środo-

wiskiem, był oikeiōsis (oivkeiwsij), samoświadomość. Zachowanie się jest zależne w 

świecie zwierzęcym lub ludzkim od rozpoznania obiektu jako należącego do siebie 

poprzez zdolność do akceptacji
29

. Ale nie jest konieczne uznanie lub odrzucenie rzeczy, 

które rozpoznajemy jako korzystne lub szkodliwe
30

. Ta zdolność skłania nas do selekcji 

rzeczy, które są konieczne dla samoochrony i niekoniecznie poprzez akt racjonalny. 

Niemowlę nie jest jeszcze racjonalne i rozwój logosu wymaga około 7 lat
31

. Automa-

tyczny impuls, który kieruje ludzkim postępowaniem w pierwszych latach, pierwszą 

myślą jest samoochrona. Stopniowo, w miarę jak dziecko się rozwija, kierująca nim 

zasada ulega modyfikacji poprzez nabycie logosu i wówczas rozum staje się naczelnym 

                                                                   
26 Wilson E.O., Consilience. The Unity of Knowledge, Alfred A Knopf, New York 1998. Hauser M.D., Moral 

Minds. How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, HarperCollins Publishers, New York 

2006. 
27 Habermas J., Between Facts and Norms, przeł. Rehg W., Polity Press, MA, Cambridge 1998, s. 311.  
28 SVF, III. 377. 
29 SVF, II. 171. 
30 SVF, II. 979, 991. 
31 Aëtius, De Placitis Philosophorum, IV. 11.4 [w:] Diels H. (red.), Doxographi graeci, Apud Walter de 

Gruyter et Socios, Berolini 1965, s. 400. Sénèque, Lettres à Lucillius Texte établi par François Préchac et 

traduit par Henri Noblot, Société d'Édition "Les Belles Lettres", Paris 1964, Tome I-VII. T. V. Ep. 124. 9. 
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czynnikiem regulującym impulsy32
. Rozum jednak nie usuwa uprzednich impulsów, 

tylko przejmuje nad nimi kontrolę. 

Tak więc ludzka natura rozwija się od czegoś, co nie jest racjonalne, do struktury, 

która jest kierowana przez rozum
33

. Teraz nowe przedmioty pożądania się rozwijają 

i cnota, rzetelność w postępowaniu staje się ludzką cechą
34

. 

Osiągnięcie stanu racjonalnego zmienia całą strukturę zasady kierującej ludzkim 

postępowaniem. Ludzkie zachowanie jest trybem racjonalnego postępowania, które 

używa naszych zdolności w celu zamierzonym przez uniwersalne prawo naturalne
35

. 

Nawet działania, które zwykle opisujemy jako nieracjonalne impulsy, są kierowane 

przez racjonalną zasadę w tym sensie, że powodują sąd (intelektualną akceptację), 

który skłania do działania. Tak więc należy rozróżnić między „słusznym rozumem” 

(eulogos) a „błędnym rozumem” (alogos). W tym sensie całe nasze postępowanie jest 

racjonalne, ale wzorem jest mędrzec lub „dobry człowiek”, ponieważ on jest jedynym, 

który konsekwentnie
36

 kieruje się słusznym rozumem
37

. Ludzie wahają się w postępo-

waniu między słusznym i błędnym rozumem i osiągają moralny postęp nie poprzez 

wykorzenianie pożądań i uczuć, ale poprzez czynienie ich zgodnymi ze słusznym 

rozumem
38

. 

3. Cyceron i Sformułowanie Naturalnego Prawa 

W filozofii stoików ludzie poosiadają naturalną skłonność do postępowania zgodnie 

z naturalnym prawem lub „słusznym rozumem” poprzez impuls do cnoty. Znajdujemy 

takie zrozumienie prawa naturalnego w definicji Cycerona
39

 wyrażonej w jego eseju 

„Republika”: 

Prawdziwym prawem jest słuszny rozum pozostający w zgodzie z naturą; ma 

ono uniwersalne zastosowanie, jest niezmienne i odwieczne; swoimi przyka-

zaniami przywołuje do spełniania obowiązku, przestrzega przed czynieniem zła 

poprzez swe zakazy […] Senat i ludzie nie mogą uwolnić nas od obowiązku 

jego przestrzegania, i nie musimy szukać poza nami po jego wyjaśnienia 

i interpretację. I nie będzie innych praw w Rzymie czy w Atenach, lub innych 
                                                                   
32 Laertius D., Lives of Eminent Philosophers, przeł. Hicks R.D., Harvard University Press, MA, Cambridge 

1995. Vol 1-2. D.L. Vol. II, VII. 86, s. 195.  
33 Cicero, On the Nature of Gods (De natura deorum), Harvard University Press, Cambridge 1933.  II, 29; 

Sénèque, Lettres à Lucillius, tamże,  T. V. Ep. 121, 10. 
34 Cicero, Du bien suprême et des maux les plus graves (De Finibus), przeł. Appuhn C., Librairie Garnier 
Frères, Paris 1938, III, s. 20. 
35 SVF, II. 899; III. 5, 175, 438, 466, 488. 
36 SVF, III. 459. 
37 SVF, III, 175, 570-571. 
38 SVF, III. 278; II, 979. 
37 Cyceron M.T. (106-46) był rzymskim politykiem, prawnikiem, filozofem i lingwistą. Był on jednym 

z największych myślicieli starożytnego Rzymu. Zaznajomił Rzymian z greckimi szkołami filozoficznymi 

i stworzył łacińską terminologię filozoficzną. Jego spuścizna literacka wywarła wpływ w następnych 
stuleciach na rozwój myśli politycznej i legalnej, a zwłaszcza na chrześcijańską myśl etyczną. Jego filozofia, 

stoicka u swych podstaw, jest humanistyczna i jako uniwersalna ciągle jeszcze służy jako podstawa dla 

nowoczesnych rozważań zarówno religijnych i świeckich. Pomiędzy jego najbardziej cytowanymi pracami 

należy wymienić „O Naturze Bogów” („De natura deorum”), „O granicy dobra i zła” („De finibus bonorum et 
malorum”), „O Losie” („De fato”), „O Prawach” („De legi bus”) i „O Obowiązkach” („De officiis”).  Cicero, 

The Republic, [w:] De re publica. De legibus, przeł. Clinton Walker Keyes C., Harvard University Press, MA, 

Cambridge- London 1988, Bk III. XXII. 
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praw dziś i w przyszłości, lecz jedno i odwieczne, niezmienne prawo będzie 

ważne dla wszystkich narodów i we wszystkich czasach, i będzie jeden panu-

jący zwierzchnik nad nami, to jest bóg [t.j. Natura w zrozumieniu Cycerona], 

bo jest on autorem tego prawa, jego krzewicielem i sędzią wymagającym jego 

przestrzegania. Ktokolwiek nie słucha tego prawa, odbiega od i zaprzecza swej 

ludzkiej naturze. I z tego powodu będzie cierpiał najgorsze sankcje nawet jeśli 

uniknie tego co potocznie jest uważane za karę…37. 

Cyceron w eseju „Prawa” wyjaśnia, że to naturalne prawo jest nazwane prawem dla 

rozróżnienia jak jest ono rozumiane przez „pospólstwo” i przez „uczonych ludzi”
40

. 

Jest jasne, że Cyceron definiuje naturalne prawo jako „prawo” analogicznie do 

pozytywnego prawa ludzkiego. I takie jest popularne jego zrozumienie. Jednakże 

w rzeczywistości jest to naturalna zasada, sposób myślenia i rozum inherentny w ludz-

kiej naturze niezależnie od fundamentalnej metafizycznej postawy przyjętej przez „uczo-

nych ludzi,” które kieruje naszym postępowaniem na indywidulanym i społecznym 

poziomie. Jest ono naturalne, ponieważ jest właściwe ludzkiej naturze: 

ta żyjąca istota, którą nazywamy człowiekiem, obdarzona przezornością i inte-

ligencją, skomplikowana, posiadająca pamięć, pełna rozumu i roztropności, 

została obdarzona wyróżniającym statusem przez boga [t.j. Naturę], który ją 

stworzył. Bo człowiek jest jedynym pośród wielu różnych rodzajów i odmian 

żyjących istot, który uczestniczy w posiadaniu rozumu i intelektu, podczas gdy 

reszta jest go pozbawiona. 

I Cyceron kontynuuje:  

Lecz ci, którzy uczestniczą w posiadaniu rozumu, muszą również uczestniczyć 

w posiadaniu słusznego rozumu. A ponieważ słuszny rozum jest prawem, 

musimy przyjąć, że ludzie uczestniczą w boskim [tzn. naturalnym] Prawie. Co 

więcej, ci którzy uczestniczą w Prawie, muszą również uczestniczyć w Spra-

wiedliwości41. 

4. Naturalny Rozwój Ludzkiego Racjonalizmu 

W poglądzie stoików naturalne prawo jest funkcją naszego ludzkiego rozumu, który 

funkcjonuje w indywidualnej jednostce i w społeczeństwie i który jednak może być 

zepsuty. Co więcej, Natura działa, pozwalając na stopniowy rozwój racjonalizmu 

razem z rozwojem jednostki i jej moralnego uświadomienia poprzez mechanizm rozwoju 

„impulsu” (hormē), spontanicznego odruchu
42

. 

Schemat ludzkiego postępowania zmienia się od czysto „zwierzęcego,” instynk-

townego zachowania się do w pełni racjonalnego i obejmuje według Cycerona pięć 

etapów, które reprezentują rozwój ludzkiej natury. Jednak tylko niewielu ludzi osiąga 

najwyższy etap, gdyż proces ten nie jest niezależny od własnego wysiłku człowieka. 

Celem lub funkcją człowieka w tym procesie jest osiągnięcie perfekcji jego natury. 

                                                                   
40 Grecki termin dla prawa jest no,moj, który Cyceron wywiódł ze słowa ne,mw, które znaczy ‘rozdzielić, 

przyznać, nadać, udzielić’, a łaciński termin lex Cyceron wywiódł z greckiego słowa lego, które znaczy 
‘wybrać’. Cytowane słowa są z De legibus, De re publica, De legibus, tamże, Bk I. VI. 18-19. 
41 Cicero, The Laws, tamże, Bk I. VII. 22-23. 
42 Laertius D., tamże, Vol. 2, VII. 85-86.  Cicero, De Finibus, tamże, III. 20-21. 
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Termin, który Cyceron użył dla jego określenia jest officium (odpowiednikiem polskim 

może być obowiązek, zobowiązanie, zadanie, urząd, np. funkcja urzędnika lub funk-

cjonariusza), a terminem greckim jest kathēkon. Nie można mówić o „obowiązku” 

zwierząt lub niemowlęcia, ale raczej o ich naturalnym zachowaniu się. Zastosowanie 

terminu „obowiązek” staje się adekwatnym w etapach 3-5 w przebiegu rozwoju czło-

wieka, kiedy zachowanie staje się funkcją racjonalnej istoty. Lawrence Kohlberg 

i Kazimierz Dąbrowski wysunęli podobny pogląd na moralny rozwój człowieka
43

. 

5. Podstawy Moralnej Filozofii Kanta i Jej Reinterpretacja 

Prace Kanta na temat etyki
44

 stanowią najważniejszy dorobek od antycznych czasów. 

Kant utrzymuje, idąc za filozofią antycznych stoików, że nasze moralne zobowiązania, 

w ostatecznej instancji, wynikają z racjonalnej analizy poprzez rozpoznanie prawa 

naturalnego, a nie są narzucone przez boga, społeczne środowisko lub inklinacje czy 

pożądania. Kant rozpoznaje instynktowne, podświadome pochodzenie naszego moral-

nego zachowania się i rozróżnia kilka poziomów motywacji i działania, zasad postępo-

wania, jednocześnie zachowując autonomię człowieka i wolny wybór w naszych 

moralnych decyzjach. 

W filozofii Kanta istnieje wiele sformułowań paralelnych do filozofii antycznych 

stoików. Jego myśl jest więc elaboratem tematów rozwiniętych w ich systemie filozo-

ficznym
45

. Jest ważne dla naszej analizy uświadomić sobie, że intuicje filozoficzne 

reprezentowane przez różne szkoły, które znajdujemy na Zachodzie i Wschodzie, 

mogą być dziś reinterpretowane w bardziej precyzyjny sposób dzięki postępowi nauk 

przyrodniczych, a zwłaszcza z perspektywy nauk ewolucyjnych. To nie znaczy jednak, 

że taka perspektywa była nieobecna w uprzednich poszukiwaniach, szczególnie 

w antycznej Grecji lub Indiach. Ten naturalistyczny pogląd reprezentowany przez 

                                                                   
43 Lawrence Kohlberg (1927-1987) rozwinął teorię o moralnym rozwoju dzieci na trzech poziomach. Teoria 

ta oparta jest na filozoficznej intuicji Cycerona. Te trzy poziomy to 1. Prekonwencjonalny; 2. Konwen-
cjonalny; 3. Postkonwencjonalny. Każdy z tych poziomów z kolei jest podzielony na dwa etapy. 

Poziom 1: etap 1 – moralność jest rozumiana jako posłuszeństwo i kara oraz unikanie wyrządzania szkody 

drugiemu; etap 2 – moralność jest rozumiana jako satysfakcjonowanie interesów własnych i pozwalanie 

drugim na to samo. 

Poziom 2: etap 3 – moralność jest rozumiana jako zachowanie się jak dobra osoba, np. przestrzeganie reguł, 

wypełnianie oczekiwanego postępowania, okazanie zainteresowania drugimi; etap 4 – moralność jest 

rozumiana jako wypełnianie swego moralnego obowiązku, przestrzeganie społecznych zasad i utrzymywanie 

społecznego dobrobytu. 
Poziom 3: etap 5 – moralność jest rozumiana jako podstawowe prawa, wartości i legalne kontrakty 

społeczeństwa. Prawa i obowiązki są wymierzane na zasadzie ogólnej użyteczności (utylitarne zasady 

moralne); etap 6 – moralność jest rozumiana jako postępowanie zgodne z uniwersalnymi, autozasadami (np. 

sprawiedliwości, uznania równości i szacunku dla godności wszystkich ludzkich istot), które to zasady 

udzielają ważności maksymom i akcjom (jest to moralność według imperatywu Kanta). Dabrowski K., 

Positive Disintegration, (red.) Aronson J., Little, Brown and Company, Boston 1964. Dabrowski K., 

Personality Shaping through Positive Disintegration, (red.)  Mowrer O.H., J. & A. Churchill Ltd., London 

1967.  
44 „Foundations of the Metaphysics of Morals” (1785), „Critique of Practical Reason” (1788), „Metaphysics 

of Ethics” (1797). Traktaty już cytowane uprzednio.  
45 Zasady starożytnej filozofii moralności stoików ciągle są jeszcze ważne. Filozofia stoików nabrała 

w opracowaniu Kanta bardziej precyzyjnego uogólnienia. Filozofia ta inspiruje szczegółowe opracowania 
i przystosowanie do nowoczesnych warunków życia, zwłaszcza przez powiązanie konceptów rozwiniętych 

przez Kanta ze światopoglądem stoików. Takie badania osiągnęły nowy wysoki poziom logicznej analizy. 

Becker L.C., A New Stoicism, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1998. 
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antyczne szkoły i filozoficzną intuicję jest dzisiaj potwierdzony przez badania dotyczące 

naszej biologicznej natury. Należy podkreślić jednak, że ludzie nie są automatami, 

którzy działają według określonego wzoru „input/output” operującego w mechanicz-

nych, nawet bardzo adaptacyjnych systemach definiowanych w naukach ścisłych. 

Z rozwojem sentientnego i racjonalnego życia, zależnego od rozwoju neuronu i systemu 

nerwowego, pojawiła się nowa jakość, mianowicie wolny wybór (definiowany 

w traktatach filozoficznych od Kanta jako „wolność” = „Freiheit,”„freedom”)
46

. Ten 

wolny wybór powinien być kontrolowany przez rozum, chociaż nie zawsze naszą 

motywacją kieruje prawo moralne. Nowoczesne nauki przyrodnicze dostarczają dziś 

wgląd w mechanizmy operujące ludzkim zachowaniem się na kilku poziomach. 

Kant zaczyna swój traktat „Uzasadnienie metafizyki moralności” („Foundations of 

the Metaphysics of Morals”)
47

, przedstawiając klasyfikację naszej racjonalnej wiedzy. 

Kant określił, że zadaniem filozofa moralności jest wyjaśnienie „zasady moralności”, 

na której racjonalny podmiot może działać, o ile jego/jej działalność jest moralnie 

dobra. Uzasadnienie tej zasady, tzn. pokazanie, że jest ona rzeczywiście zobowiązująca 

niedoskonały podmiot, taki jakim jest człowiek, i zastosowanie tej zasady dla przed-

stawienia obowiązku ludzkiego postępowania. W tym pierwszym z jego trzech trak-

tatów
48

 dotyczących moralności Kant zajmuje się pierwszym zadaniem filozofa 

moralności. Nie był on zainteresowany w konstrukcji etycznej doktryny lub napisania 

kazuistyki moralnego postępowania, lecz szukał aksjomatu lub zasady, na której 

można zbudować teorię prawa wolności pozostającego w kontraście z prawami przyrody 

dotyczącymi jej fizykalnego aspektu. Naukę o takiej zasadzie nazywał etyką lub teorią 

moralności. W traktacie „Metafizyka moralności” (1797) Kant zdefiniował dokładniej 

czym jest etyka, mianowicie, nauką jak człowiek jest zobowiązany do postępowania 

bez względu na możliwość istnienia zewnętrznego prawodawcy, tzn. teorią godziwego 

postępowania
49

. Tak jak filozofia natury (fizyka) zawiera empiryczną część, tak samo 

też i filozofia moralności, ponieważ musi określić, jak ludzka wola podlega naturze. 

Kant nazywa tę naukę antropologią. 

Tak więc prawa moralnej filozofii determinują, jak wszystkie wydarzenia powinny 

mieć miejsce, pozwalając na warunki, kiedy co powinno mieć miejsce, nie zdarza się. 

Chociaż tytuł traktatu Kanta zawiera słowo „metafizyka”, nie dotyczy on zrozumienia 

metafizyki Natury, lecz jest rygorystycznym badaniem dla ustalenia najwyższej zasady 

umożliwiającej istnienie wolnej woli i która nie może być wywnioskowana z obser-

wacji aktualnego zachowania się człowieka, lecz może być ustalona przez rozum. Kant 

definiuje metafizykę jako: 

 system wiedzy a priori wynikającej z koncepcji […] praktyczna filozofia, 

której obiektem nie jest natura, lecz wolność wyboru” i jako taka wymaga 

                                                                   
46 Bennett D.C., Freedom Evolves, Viking, New York 2003.   
47 Kant I., Foundations of the Metaphysics of Morals and What is Enlightenment?, Przeł. White Beck L., 

Macmillan Publishing Company, Collier Macmillan Publishers, New York-London 1988. O’Neill O., 

Kantian Ethics, [w:] A Companion to Ethics, Singer P. (red.) Blackwell Publishers, Oxford 1997, s. 175-185. 
48 Te trzy traktaty to: „The Foundations of the Metaphysics of Morals” (1785), „Critique of Practical Reason” 

(1788), and „Metaphysics of Morals” (1797). 
49 Kant I., Metaphysics of Morals, przeł. Gregor M., Cambridge University Press, Cambridge 1991, XVII, s. 410.  
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metafizyki moralnego postępowania, „którą każdy człowiek posiada w sobie, 

chociaż w niejasny sposób50. 

Kant zaczyna swe rozważania od analizy warunków koniecznych dla osiągnięcia 

„szczęścia” (doskonałości). Stan, który warunkuje jego osiągnięcie i kiedy człowiek 

zasługuje na szczęscie, jest wtedy, gdy posiada „dobrą wolę,” usiłującą osiągnąć moralną 

perfekcję. Naszym moralnym obowiązkiem w greckiej i judaistycznej tradycji jest 

osiągnięcie „niewinności serca” (Reinheit des Herzens; purity of heart) lub „królestwa 

boskiego” (Reich Gottes; kingdom of God), co znaczy osiągnięcie dobrej woli
51

. Jest to 

spontaniczne poczucie respektowania moralnego prawa i wrodzonego sensu „powin-

ności,” „obowiązku” (Pflicht; ought). Ten postulat jest empiryczny i wynika z obserwacji 

powszechnej ludzkiej natury. Następnie Kant, na kompletnie ewolucyjny sposób, przed-

stawia analizę, że Natura dla osiągnięcia tego celu – ochrony życia i jego dobra – 

wybrałaby raczej instynkt niż rozum: 

Wszelkie działania, jakie istota żyjąca podejmuje w tym celu, i wszelkie reguły 

zachowania się, byłyby dyktowane bardziej precyzyjnie przez instynkt i ten cel 

byłby osiągnięty z dużo większą pewnością przez instynkt niż kiedykolwiek 

byłoby to możliwe przez rozum. I […] jeśli istota preferowana (przez ewolucję) 

powinna być obdarzona rozumem, byłoby to tylko w tym celu, aby mogła roz-

ważać trafny dekret Natury, podziwiać go i cieszyć się nim, i być wdzięcznym 

z powodu jego dobroczynnego efektu. Rozum nie byłby dany w celu, aby istota 

posiadająca go poddała swą zdolność do tworzenia pożądań temu słabemu 

i iluzorycznemu przewodnikowi i mieszać się do zamiarów Natury. Jednym 

słowem, Natura zadbałaby, aby rozum nie interweniował w jej działanie lub 

miał zuchwałość do lansowania planów szczęścia i jego osiągnięcia poprzez 

swą ułomną intuicję. Natura przyjęłaby na siebie nie tylko wybór celów, lecz 

także i środków do ich osiągnięcia i z mądrą przezornością powierzyłaby oba 

tylko instynktowi. 

[…] Rozum bowiem nie jest kompetentny prowadzić bezpiecznie wolę w wyborze 

jej obiektów dla zaspokojenia naszych potrzeb […] wrodzony instynkt prowa-

dziłby z dużo większą pewnością do tego celu. Lecz rozum jest nam dany jako 

praktyczna zdolność tzn. jako agent, który ma wpływ na nasza wolę. Tak jak 

Natura zawsze rozdzielała zdolności odpowiednie do funkcji, jaką mają 

wypełnić, tak też właściwą rozumowi funkcją musi być uformowanie w samym 

sobie dobrej woli i nie tylko jedynie jako środka, ale jako absolutnie nie-

zbędnego składnika52. 

Stąd wynika, że funkcją rozumu jest ustanowienie owej „dobrej woli.” Dobra wola 

jest dobra z powodu swej gotowości, tzn. jest dobra sama z siebie bez względu na 

cokolwiek innego. Nie jest ona jedynym i całkowitym dobrem, lecz jest najwyższym 

dobrem i warunkiem osiągnięcia wszelkich innych. „Ma swą siedzibę już w natural-

nym i solidnym zrozumieniu i nie wymaga dużo instrukcji, lecz tylko wydobycia na 

                                                                   
50 Tamże, II, 216. 
51 Kant I., Foundations, tamże, s. 9. Wydaje się, że ten koncept Kant zapożyczył od stoików, którzy 

postulowali istnienie w naturze ludzkiej impulsu do osiągniecia cnoty.  SVF I. 566. 
52 Kant I., tamże, s. 11-12. 
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światło dzienne. W ocenie całkowitej wartości naszych działań zawsze zajmuje pierwsze 

miejsce i warunkuje wszystkie inne rzeczy”
53

.
 
Kant daje nam jako przykład takiej 

sytuacji interpretację biblijnego paragrafu, który nakazuje nam kochać naszych sąsia-

dów i wrogów. Nie robimy to z powodu inklinacji, ale z obowiązku, który ma swą 

siedzibę w woli, a nie w uczuciach i skłonnościach, lecz w zasadach postępowania. 

Mówiąc to, Kant nie opisuje nic innego jak tylko powszechną moralną świadomość 

i wyprowadza moralne postępowanie. Karol Darwin zauważył, że w czasach Kanta 

ludzie stawiali pytania dotyczące początku naszej moralnej świadomości i sam Kant 

zadał takie pytanie. Darwin był jednym z pierwszych, którzy dali naturalistyczną 

odpowiedź na jej pochodzenie. W pracy „Pochodzenie człowieka” (1871) stwierdził
54

: 

Całkowicie zgadzam się z opinią tych autorów, którzy utrzymują, że spośród 

wszystkich różnic, jakie istnieją między człowiekiem i niższymi zwierzętami, 

sens moralny, czyli sumienie jest w najwyższym stopniu doniosłe. Ten sens, jak 

Mackintosh55 zauważa, „ma słuszną przewagę nad wszelkim innym działaniem 

człowieka;” daje się streścić w tym krótkim, ale imperatywnym słowie powin-

ność (ought), które skłania go bez momentu wahania do ryzykowania swego 

życia na rzecz życia bliźniej istoty lub po stosownej deliberacji zmusza poprzez 

głębokie poczucie słuszności, czyli obowiązku, do poświęcenia go dla wielkiej 

sprawy. Immanuel Kant woła, ‘Obowiązek! Zdumiewająca myśl, która nie działa 

ani poprzez ślepą insynuację, pochlebstwo lub groźbę, lecz poprzez zacho-

wanie tego bezwarunkowego prawa w sercu i zawsze wymagającego szacunku, 

jeśli nie posłuszeństwa, wobec którego wszelkie pożądania pozostają nieme, 

chociażby w jakikolwiek sposób się buntowały, skąd jest twoje pochodzenie?56 

To wielkie pytanie było dyskutowane przez wielu utalentowanych autorów 

i moim jedynym usprawiedliwieniem, aby je tu wspomnieć jest fakt, że nie 

można go pominąć i że, o ile wiem, nikt nie podszedł do niego wyłącznie od 

strony naturalnej historii. To badanie jest również niezależnie interesujące 

jako próba prześledzenia, jak daleko studia nad niższymi zwierzętami rzucają 

światło na jedną z najwyższych zdolności człowieka.   

Następująca propozycja wydaje mi się w wysokim stopniu prawdopodobna – 

mianowicie, że jakiekolwiek zwierzę obdarzone dobrze określonym społecznym 

instynktem, włącznie z rodzicielskim i synowskim, mogłoby nabyć w nieunik-

                                                                   
53 Kant I., tamże, s. 15. 
54 Darwin C., The Descent of Man, [w:] The Origin of Species and The Descent of Man, The Modern Library, 

New York, bez daty.  Rozdział 4, s. 471-472.  
55 Mackintosh J., Dissertation on Ethical Philosophy, A & C. Black, Edinburgh 1832, s. 231.  
56 Kant I., Metaphysics of Ethics, przeł. Semple W., Edinburgh, 1836, s. 136. Ten cytat pochodzi z traktatu 

Kanta „Critique of Practical Reason” (1788). Pełny cytat oryginalny: ’Obowiązek!’ To wzniosłe i możne  

słowo, które nie sugeruje nic zdumiewającego, lecz wymaga  posłuszeństwa, stara się nakłonić wolę nie 
poprzez groźbę, która wzbudziłaby naturalną awersję lub opozycję, lecz przez zachowanie prawa, które 

znajduje dostęp do umysłu  i zdobywa szacunek choć nie zawsze posłuszeństwo – prawa wobec którego 

wszelkie pożądania stają się nieme chociażby buntowały się przeciwko niemu – jakiego pochodzenia jesteś 

godne,  i gdzie jest twe źródło, które dumnie odrzuca wszelkie pokrewieństwo z pożądaniami i z którego 
wywodzi się niezbędny warunek jedynej wartości którą tylko człowiek może podzielać?  

Kant I., Critique of Practical Reason, przeł. White Beck L., Macmillan Publishing Company, New York 

1993, s. 90. 
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niony sposób moralny sens, czyli sumienie, skoro tylko jego intelektualne 

zdolności zostają rozwinięte jak u człowieka lub prawie tak blisko. 

Możemy teraz dodać do postulatu Kanta, że nowoczesna nauka potwierdza intuicję 

Kanta i dostarcza biologicznego, naturalistycznego ewolucyjnego wytłumaczenia owej 

moralnej świadomości. 

Kant nalega, że w decyzji dotyczącej naszego zachowania się nasze różne pożądania 

nie są ważne, ponieważ działanie, które ma mieć prawdziwie wartość moralną, powinno 

być uskutecznione w przekonaniu, że jest słuszne i ponieważ jest słuszne, tzn. z respektu 

dla moralnego prawa. 

Jest ważne w tym momencie zwrócić uwagę, że Kant, jak i wszyscy filozofowie aż 

do czasów po Darwinie, uważają za ściśle moralne działania będące wynikiem świa-

domej i racjonalnej refleksji. Taki pogląd powstał z powodu analizy filozofii stoików 

dotyczącej ruchu przedmiotów i działania zwierząt i człowieka przedstawionej przez 

Orygenesa
57

. Orygenes utrzymywał, że stoicy wyróżnili człowieka od wszelkich innych 

naturalnych obiektów i istot przez posiadanie specjalnej, unikalnej zdolności do aktyw-

ności (ruchu). Ta wyróżniająca zdolność do akcji bez zewnętrznego wpływu polega na 

tym, że człowiek posiada specjalną integralną przyczynę (aitía) ruchu, akcji. Rośliny 

i zwierzęta posiadają wewnętrzną przyczynę ruchu, „naturę” (logos w interpretacji 

stoików, a „duszę” w interpretacji Orygenesa). Nieożywione obiekty wymagają zew-

nętrznego agenta do wprowadzenia ich w ruch, wymagają działania pewnej zewnętrz-

nej siły. Rośliny i zwierzęta dzięki posiadaniu „duszy” (lub „logosu”) są zdolne do 

spontanicznego ruchu. Zwierzęta wymagają jednak stymulacji zmysłowych organów 

lub impulsu jako koniecznego warunku do akcji (ruchu). Te zwierzęta, które są pozba-

wione inteligencji, poruszają się i działają według określonego schematu, człowiek 

natomiast nie działa według tego sposobu, ponieważ posiadanie rozumu (logos) 

pozwala mu na osądzanie (krinō) zmysłowych przedstawień i ich akceptację lub odrzu-

cenie. Orygenes nazywał ten trzeci sposób akcji „spontanicznym ruchem”, do którego 

zdolne są tylko racjonalne istoty poprzez „autonomiczne działanie”
58

. Zasługujemy na 

pochwałę, kiedy wybieramy prawe czyny i unikamy niegodziwych, ale kiedy idziemy 

                                                                   
57 Orygenes (185-ca 254), objął szkolę aleksandryjską po Klemensie z Alexandrii. Klemens był patriarchą 

w Aleksandrii, który początkowo popierał Orygenesa, lecz później wydalił go, jako że był wyświęcony bez 

pozwolenia patriarchy. Orygenes przeniósł się do Palestyny i tam zmarł. Jest on autorem komentarzy do 

wszystkich ksiąg Biblii. W traktacie „Pierwsze Zasady” („Peri Archon”), sformułował on pierwszą filozo-
ficzną ekspozycję doktryny chrześcijańskiej, w której alegorycznie interpretuje Pismo Święte. Był on neopita-

gorejczykiem i neoplatonistą, i podobnie jak Plotinus wierzył, że dusza przechodzi przez etapy reinkarnacji, 

zanim osiągnie Boga. Według niego nawet demony będą pojednani z Bogiem. Orygenes był subordynacja-

nistą i uważał on Boga za pierwszą zasadę, a Chrystusa, Logos, zrodzonego z Ojca przed stworzeniem świata 

i dla stworzenia świata, jako podrzędnego Bogu: Bóg Ojciec, który obejmuje wszystko dociera do każdego 

bytu i udziela każdemu istnienia z siebie, bo sam jest istnieniem; w mniejszym stopniu niż Ojciec, Syn dociera 

jedynie do istot rozumnych, bo zajmuje drugie miejsce po Ojcu, a jeszcze w mniejszym stopniu Duch Święty 

przenika tylko świętych. A zatem wynika stąd, że potęga Ojca jest większa niż potęga Syna i Ducha, moc Syna 
zaś jest pełniejsza od mocy Ducha Świętego, a znowu moc Ducha Świętego przewyższa moc innych świętych 

istot. Orygenes, O Zasadach, przeł. Kalinkowski S., Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979, Bk. I, 

Rozdz. 3,5. Poglądy Orygenesa zostały potępione na II Soborze Konstantynopolitańskim w 553 roku. Hanson 

R.P.C., Allegory and Event. A Study of the Sources and Significance of Origen’s Interpretation of the 
Scripture, Westminster John Knox Press, Louisville-London 2002.  
58 SVF, 2.988, 989, 879.  Origen, De principiis, (O Pierwszych Zasadach), przeł. Butterworth, G.W., Peter 

Smith, Gloucester, MA, 1973.  III, 1, 2, 3.  
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w przeciwnym kierunku, zasługujemy na naganę. Orygenes sugerował: nie jest ani 

słusznym, ani rozsądnym winić zewnętrzne wpływy i usprawiedliwiać się od odp-

wiedzialności, i upodabniać się do drzewa i kamienia, które to są wprowadzane w ruch 

tylko pod wpływem zewnętrznych sił. Taki argument może być użyty tylko przez 

kogoś, kto fałszuje pojęcie autonomii. Bo jeśli zapytalibyśmy go, czym jest autonomia, 

odpowiedziałby, że autonomia to stan, kiedy brak zewnętrznych sił, które skłaniają 

mnie do akcji przeciwnej do mojej intencji59
. 

Stoicy utrzymywali, że człowiek jest zdolny do autonomicznego działania i nie 

wymaga żadnego impulsu. Pogląd Orygenesa na różnice w działaniu między człowie-

kiem i zwierzętami doprowadził do konceptu moralności jako postępowania warunko-

wanego przez racjonalny, refleksyjny akt. Orygenes stwierdził:  

nasza natura jako ludzka istota jest wyposażona w duszę, która rozważa, co 

jest prawe, a co jest niegodziwe i osądza, co jest wskazane. Nawet jeśli nie 

mamy żadnej kontroli nad tym, że jakaś zewnętrzna przyczyna może spowo-

dować w nas pewne wyobrażenia, decyzja (krisis), aby pójść za nimi w jednym 

lub drugim kierunku, zależy wyłącznie od akcji naszego rozumu60.  

Wiele czynów, nawet jeśli dają one dobre rezultaty, i które są popełnione zgodnie 

z prawem moralnym, nie mogą być zaklasyfikowane jako moralne czyny w tym ścisłym 

sensie, jeśli są popełnione z jakichś ukrytych motywów. Tak więc prawdziwie moralny 

dobry czyn jest popełniony nie tylko zgodnie z prawem, lecz także, ponieważ prawo 

jest uznane za absolutnie i uniwersalnie wiążące. 

Kant sformułował warunki moralnego postępowania w trzech propozycjach: 

1. Postępowanie moralne musi być uzasadnione obowiązkiem. 

2. Wartość moralna czynu polega na maksymie (sentencji), która go determinuje, 

a nie na celu, tak więc jest zależna od zasady woli. 

3. Obowiązek jest koniecznością działania z powodu respektowania prawa, tzn. 

świadomego poddania woli wymaganiu prawa.  

4. Subiektywna zasada woli musi być odróżniona od obiektywnej zasady woli, która 

służyłaby również subiektywnie wszystkim racjonalnym istotom, gdyby były 

kierowane przez rozum. 

Tabela 1. przedstawia trzy poziomy ludzkiego postępowania według Kanta. Tylko 

trzeci poziom odpowiada moralnemu postępowaniu w ścisłym sensie (sensu stricto) 

według definicji Kanta. Ten poziom jest osiągany tylko przez nieliczne jednostki i nie 

odzwierciedla rzeczywistego zachowania się człowieka.  

Tabela 1. POZIOMY REGUŁ POSTĘPOWANIA 

I. INSTYNKTOWNY 

np. poszukiwanie żywności, prokreacja, strach przed nieznanym, życie społeczne u zwierząt, 

które kierowane są tylko przez geny lub epigenetyczne reguły 

II. HETERONOMICZNY 

A. Empiryczny: 

Zachowanie się motywowane strachem, pożądaniem; motywowane zasadą osiągnięcia 

szczęścia; oparte na inklinacjach, streszczonych w pojęciu „szczęścia.” 

                                                                   
59 SVF, 2.988, 990. 
60 SVF, 2.992.  
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B. Racjonalny: 

zachowanie się motywowane zewnętrznymi wpływami lub 

osiągnieciem zewnętrznych wartości: z konceptu perfekcji; oparte na motywacjach 

transcendentalnych, teologicznych. 

(Te poziomy mogą częściowo odpowiadać podświadomej protomoralności wynikającej 

z wrodzonej zdolności do kooperatywnego zachowania się postulowanego przez nauki 

przyrodnicze i ewolucyjne). 

III. AUTONOMICZNY 

Zachowanie się wynikające z Kategorycznego Imperatywu (tzn. z uznania autonomicznego 

prawa moralnego). 

Zachowanie się dyktowane przez prawo, które kieruje wolą każdej racjonalnej istoty. 

Zachowanie się niepodlegające żadnym wpływom i wynikające z uznania uniwersalnego prawa. 

6. Nowoczesne Nauki Dostarczają Biologicznej Podstawy dla Ludzkiego 

Zachowania się i Potwierdzają Spekulacje Filozofów 

Możemy teraz krótko przedstawić, jak naturalne prawo moralne powinno być inter-

pretowane. Postulat naturalnego prawa ustala uznanie ogólnej i powszechnej zasady 

operującej w Naturze, która jest wrodzona w naturze człowieka i kieruje jego postępo-

waniem. Ma ona charakter prawa, ponieważ jest ona obowiązująca dla człowieka i jest 

uniwersalna, ponieważ jest niezależna od specyficznego pozytywnego prawa i stosuje 

się do wszystkich ludzi. Nasze ludzkie zrozumienie tego prawa wzrasta, w miarę jak 

rozwija się nasza racjonalność, reprezentuje więc ono prawo inherentne dla ludzkiej 

natury, jest prawem rozumu. Nasze zachowanie zmienia się od instynktownego modelu 

do w pełni racjonalnego poprzez poszczególne etapy:  

Pierwszą stosowną funkcją istoty żywej jest utrzymanie życia w jego natural-

nym stanie. Drugą zasadą jest, że powinna trzymać się rzeczy zgodnych 

z Naturą i odrzucać te, które są jej przeciwne.  

Tak więc możemy rozróżnić w naturalnym prawie dwa rodzaje zasad, jedną 

instynktowną, automatyczną, która kieruje naszym postępowaniem podświadomie, 

i drugą, która kieruje naszym postępowaniem w racjonalny, refleksyjny sposób i którą 

sobie uświadamiamy po pewnej racjonalnej analizie. Bo skoro tylko człowiek nabywa 

zdolność rozumowania lub racjonalnych koncepcji, wnioskuje, że najwyższym ludzkim 

dobrem jest to, które zasługuje na pochwałę i jest godne pożądania dla jego inherentnej 

wartości
61

. 

                                                                   
61 Pogląd Cycerona o ludzkim zachowaniu się zbiega się z poglądem Kanta, który postulował „kategoryczny 

imperatyw” jako maksymę dla tego postepowania. Maksyma ta reprezentuje najwyższy poziom zrozumienia 

moralności i dlatego też on również postulował „hipotetyczny imperatyw” dla odróżnienia ludzkiego 

postępowania, które jest uwarunkowane innymi motywami. Kant I., Foundations of the Metaphysics of 

Morals and What is Enlightenment?, przeł. White Beck L., Macmillan Publishing Company, Collier 
Macmillan Publishers, New York 1988. Hillar M., Is a Universal Ethics Possible? A Humanist Proposition, s. 

127-148, [w:] Hillar M. (red.), The Philosophy of Humanism and the Issues of Today, American Humanist 

Association, Houston 1995. W ostatecznej instancji rozum jest podstawą moralności, a filozofia dostarczyła 

dobrej intuicji dla opracowania teorii. Parfit D., Reason and Persons, Clarendon Press, Oxford 1987. 
Habermas J., A Conversation about God and the World, s. 149, [w:] Time of Transitions, przeł. Cronin C. 

I Pensky M., Polity Press, UK, Cambridge 2006, s. 149-170. Nowoczesne nauki potwierdzają filozoficzne 

intuicje i dostarczają gruntu dla ich empirycznego uzasadnienia w ewolucyjnych procesach biologicznych.  
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Zasady te kwalifikuje się jako prawo z powodu popularnego zrozumienia rządzącej 

zasady przez analogię do pisanego prawa, tzn. pozytywnego prawa ustanowionego 

w społeczeństwie, które  

w pisanej formie dekretuje cokolwiek jako nakaz albo prohibicję. W rzeczy-

wistości prawo jest rozumną orientacją, której naturalną funkcją jest nakazywać 

słuszne postępowanie i zakazać popełnianie zła […] jest to rozum i zrozu-

mienie inteligentnego człowieka, standard, poprzez który mierzy się spra-

wiedliwość i niesprawiedliwość. 

Religijni myśliciele chrześcijańscy zaadoptowali sformułowanie naturalnego prawa 

przez Cycerona, kiedy Tomasz z Akwinu stwierdził, że rozum jest miarą i regułą 

ludzkiego postępowania:  

Dobrem ludzkiej istoty jest postępowanie zgodne z rozumem, i człowiek 

popełnia zło, kiedy wykracza poza ramy rozsądku. Występek jest przeciwny 

ludzkiej naturze, jako że jest on przeciwny rozsądkowi62.  

Chrześcijańscy myśliciele interpretowali, jednakże myśl Cycerona, w kategoriach 

religijnych. 

Od niepamiętnych czasów ludzie byli zaabsorbowani analizą swego postępowania 

i swych postaw wobec innych ludzi, reszty świata ożywionego i otaczającego środo-

wiska. Świadectwem tego są najstarsze pisane dokumenty z Mezopotamii, regionu 

Morza Śródziemnego i Dalekiego Wschodu
63

. We wszystkich kulturach znajdujemy 

formułę znaną jako „Złota Reguła”, która służy jako zasada rządząca ludzkim postę-

powaniem. Reguła jest wyrażona w religijnych nakazach, jak również w filozoficznych 

rozważaniach dotyczących naszego postepowania, jak o tym świadczy historia filozofii. 

Z drugiej strony, badania przyrody, klasyfikowane dziś jako „nauka” (science) także 

usiłowały dać bardziej precyzyjne i naturalistyczne wyjaśnienie ludzkiego moralnego 

postępowania. Usiłowania te  były często powiązane z filozoficznymi spekulacjami 

z braku odpowiednich metod, aby podejść do zagadnienia ludzkiej psychiki ze ściśle 

naturalistycznej perspektywy. Jak już uprzednio przedstawiliśmy, gruntowne podstawy 

dla nowoczesnych biologicznych badań były położone przez Karola Darwina, który 

zapoczątkował badania nad ewolucyjnym rozwojem moralności. 

William James (1843-1920) i Zygmunt Freud (1836-1939) założyli podstawy do 

nowoczesnych badań psychologicznych. Trzeba było czekać do połowy dwudziestego 

wieku, aby zobaczyć eksplozję badań dotyczących moralnego zachowania się (koope-

                                                                   
62 Aquinas T., Summa Theologiae, Christian Classics, Wheaton College, Wheaton 1981. 1a 2ae, 71, a.2c. 
63 Campbell J., The Masks of God: Occidental Mythology, Penguin Books, Harmondsworth, U.K., USA, New 

York 1976. Campbell J., The Masks of God: Oriental Mythology, Penguin Books, Harmondsworth, U.K., 

USA, New York 1986. Evans-Wentz W.Y. (red.), The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press, 
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racji) w różnych dziedzinach: eksperymentalna psychologia, psychologia rozwoju, 

ewolucyjna psychologia, antropologia, etologia, neurobiologia i neurologia
64

. Większość 

tych badań była podsumowana przez Marka D. Hausera w jego książce „Moral Minds. 

How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong”
65

. 

Idąc śladem Darwina, prymatolodzy i inni biolodzy
66

 długo argumentowali, że źródła 

ludzkiej moralności są jawne w zachowaniu się społecznych zwierząt nam pokrew-

nych, takich jak naczelne małpy. Zwierzęta te wyrażają uczucia empatii, oczekują 

wzajemności, uczciwego traktowania, harmonizacji postępowania w ich społeczeń-

stwach, które to cechy należą do zasadniczych elementów w zachowaniu się grupy 

zwierząt należących do ssaków i stanowią odpowiednik cech ludzkiego moralnego 

zachowania się. Hauser, podsumowując badania zwierząt i nowoczesnej psychologii 

i antropologii, proponuje, że ludzie rodzą się z pewną zdolnością do tworzenia moral-

nych sądów, która jest nabyta w drodze biologicznej ewolucji i nazywa ją „moralną 

gramatyką”. Twierdzi, że ta „gramatyka” tworzy natychmiastowe podświadome oceny 

moralne, które nie są dostępne dla świadomego rozumu. Hauser przedstawia ten 

argument jako hipotezę, ale jest ona poparta solidnymi eksperymentami i obserwacjami 

dokonanymi na zwierzętach i nad rozwojem człowieka. Hauser argumentuje, że ta 

zdolność, w jego terminologii „gramatyka”, jest analogiczna do „uniwersalnej grama-

tyki” postulowanej przez Noama Chomsky’ego operującej w ontologicznym rozwoju 

zdolności do posługiwania się poszczególnym językiem. Ta uniwersalna gramatyka 

jest systemem reguł dla tworzenia syntaksy i słownictwa, ale nie dyktuje specyficz-

nego języka. Rozwój specyficznego języka jest zależny od środowiska, w którym 

dziecko się rozwija. Podobnie gramatyka moralna jest systemem podstawowych inhe-

rentnych wzorów zachowania się, ale nie jest listą specyficznych reguł. Podstawowe 

podświadome reguły są te same we wszystkich społeczeństwach, ale poprzez refleksję 

i deliberacje możliwe jest formułowanie kulturowych wariantów. 

Poniższa tabela 2. przedstawia wykaz nauk, które dostarczają dowodów na biolo-

giczną podstawę naszego moralnego zachowania się. 

Tabela 2. Nauka Dokumentuje Dowód na Istnienie tzw. moral faculty w Psychice Człowieka 

1. Tzw. thought experiments i gry komputerowe; 

2. Psychologia rozwoju – badania nad niemowlętami i małymi dziećmi; 

3. Eksperymentalna psychologia; 

4. Antropologia; 

5. Etologia; 

6. Ewolucyjna psychologia: tzw. Kim selection (Hamilton) 

                                                        Reciprocal Altruism (Trivers) 

7. Proces ewolucji oparty na trzech zasadach: dziedziczne zmiany, naturalna selekcja, 

kooperacja; 
 

                                                                   
64 Hillar M., The Historical Development Toward A Non-Theistic Humanistic Ethics. Essays from the Ancient 
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Tabela 3. przedstawia porównanie opisów moralnego zachowania się obserwowa-
nego wśród wyższych zwierząt i ludzi.   

Tabela 3. Trzy Poziomy Moralnego Zachowania się Obserwowane w Badaniach nad Zwierzętami   

Poziom Opis Człowiek i Naczelne Małpy 
 Porównanie 

1. Moralne 
uczucia 
(instynktowne 

zachowanie się, 
Kant) 

Psychologia dostarcza elementów do 
konstrukcji moralności, takich jak 
zdolność do empatii, zdolność 

do odwzajemniania, poczucie  
sprawiedliwości, zdolność do  
harmonizowania wzajemnych 

zależności. 

Istnieją obiektywne paralele 
między ludźmi i zwierzętami. 

2. Społeczny 

nacisk 
(heteronomiczne 
zachowanie się, 

Kant) 

Nacisk na zachowanie się wiodące do 

współpracy w społecznej grupie.   

Społeczność jest zainteresowana 

w ustanowieniu reguł 
regulujących zachowaniem się u 
zwierząt, ale nacisk społeczny 

mniej dotyczy celów 
społeczności jako grupy. 

3. Wydawanie 
sądów i 
deliberacje 

(autonomiczne 
zachowanie się, 
Kant) 

Internalizacja potrzeb i celów drugich 
jest częścią naszych sądów 
dotyczących postępowania łącznie z 

zachowaniem się naszych bliźnich, 
które nie dotyczy nas bezpośrednio. 
Moralne zachowanie się jest auto- 

refleksyjne, tzn. rządzi naszym 
własnym postępowaniem i jest często 
wynikiem logicznej deliberacji. 

Potrzeby i cele drugich są 
zinternalizowane do pewnego 
stopnia. Człowiek wydaje się być  

jedynym zwierzęciem, które 
zastanawia się nad tym, dlaczego 
myślimy o tym co myślimy. Jest  

tak prawdopodobnie, ponieważ  
nie możemy komunikować się  
z innymi zwierzętami.  

de Waal F., „Primates and Philosophers” (Princeton University Press, UK, Princeton-Oxford 2006, s. 168) 

Ta propozycja posiada daleko idące implikacje. Znaczy ona, że rodzice i wycho-
wawcy rzeczywiście nie uczą dzieci reguł poprawnego postępowania, raczej wpajają 
kulturowe uprzedzenia i modyfikacje do spontanicznego wzoru zachowania się. Rów-
nież demonstruje, że religie nie są źródłem podstaw do moralnego zachowania się. 
Wręcz przeciwnie, „moralna gramatyka”, czyli zdolność do moralnego zachowania się, 
która operuje na podświadomym poziomie, jest odporna na wpływy religii. Co więcej, 
w najlepszym przypadku religie mogą poprzeć podświadome mechanizmy moralnego 
postępowania. 

„Moralna gramatyka” jest rezultatem ewolucyjnego procesu, gdyż życie w społe-
czeństwie wymaga współpracy („cooperation” w terminologii naukowej) i sprzyja 
naturalnej selekcji w celu przetrwania

67
. Na poziomie świadomym rozwoju moralności 

ludzkie społeczności stworzyły reguły postępowania, w miarę jak kultury ewoluowały 
w procesie społecznych wzajemnych oddziaływań. Nietzsche był jednym wśród filo-
zofów, który argumentował za społecznym pochodzeniem takich reguł postępowania 
wyrażonych w systemach filozoficznych czy religijnych

68
. 
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Hauser rozwinął swe idee poprzez badania nad zachowaniem się koczkodanów 
południowoafrykańskich i ptaków

69
. Później, kiedy psycholodzy rozwinęli metody do 

badania, jak niemowlęta myślą, okazało się, że takie badania można powtórzyć ze zwie-
rzętami. To pozwoliło na przedstawienie poznawczych zdolności niemowląt i małych 
dzieci w ramach ewolucyjnego rozwoju. Jego propozycja moralnej gramatyki powstała 
ze współpracy z Noam Chomskym, który sugerował, że zdolność do rozwoju języka 
powstała na drodze adaptacji części systemu nerwowego u zwierząt i człowieka. 
Analogicznie do rozwoju języka Hauser proponował, że moralne zachowanie się jest 
także rezultatem funkcji specyficznych obwodów nerwowych, które interpretował jako 
„moralną gramatykę” i specyficzny organ w systemie nerwowym. Ten aspekt propo-
zycji Hausera wydaje się być kontrowersyjny i raczej należy interpretować koncept 
moralnej gramatyki jako funkcję systemu nerwowego jako całości i zdolność do 
wydawania podświadomych sądów moralnych, które następnie są wyrażone świado-
mie

70
. Ta zdolność jest powszechna wśród wyższych zwierząt i u człowieka wydaje się 

pojawić około 200 000 lat temu poprzez mechanizm selekcji grupowej. 
Takie stawianie problemu gramatyki moralnej lub zdolności do formułowania sądów 

moralnych wymaga ustosunkowania się do ważności spekulacji filozofów moralności 
w świetle teorii naukowych, takich jak postulowanych przez Hausera. Hauser próbuje 
dać odpowiedź na takie pytanie w formie trzech modeli ludzkiego zachowania się, 
używając trzy tematy zaczerpnięte z filozoficznych spekulacji. 

Pierwszy model, tzw. Model według Hume’a, jest oparty na filozoficznych spekula-
cjach sięgających czasów stoików, które w nowszych czasach były wyrażone przez 
Dawida Hume’a. Hume utrzymywał, że „percepcje” tworzą uczucia i emocjonalne 
reakcje, z których wywodzą się sądy

71
. 

Drugi model, tzw. Model według Kanta, wynika z filozofii moralnej Kanta tłuma-
czącej zachowanie się człowieka na dwóch poziomach, heteronomicznym i autonomicz-
nym. Kant bowiem utrzymywał istnienie tzw. dobrej woli, która ma charakter in-
stynktu. Zgodnie z tym Hauser wprowadził podwójną interpretację w modelu. My 
postępujemy w ewaluowaniu wydarzeń, czynów, etc. na podwójny sposób: jeden oparty 
na heteronomicznej, czyli empirycznej zasadzie dyktowanej przez czynniki zewnętrzne 
i na drugi sposób autonomiczny, czyli dyktowany przez kategoryczny imperatyw, 
który jest racjonalnym uświadomieniem sobie autonomicznego prawa moralnego, 
prawa rządzącego wolą każdej racjonalnej istoty. Kant wyraził tę sytuację w maksy-
mie, poprzez którą wyrażamy sąd. I musi ona być uniwersalna, aby mogła być zaklasy-
fikowana jako moralny imperatyw. 

Kant pytał, jakie jest podświadome źródło tego autonomicznego mechanizmu 
i szukał go w instynktownej, podświadomej zasadzie działania, którą Darwin i Rawls 
określili bardziej precyzyjnie. Rozum według Kanta ma za zadanie podniesienie tej 
zasady do stanu świadomości. 
                                                                   
69 Hauser M.D., The Evolution of Communication, Beacon Press, Boston 1997. 
70 Johnson  M., There is No Moral Faculty, Philosophical Psychology, 25 (3), 2012, s. 409, 432; Kirby D., 
Why There Might be a Moral Faculty, Philosophical Psychology 25 (4), 2013, s. 1-8.  
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moralności: Hillar M., Is a Universal Ethics Possible? A Humanist Proposition, s. 127-148, [w:] Hillar M. 

(red.), The Philosophy of Humanism and the Issues of 
Today. American Humanist Association, Houston 1995. Hillar M., The Historical Development  
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Trzeci model, Model Rawlsa, jest oparty na teorii Rawlsa, który postulował istnienie 
instynktownej zasady zdolności do moralnej akcji (moral faculty), która pozwala na 
rozróżnianie akcji posiadających moralną wartość i między nimi akcji, które są dozwo-
lone, dopuszczalne i zakazane

72
. W tym modelu mamy wpierw percepcje i następnie 

automatycznie (podświadomie) wydajemy osąd i dopiero wówczas tworzymy relatywne 
emocje i uczucia. Oczywiście w późniejszym etapie tworzymy świadomą refleksję 
poprzez rozumowanie, które staje się podstawą do tworzenia reguł zachowania się, 
kulturowych i prawnych. Ten ostatni model jest bardziej realistyczny i traktuje uprzednie 
modele jako pewne przybliżenie. Ten model wydaje się być potwierdzony przez 
naukowe badania w wielu dyscyplinach, a także przez nauki ewolucyjne, które dostar-
czają dowodów na biologiczne podstawy moralności. Model Kanta, który obejmuje 
także Model Rwała, wydaje się być bardziej wszechstronny chociaż jego biologiczna 
podstawa nie mogła być sformułowana w czasach Kanta. 

7. Podsumowanie 

Temat moralnego zachowania się był tradycyjnie przedmiotem indagacji jako 
dziedzina filozofii i teologii. W świecie antycznym stoicy proponowali naturalne 
prawo moralne jako zasadę regulującą ludzkie zachowanie się. Immanuel Kant zapro-
ponował naturalistyczną teorię ludzkiego zachowania się na trzech poziomach: instynk-
townym, heteronomicznym i autonomicznym (sensu stricto). Kant uznał istnienie 
podświadomej nieracjonalnej zasady, którą zdefiniował jako „dobrą wolę.” Zadaniem 
rozumu jest wydobycie tej zasady do sfery świadomości. Wówczas nasze postępo-
wanie staje się „moralnym w sensie, że jest kierowane przez refleksję” (Orygenes). 
Kant zadał pytanie, jakie jest pochodzenie tego podświadomego moralnego sensu, 
a Darwin odpowiedział na to pytanie i zaproponował ewolucyjne pochodzenie moral-
nego sensu lub świadomości. W ostatnich dekadach nauki przyrodnicze i ewolucyjne 
odniosły sukces w wyjaśnieniu ewolucji człowieka, a zwłaszcza w odkryciach doty-
czących charakterystyki ludzkiego zachowania się jako kontynuacji charakterystyki 
zachowania się świata zwierzęcego i potwierdziły sugestie stoików i Kanta. Dzisiaj 
przyrodnicy, naukowcy, postulują kooperację, współpracę (moralne zachowanie się) 
jako trzeci element ewolucyjnego procesu obok mutacji i naturalnej selekcji. Wydaje 
się, że w pełni potwierdzają intuicje filozofów. Teza o fundamentalnym statusie koope-
racji lub współpracy w całym świecie ożywionym prowadzi do reinterpretacji natural-
nego prawa moralnego i uznania twierdzenia, że kooperacja jest zasadniczym elementem 
ludzkiego postępowania, które się pojawiło w procesie biologicznej ewolucji i stanowi 
podstawę ludzkiego moralnego zachowania się lakonicznie określonego przez Irene 
Greaves: „Love is the purpose of evolution”. 
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Koncepcja Naturalnego Prawa Moralnego w Świetle Historycznego Rozwoju 

Filozofii Etyki i Jego Interpretacja w Świetle Nowoczesnych Nauk Ewolucyjnych 

Streszczenie 
Praca dotyczy metaetyki i jej celem jest przedstawienie w krótkim zarysie 1. jak filozofowie usiłowali uza-
sadnić nasze moralne postępowanie, sugerując istnienie „moralnego prawa naturalnego” i 2. jak osiągnięcia 
nowoczesnych nauk psychologicznych, etologicznych i ewolucyjnych doprowadziły do potwierdzenia jego 
istnienia i wyjaśnienia jego pochodzenia. Autor oferuje nową interpretację moralnego prawa naturalnego 
jako niepisanej zasady regulującej zachowanie się całego świata ożywionego. Nasza moralność, czyli ko-
operatywne zachowanie się w systemach społecznych, jest wynikiem biologicznego ewolucyjnego rozwoju 
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a kiedy ewolucja osiąga poziom racjonalny, przejawia się również w świadomych konstrukcjach intelektu-
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Słowa kluczowe: Prawo naturalne, sofiści, stoicy, ewolucja, kooperacja, dobra wola, impuls, intuicje 
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Pozostawienie śladu. Doświadczenie przestrzeni 

w procesie wędrówki 

1. Wstęp 

Poniższy tekst wynika z moich doświadczeń artystycznych oraz jest zwieńczeniem 
wystąpienia podczas konferencji.  

Wybierając się na wędrówkę, nawiązujemy kontakt z przestrzenią, w którą wkra-
czamy. Poziom zaangażowania zależy od etapu wtajemniczenia, a dokładniej rzecz 
ujmując od naszej uważności. Nie ulega wątpliwości, że każdej świadomej wędrówce 
towarzyszy wątek twórczy, któremu od dawna przyglądają się nie tylko artyści, ale też 
osoby o wysokiej wrażliwości

2
. Niniejsza praca skupia się wokół doświadczania rzeczy-

wistości zastanej podczas wędrówek. Celem jest ukazanie ogółu moich zainteresowań 
wynikających z fascynacji krajobrazem i różnorodnością wyobraźni, która zostaje 
pobudzona właśnie podczas przemieszczania się. Sytuacje omawiane są z perspektywy 
osoby praktykującej, artystki-badaczki. Ma to znaczenie w świetle stawianych w opra-
cowaniu założeń i przedstawianych wniosków. Jako artystka posługuję się językiem 
będącym konstruktem autorefleksyjnym opartym na dominacji funkcji estetycznej. 

Twórczy spacer pozwala uchwycić i zatrzymać proces obserwacji przestrzeni naj-
prostszymi technikami. Wędrówka to przede wszystkim eksplorowanie obszarów 
otwartych, którym towarzyszy tworzenie szkiców i odciskanie śladów na podłożu 
(materii) z myślą o ich przetworzeniu cyfrowym, a co za tym idzie eksperymentowanie 
na pozyskanym materiale.  

2. Sztuka wędrówki 

W „Sztuce jako interpretacji”
3
 autor nakreśla, jak istotne dla dostrzeżenia tradycyj-

nego dzieła sztuki jest jego zinterpretowanie. Analiza stanowi konstruktywną formę 
obecności dzieła4

, wskazując tym samym na szeroko pojęte aspekty jego rozpo-
znawalności. 

Mówiąc o sztuce wędrówki, rozpatruję ją m.in. w kategoriach sztuki prymitywnej. 
Odnoszę się również do włóczęgi jak do cyklu wielowątkowych działań twórczych 
wynikających z potrzeb estetycznych, w których człowiek odwołuje się do archetypu. 
Moje poszukiwania doprecyzowały słowa etnografa Ksawerego Piwockiego: sztuka 
prymitywna, a niejednokrotnie i ludowa, nie jest tylko zabawką, lecz posiada głębokie 
znaczenie mistyczne5

. Z kolei, definiując sztukę ludową intuicyjnie czujemy, że nadaje 
                                                                   
1 klaudia.kot@stud.asp.krakow.pl, Pracownia Archisfery, Katedra Obszarów Sztuki, Wydział Intermediów, 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. 
2 Wysoko wrażliwy to nowe określenie dla typu osobowości określanego wcześniej przymiotnikami: strach-

liwy, nieśmiały, neurotyczny [...] Ludzie bardziej otwarci i dynamiczni postrzegani są z reguły jako zdrowsi 
i bardziej wartościowi niż typy ciche, niepozorne, trzymające się z boku i skłonne do refleksji (Sand Ilse, 

Wrażliwość: dar czy przekleństwo?, tłum. A. Świerk, E.M. Bilińska, Laurum, Warszawa 2016, s. 139-140). 
3 Solik R., Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego, Prace Naukowe UŚ w Kato-

wicach, nr 2939, Katowice 2012, Śląska Biblioteka Cyfrowa, dostęp 03.10.2021. 
4 Tenże, Współokreślający wymiar interpretacji, [w:] Solik R., Sztuka jako interpretacja. Z problemów 

dyskursu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. 
5 Piwocki K., Zagadnienie metody w badaniach nad sztuką ludową, Lwów 1931, s. 11. 

mailto:klaudia.kota@stud.asp.krakow.pl
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ona przedmiotom wartość artystyczną, przez co, bez względu na wykształcenie twórcy 
bądź jego brak, klasyfikujemy pojęcie wokół zjawisk bliskich sztuce w ogóle. Nie 
istnieje dokładne wskazanie nakierowujące na poznanie jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie, które zadałam sobie samej na samym początku poszukiwań: czym jest sztuka 
ludowa i dlaczego utożsamiam ludowość z wędrówką. Nie ulega wątpliwości, że 
sztuka, jakkolwiek pojmowana, uruchamia machinę ogółu procesu twórczego. Sztuka 
pierwotna charakteryzuje się (…) stosowaniem tradycyjnych technik; forma dzieł jest 
uwarunkowana ich funkcją użytkową, obrzędową lub religijną (...); w niektórych 
krajach (…) zachowała się (…) jako wyraz przywiązania do tradycyjnych technik prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie6

. Podobnie dzieje się z wędrówką. Ludzie w celu 
przetrwania, ale i chętni nowych przeżyć, ruszyli w drogę. 

Poprzez sztukę wędrówki pojmowanej jako praktykę wydeptywania własnych tra-
jektorii rozumiem powrót do archetypu i wielość historii o jednostkowym doświad-
czaniu świata. Myśląc o wędrówce, wyobrażam sobie proces bycia w ruchu, który jest 
działaniem wszechstronnym, nieistotne, czy stopa jest bosa, czy obuta. Arnold Lebeuf 
wręcz twierdzi, że buty noszą w sobie osobisty odcisk tego, kto je nosił, jak ślad stopy 
lub buta na ziemi, podpis lub pieczęć7

. 
Wędrówka odbyta w naturalnym krajobrazie nasuwa artystom bezgraniczną chęć 

poszukiwania autentyczności. Na przykładzie prac artystów współczesnych wydaje się 
to niepomiernie ciekawe, kiedy w zderzeniu z nowymi technologiami odwołać się 
można do archetypu. Z moich doświadczeń oraz obserwacji sztuki wędrowania uznaję, 
iż owe odwołania wynikają z potrzeby pierwotnej człowieka, szczególnie dla badaczy 
zaangażowanych w działania twórcze. 

2.1. Materia 

Istnieje (twórcza) możliwość podróży wstecz. Ustanawianie relacji między „teraz” 
a śladami „kiedyś”, między podmiotem a przedmiotem badań8

. Wędrówka poprzez 
swoją fizyczność pozwala spojrzeć przestrzennie na procesualność materii. Ziemia, po 
której stąpamy, to plastyczny twór, poruszający struktury wyobraźni, a jednostkowy 
ślad pozostawiony na owej materii jest częścią osobistego terytorium. Prawdę mówiąc, 
praktykowanie artystycznych spacerów działa na zmysły w taki sposób, w jaki powinno 
na nas oddziaływać dzieło sztuki. 

Istotna wydaje się być rozmowa wewnętrzna eksplikowana poprzez działania arty-
styczne na temat związku idei i rzeczy, świata boskiego i ludzkiego. Dialog ten definiuje 
ludzką percepcję, relacje między materią a byciem „tu i teraz”. Możemy mówić o prze-
strzeniach magicznych, które w sposób szczególny definiują dane miejsce. Takim 
miejscem może być teren bez ściśle określonych granic, owiany jakąś legendą, np. 
uroczysko

9
. Na takim terenie właśnie realizowałam jeden z projektów artystycznych. 

Wędrowałam z płótnem, na którym „zbierałam” ślady, tworząc tym samym kolejne 
z wielu archiwów moich działań. 

                                                                   
6 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ludowa-sztuka;3934272.html, dostęp 03.10.2021 r., na podstawie: 

Piwocki K., Sztuka żywa. Szkice z teorii i metodyki historii sztuki, cz. 1, Wrocław 1970, dostęp 03.10.2021. 
7 Lebeuf A., Stopa bosa, stopa obuta, Wydawnictwo Nomos, 2003, s. 57. 
8 Dziadkiewicz R., Studium błota. O napięciach pomiędzy nieświadomym, prowincjonalnym i performa-
tywnym, rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. A. Tajbera, Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby, 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2010. 
9 Tyszkiewicz J., Pogańska Polska, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Aspra, 2020, s. 120. 
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Rysunek 1. Ślady zebrane na białym płótnie podczas jednej z wędrówek w Pieninach, fot. Klaudia Kot 

Błoto – potocznie używane określenie na całokształt materii, zlepek żywiołów. 

W kolejnych doświadczeniach skierowało mnie w stronę poszukiwań związku materii 

i sztuki autentycznej. Obcowanie z materią świata według taoistycznego mistrza Zhuang-

Zhou polega na tym, by nie narzucać rzeczywistości form wynikających z ludzkich 

ograniczeń, ale pozostawić miejsce na jej własną sprawczość10
. Owa materia to forma 

płynna, bezpostaciowa. Może natomiast nadać zarys miejscu, które wypełnia, oraz 

stanowić narzędzie do zapisu „danych” z terenu. 

 
Rysunek 2. Fotografia cyfrowa przedstawiająca dokumentację działań w terenie; zbieranie śladów 

pozostawionych przez zwierzęta, fot. Klaudia Kot 

2.2. Interpretacja twórczej wędrówki 

Dzięki interpretacji
11

 w moich projektach artystycznych jestem w stanie w sposób 

twórczy wydobyć, wyjaśnić oraz nadać kolejne znaczenie napotkanym elementom 

krajobrazu. To dzięki funkcji impresywnej wynikającej z prowadzonych badań mam 

możliwość precyzyjniej przedstawić osobistą interpretację.  

                                                                   
10 Klekot E., Obcowanie z materią. Metis jako rodzaj wiedzy, Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni, 10/09, 

2015, s. 1. 
11 „Interpretacja” definiowana przez „Słownik języka polskiego” (pod red. https://sjp.pwn.pl/sjp/interpretacja; 

2561831.html, dostęp 8.12.2021) jako przypisywanie czemuś jakiegoś znaczenia czy też sposób odtworzenia 

oraz wydobycia i wyjaśnienia sensu czegoś. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/interpretacja;2561831.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/interpretacja;2561831.html
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Na czym w mojej twórczości badawczo-artystycznej polega interpretacja? Chcia-

łabym zauważyć, że nie jest to ostateczna i być może niejedyna słuszna interpretacja 

dzieła sztuki. Ma bowiem znamiona interpretacji autorskiej, wynikającej z prowadzo-

nych działań artystycznych o charakterze badawczym. Każdy może tworzyć jedno-

stkowe interpretacje, które mają równoważną wartość z interpretacjami osób mniej lub 

bardziej doświadczonych. Nie istnieje gotowy zestaw pytań pomocniczych dla osoby 

interpretującej. Według mojej opinii znamienny jest filtr kulturowy oraz własne 

doświadczenie przestrzeni w zakresie sztuki.  

2.2.1. Mapy 

Mapy kojarzą się z czymś bezpośrednim. Można je interpretować również jako 

zbiór poglądów, opinii, emocji, tworząc np. mapy emocjonalne. W wielu przypadkach 

stanowią zapis podróży osobistej. Miejsce widziane przez obserwatora jest tylko 

powierzchowne, ale to właśnie szukanie własnych dróg daje możliwość spojrzenia 

metaforycznego.  

Mapa jest domeną linii – na liniach opiera się także nasza orientacja 

w przestrzeni. (…) Każdy kolejny ślad na mapie, który nanosimy procesem 

wędrówki to kolejna interpretacja być może istniejącej już mapy12
. 

 
Rysunek 3. Obraz na matowym papierze; jedna z prac wchodzących w cykl autorskiej „Galerii wędrownej”, 

fot. Klaudia Kot 

Mapy geograficzne często kojarzą się z obiektami, grafiką, czymś bezpośrednim. 

Widzimy legendę i od razu wiemy, jakie dane są nań naniesione. Nie doszukujemy się 

w nich metaforycznych znaczeń. Nie szukamy interpretacji. Można na nie jednak 

spojrzeć jak na zbiór poglądów, opinii, emocji, tworząc np. „mapy sensu”
13

. Forma 

mapy sama w sobie wydaje się przedstawiać świat z jednakowej odległości, mieć po-

czucie obiektywizmu. Miejsce widziane przez obserwatora jest tylko powierzchowne. 

Poza mapą widzimy stan emocjonalny w dowolnym miejscu na świecie, powstaje 
                                                                   
12 Nacher A., Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów 
lokacyjnych, Sztuka i Dokumentacja, nr 11, 2014, s. 71. 
13 Fascynacja myślą archaiczną oraz Jungowską analizą mitologii, [w] Peterson Jordan B., Mapy sensu. 

Architektura przekonań, Freedom Publishing 2021. 
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„mapa emocjonalna”
14

. Różnorakie odwzorowania, jak i interpretacje map dają 

możliwość refleksji nad doświadczaniem wędrówki. Twórca i jego wędrówka to zbiór 

połączonych ze sobą wielu punktów. To specyficzny rodzaj obrazu zawierający wiele 

cennych informacji, w tym także zbiór w rodzaju mapy mentalnej, będącej mapą 

poznawczą. 

2.2.2. Nomadyczni twórcy w świecie własnych reguł 

Socjolog Zygmunt Bauman zainspirowany dziełami Maxa Webera wyodrębnił 

cztery ponowoczesne wzory osobowe: włóczęgi, gracza, turysty i spacerowicza. Obecnie 

nomadyzm ma wiele twarzy. W każdym z nas istnieje jakaś cząstka każdego z tych 

wzorów. Wędrujący artyści uosabiają to, co w swoich rozważaniach Michel de Certeau 

nazywa „praktykowaniem przestrzeni”
15

. Słuszne byłoby stwierdzenie, że włóczęgostwo 

pozwala zinterpretować przestrzeń. W konsekwencji nomadyzm, rozumiany jako ciągła 

zmiana miejsca, staje się sposobem na pojmowanie świata. Obszary wytyczane przez 

wędrującą osobę stają się miejscami ulotnymi, „nie-miejscami”
16

, a przemierzający ją 

twórca pozostaje w nieustającym ruchu i to motywuje go do działania.  

Obecnie obserwuje się również zjawisko podróżnego, pielgrzyma „homo viator”
17

 

odwołującego się do toposu człowieka będącego ciągle w drodze, przemieszczającego 

się. Niejednokrotnie wspomniałam o pozostawieniu po sobie śladów i ich dokumentacji. 

Przemieszczając się, będąc w procesie twórczej wędrówki, w pewnym sensie możemy 

zasugerować brak „zakorzenienia”. Przemieszczając się jednak nieustannie poszerzamy 

pola eksploatacji. Przestrzeń buduje swoistą zależność immersyjną, ten proces sprawia, 

że zaciera się różnica i nie możemy już mówić o „zakorzenieniu”, bowiem zakotwi-

czenie jest takie jak u człowieka osiadłego. Barbara Kita trafnie zaznacza, że mamy do 

czynienia z sytuacją (…) połączenia 'dwóch' przy jednoczesnej (nie)obecności 

w 'jednym' i 'drugim', jak również 'trzecim' (tierce)
18

. 

Konsekwencją rozwoju technologii jest nomadyzm cyfrowy, który niekoniecznie 

wiąże się z fizyczną zmianą miejsca. Mimo iż ciągle używamy pojęcia podróży 

w znaczeniu zmiany miejsc, nie należy zapominać, że przestrzeń, w jakiej najczęściej 

obecnie 'poruszamy się', nie jest przestrzenią haptyczną, a przestrzenią przeżycia, 

konstruującą się na przecięciu rzeczywistości i medium19
. W swojej najprostszej formie 

potrzebą współczesnego nomady jest przyglądanie się, bycie obserwatorem.  

Nomadyzm bowiem jest z jednej strony sytuacją egzystencjalną, a z drugiej 

szczególnym rodzajem krytycznej świadomości, która sprzeciwia się zamknięciu 

w wyraźnie zakreślonych granicach – terytorialnych i społecznych. Tożsamość 

nomady nie wiąże się z konkretnym usytuowaniem, jest raczej mapą, na której 

zostały zaznaczone konkretne miejsca podróży, a trajektoria życia przez nie 

wyznaczana zarysowuje ciąg przemieszczeń i różnic
20

. 

                                                                   
14 http://emotionalcartography.net/EmotionalCartography.pdf, s. 4, dostęp 03.10.2021. 
15 Tamże, s. 62. 
16 Tamże. 
17 https://sjp.pwn.pl/sjp/homo-viator;2560779.html, dostęp 03.10.2021. 
18 Kita B., Między przestrzeniami…, s. 103. 
19 Tamże, s. 83. 
20 Rybicka E., Kosmopolityczny lokalizm. Doświadczenie przestrzeni w literaturze polskiej po 2000 roku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 397. 

http://emotionalcartography.net/EmotionalCartography.pdf
https://sjp.pwn.pl/sjp/homo-viator;2560779.html


 

Pozostawienie śladu. Doświadczenie przestrzeni w procesie wędrówki 
 

165 
 

Interesujący staje się tutaj fakt, że „nomadyzm” w pracy twórczej i działaniach 

pojmuję jako obszar konkretnych doświadczeń sięgających do sposobu życia, także 

w znaczeniu alegorycznym. Jak pisze R. Braidotti, nomadyzm (...) nie jest jednorodnym, 

trwałym i zamkniętym bytem, ale raczej płynnym i dynamicznym procesem stawania 

się21
. Doświadczając sztuki wędrówki na sobie, angażujemy zarówno dotyk, zmysł 

równowagi czy inne składowe układu percepcyjnego.  

Wędrowanie to rodzaj działania pogłębiającego proces twórczy. Jest aktywnym 

procesem, przynosi ukojenie, a przede wszystkim wyzwala myślenie twórcze. Idąc 

tokiem myślenia Rousseau, uznaję je za temat godny zainteresowania. Spacer przy-

wołuje w najdrobniejszych szczegółach okoliczności towarzyszące zadumie i pogrą-

żeniu się w marzeniach22
. Z faktu, że dla mnie zjawiskiem istotnym jest przemierzanie 

przestrzeni krajobrazu, odczuwam, iż człowiek właśnie w tej sytuacji czuje się wolny.  

Wędrówkę artystyczną w takiej formule traktuję jako formę autoetnografii. Artyści-

badacze poprzez znalezione artefakty nawiązują dialog, zatrzymując kontakt z otocze-

niem. Władysław Hasior, spacerując, ogląda, dotyka, sprawdza materię, bo ziemia 

wszędzie jest nasza23
. 

 
Rysunek 4. Negatyw cyfrowy odlewu stóp, kadr ogólny i detal, fot. Klaudia Kot 

2.2.3. Ciało jako archiwum 

Ciało staje się w wędrówce pewnego rodzaju archiwum. Z każdym krokiem pogłę-

biamy samoświadomość. Jest to wielopoziomowy proces. Każdy postawiony krok to 

kolejna karta w dzienniku osobistych historii, a ciało wyznacza tory wielowymiaro-

wego procesu twórczego. Każdy postawiony krok ulega tekstualizacji, nawarstwieniu, 

również alegorycznemu. 

                                                                   
21 Braidotti R., Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, tłum. 

Derra A., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, s. 17. 
22 Solnit R., Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, przeł. Dzierzgowska A. i Królak S., Wydawnictwo 
Karakter, Kraków 2018, s. 41. 
23 Ziemia. Materia. Rytm, oprac. Batko A., Notatnik Fotograficzny Władysława Hasiora, nr 3, Wydawnictwo 

Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2017, s. 48. 
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Autorka książki „Zew włóczęgi” napisała, że każda przechadzka pokonuje przestrzeń 

niczym wątek biegnący w tkaninie, splatając z sobą kolejne24
. 

Jako jeden z przykładów przytoczę działanie artystyczne polegające na „zbieraniu” 

śladów na materiale
25

. Ponieważ wędrówka może być intymnym przeżyciem, postano-

wiłam za tkaninę wybrać prześcieradło. Poprzez sztukę wędrówki w owej pracy 

odwołuję się do potrzeby dotyku przestrzeni. Dotykam materii, którą jest teren moich 

wędrówek. Kolekcjonuję miejsca na papierze, w notatniku czy na płótnie lub kawałku 

tkaniny. Zmysł wzroku czy zapachu jest bardzo istotny w tym procesie, ale to właśnie 

stopy umożliwiają bezpośredni kontakt z podłożem, materią. Zdaniem amerykańskiego 

psychologa Jamesa J. Gibsona system haptyczny działa wtedy, gdy człowiek bądź 

zwierzę odczuwa środowisko swoim ciałem bądź za sprawą jego koniuszków26
. Dlatego 

uważam za słuszne odwołanie się poprzez sztukę chodzenia do potrzeby dotyku 

przestrzeni. Dzieje się to w sposób dosłowny poprzez „uziemienie” (wędrując boso) 

czy przenoszenie się w sferę wyobraźni
27

. 

 
Rysunek 5. Dokumentacja wędrówki po Gorcach i Pieninach, podczas której zbierałam ślady na kartkach 

papieru, fot. Adam Matyja 

Stosowane przeze mnie praktyki artystyczne zbliżone są do działań traseologicznych
28

, 

pomagają zanalizować materiał źródłowy. Każda świadoma wędrówka, odbywana 

w postawie filozoficznej (estetycznej i aksjologicznej), to powrót do korzeni, dialog 

w relacji przeszłość-przyszłość. 

                                                                   
24 Solnit R., Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, przeł. Dzierzgowska A. i Królak S., Wydawnictwo 

Karakter, Kraków 2018. 
25 https://vimeo.com/596741722, 2020-2021, Pracownia Archisfery, Wydział Intermediów, Akademia Sztuk 

Pięknych w Krakowie, dostęp 03.10.2021. 
26 Gibson James J., The Senses Considered As Perceptual System, Cornell University, Londyn 1966. 
27 https://vimeo.com/596746589, 2019, Pracownia Archisfery, Wydział Intermediów, Akademia Sztuk 
Pięknych w Krakowie, dostęp 03.10.2021. 
28 Kot E., https://clkp.policja.pl/clk/badania-i-projekty/langnodata/badania-traseologiczne/10446,BADANIA-

TRASEOLOGICZNE.html, dostęp 03.10.2021. 

https://vimeo.com/596741722
https://vimeo.com/596746589
https://clkp.policja.pl/clk/badania-i-projekty/langnodata/badania-traseologiczne/10446,BADANIA-TRASEOLOGICZNE.html
https://clkp.policja.pl/clk/badania-i-projekty/langnodata/badania-traseologiczne/10446,BADANIA-TRASEOLOGICZNE.html
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Immersyjność
29

 rozumiana dosłownie jako zanurzenie w świecie wirtualnym poprzez 
działania w krajobrazie może być interpretowana również przez pryzmat doświadczania 
wolności w obszarze otwartym, przestrzeni niczym nieograniczonej

30
. 

2.2.4. Fascynacja krajobrazem 

W sposób twórczy zainteresować się pejzażem to zaznaczyć swoją obecność poprzez 
narzędzia, za które mogą posłużyć ręce i nogi. Krajobraz w moich działaniach arty-
stycznych nabrał kształtu poprzez pozostawione ślady stóp, rejestrację i interpretację 
wizualną czy wydeptane ścieżki. W jednej z prac, wykorzystując prostą aplikację 
w smartfonie, buduję nowy krajobraz. Poprzez skanowanie przestrzeni, którą przemie-
rzałam, nadaję inny wymiar przestrzeni, w której świat rzeczywisty przenika się 
z cyfrowym. 

 
Rysunek 6. Proces skanowania lasu w Beskidach podczas spaceru, zapis wykonany aplikacją w smartfonie; 

zrzut ekranu 

2.2.5. Nowe technologie językiem współczesnego twórcy 

Twórczy spacer pozwala uchwycić i zatrzymać proces obserwacji najprostszymi 
technikami. Projekty łączące w sobie nowe technologie (sygnał GPS

31
, dokumentacje 

miejsc) i przemieszczanie się, właściwie określa się jako „media lokacyjne”
32

. Media 
lokacyjne opisują artystyczne wędrówki, rejestrowane za pomocą różnorakich urządzeń; 
spacery związane są z miejscem, szeroko pojętym doświadczaniem miejsca i zanurza-
niem się w przestrzeń miasta, zaglądaniem w każdy jego zakamarek. Obecnie dzięki 
ogólnodostępności urządzeń GPS czy aplikacji takie praktyki spacerów nabierają no-
wego znaczenia. Zyskują bowiem o nowe formy interpretacji wizualnej i filozoficznej. 

Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie oddziałują na każdą dziedzinę życia, 
a w widoczny sposób wpływają także na sztukę. Aby rozwijał się ten ruch, istotne jest 
zdobycie wiedzy na ten temat oraz dopasowanie używanej technologii do własnego 
poczucia estetyki. Artyści dysponują rozmaitymi programami (np. graficznymi), dzięki 
którym dzieło może przybierać szerokie spectrum form i interpretacji. Dzięki nowym 

                                                                   
29 Murzyn M., Immersyjność w świetle filozofii, https://kierunki.info.pl/, dostęp 03.10.2021. 
30 Za przykład pracy immersyjnej chciałabym podać moją dyplomową pracę licencjacką zrealizowaną 
w Katedrze Obszarów Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, https://vimeo.com/346535310, dostęp 

03.10.2021. 
31 Ang. Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony 

Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. (...) Zadaniem systemu jest 
dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie, źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System, dostęp 08.12.2021. 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Locative_media, dostęp 03.10.2021. 

https://kierunki.info.pl/
https://vimeo.com/346535310
https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Locative_media
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mediom można powiedzieć, że zacierają się granice pomiędzy dziedzinami sztuki. 
Twórcy posługujący się fotografią, malarstwem, tworzący instalację czy sztukę wideo 
uzupełniają się wzajemnie. Dzięki rozmaitym współczesnym technologiom możemy 
mówić o ewaluacji sztuki na wszystkich jej płaszczyznach.  

Mówiąc o działaniach wykonywanych podczas wędrówki warto wspomnieć, że dla 
sztuki współczesnej w procesie twórczym istotna jest rejestracja i zapis cyfrowych 
śladów.  

Patrzę na wędrówkę jak na proces, nie z perspektywy turystki, lecz artystki wizu-
alnej. Tej sentymentalnej podróży do miejsc towarzyszy chęć pokazania całego spectrum 
doświadczania wędrówki. Wplatam w działania kolejno nowe technologie, staram się 
jednak upraszczać je do minimum, gdyż paradoksalnie już sam krajobraz pozwala na 
zanurzenie się w jego przestrzeń.  

Prawdziwe jest stwierdzenie, że spacer był praktyką ważną dla artystów zwią-
zanych z land artem33

, w związku z tym, chciałabym przytoczyć dwóch twórców, 
którymi się zainspirowałam. Ich działania skupiają się wokół projektów wędrownych, 
szeroko pojętej sztuki ziemi. Jedne niewidoczne są od razu (będące w zasięgu myśli 
artysty), drugi przykład to widoczne próby podejmowane w przestrzeni i pozosta-
wiające w jej obszarze ślad. Artysta „rysujący” przy użyciu GPS, Hamish Fulton, 
projekt „Walking East Walking West” zrealizował z udziałem osób, które, spacerując, 
utworzyły ślad krzywej przypominającej rzeźbę terenu. Taki rodzaj wypowiedzi 
zaznacza, że praktyka artystycznego spaceru jest sztuką samą w sobie. Ponadto, sprawia 
wrażenie, iż eliminują się granice geograficzne.  

Mówiąc o land arcie warto wspomnieć osobę Richarda Longa, który ingeruje 
w krajobraz w czasie rzeczywistym, tworząc linie, okręgi i inne kształty w przestrzeni. 
Poprzez wędrówki tworzy rzeźby, które stają się integralną częścią krajobrazu. Przy 
użyciu zebranych elementów (kamienie, patyki) tworzy rozmaite elementy, spójne 
z krajobrazem. Dokumentując swoje działania przy użyciu fotografii, wzbogaca je 
o opisy i autorskie mapy. W ciekawy sposób dba o perspektywę, co staje się ważne 
w odbiorze tego typu prac. 

Zagadnienia związane ze sztuką wędrówki warto także przeanalizować w kontekście 
dylematu wystawienniczego. Przy prezentacji sztuki ziemi znacząca jest zarówno 
uproszczona forma wystawiennicza, np. u Hamisha Fultona, jak i odwołanie się 
w przestrzeni galeryjnej bezpośrednio do konkretnego miejsca (Robert, Smithson, 
site/non-site

34
). 

2.3. Cyfrowe ślady i własne trajektorie 

Naniesiony ślad na mapie jest częścią osobistego terytorium. Poprzez chodzenie, 
krajobrazy są wplatane w życie, a życie jest wplatane w krajobraz, w procesie, który 
jest niekończącą się kontynuacją – powiada Tim Ingold

35
. Kontynuując myśl, kraj-

obraz jest wygenerowaną hybrydą, tego, co widzimy i tego, jaką nawiązujemy z tą 
przestrzenią relację.  

                                                                   
33 Nacher A., Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2016, s. 121. 
34 https://holtsmithsonfoundation.org/provisional-theory-nonsites, dostęp 03.10.2021. 
35 Solnit R., Labirynty i cadillaki. Wędrówka do królestwa symbolu, [w:] Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, 

przeł. Dzierzgowska A. i Królak S., Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018, s. 109. 

https://holtsmithsonfoundation.org/provisional-theory-nonsites
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Rysunek 7. Widok na czterokanałową instalację audiowizualną „Widok dostępny”36, fot. Klaudia Kot 

W moich działaniach wielopoziomowy proces wędrówki obejmuje eksplorowanie 

miejsc, tworzenie szkiców, prototypów, modeli, odciskanie śladów i ich przetwarzanie 

cyfrowe, eksperymentowanie na pozyskanym materiale. Dzieje się tak, ponieważ ścieżka 

jest założoną z góry interpretacją, powtórzeniem czegoś głębokiego. To rodzaj teatru 

przestrzeni (…)37
. 

3. Podsumowanie 

Nowe technologie pozwalają zatrzeć granice między wyobraźnią a rzeczywistością. 

W swojej pracy twórczej szukam powiązań między wędrówkami, ludowością a obco-

waniem z przestrzenią krajobrazu naturalnego. 

Z mojego punktu widzenia sztuka wędrówki wypływa z potrzeby pierwotnej czło-

wieka, a będąca działaniem autentycznym, odcisnęła wpływ na współczesne postrze-

ganie sztuki. Wędrówka zrealizowana w naturalnym krajobrazie nasuwa bezgraniczną 

chęć poszukiwania pierwotnego źródła sztuki. Niezbadane współczesnymi środkami 

pole ludzkiej archetypalnej aktywności wydaje się niepomiernie ciekawe w zderzeniu 

ze współczesnymi technologiami, szczególnie dla artystów i badaczy zaangażowanych 

w działania twórcze. Artefakty czy notatki zebrane podczas wędrówek są zalążkiem do 

stworzenia dzieł wielowątkowych, opowiedzianych językiem nowych technologii. 

Twórca współczesny parający się sztuką wędrówki sam tworzy niejako siatkę wza-

jemnych powiązań, połączenie na linii przeszłość-przyszłość. Tam, gdzie przemieszcza 

się, sam nadaje kolejne konotacje miejscom.  
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Pozostawienie śladu. Doświadczenie przestrzeni w procesie wędrówki 

Streszczenie  

Każdej świadomej wędrówce towarzyszy wątek twórczy, któremu od dawna przyglądają się artyści. Ni-
niejszy rozdział to zaprezentowanie dotychczasowych działań artystycznych, skupiających się wokół do-

świadczania rzeczywistości zastanej podczas wędrówek. Celem jest ukazanie zainteresowań wynikających 

z fascynacji krajobrazem i różnorodnością wyobraźni, która zostaje pobudzona właśnie podczas prze-

mieszczania się.  

Poprzez sztukę chodzenia można odwołać się do potrzeby dotyku przestrzeni, wsłuchać się w siebie czy 

powrócić do korzeni poprzez uziemienie, wędrując boso. Wędrówka artystyczna jest formą autoetnografii. 

Każdy postawiony krok to kolejna karta w dzienniku osobistych historii, a ciało to pewnego rodzaju archi-

wum, które uczestniczy wielowymiarowo w procesie twórczym.  
Ziemia, po której stąpamy to plastyczna materia, poruszająca struktury wyobraźni, a jednostkowy ślad na 

mapie jest częścią osobistego terytorium. Twórczy spacer pozwala uchwycić i zatrzymać owo doświad-

czanie najprostszymi technikami. Wielopoziomowy proces wędrówki obejmuje eksplorowanie miejsc, 

tworzenie szkiców, modeli, odciskanie śladów i ich przetwarzanie cyfrowe czy eksperymentowanie na 
pozyskanym materiale.  

Sztuka wędrowania wypływa z potrzeby pierwotnej człowieka, a inspirowana ludowością, odcisnęła wpływ 

na współczesne postrzeganie sztuki. Wędrówka w naturalnym krajobrazie nasuwa chęć poszukiwania 

autentycznego źródła sztuki. Współczesne pole ludzkiej archetypalnej aktywności wydaje się niepomiernie 
ciekawe w zderzeniu z nowymi technologiami, szczególnie dla artystów i badaczy, zaangażowanych 

w działania twórcze.  

Przedstawione praktyki artystyczne odwołują się do traseologii; analizują materiał źródłowy. Każda wę-

drówka to powrót do korzeni, dialog o rozgałęzieniu przeszłość-przyszłość. Podczas wędrówek powstają 
zapiski, które są zalążkiem do stworzenia dzieł wielowątkowych, opowiedzianych językiem nowych technologii. 

Słowa kluczowe: sztuka wędrówki, przestrzeń, cyfrowe ślady, nomadyzm, błoto 
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Filozoficzne uwarunkowania  

francuskiej krytyki tematycznej 

1. Wstęp
2
  

Projekt krytyki tematycznej to istotny punkt XX-wiecznej teorii literatury, wyróż-

niający się rozbudowaną filozoficzną refleksją o podstawach własnej działalności. Za 

głównych przedstawicieli nurtu uważa się Marcela Raymonda (1897-1981), Alberta 

Béguina (1901-1957), Georgesa Pouleta (1902-1991), Jeana Rousseta (1910-2002), 

Jeana Starobinskiego (1920-2019) i Jean-Pierre’a Richarda (1922-2019)
3
. W literaturze 

grupę badaczy określa się również mianem Szkoły Genewskiej, nawiązując do miejsca 

zrzeszającego część z nich – Uniwersytetu Genewskiego. Jednak ze względu na fakt, 

że nie wszyscy byli oficjalnie związani z tą instytucją, a także mówienie o szkole nazbyt 

ujednolica indywidualny charakter dzieła każdego z tych autorów, stosuje się również 

termin „krytyka tematyczna”, który wskazuje na istotę proponowanego przez nich 

podejścia do wyobraźni poetyckiej, twórczości literackiej i zadań badaczy literatury. 

Jak zaznacza Michał Głowiński, w obrębie krytyki tematycznej:  

działają wybitne indywidualności; każda z nich wnosi swój własny wkład do 

problematyki i stosowanych metod, dają się jednak uchwycić istotne elementy 

wspólne. Jest nim przede wszystkim stosowanie swoiście pojmowanej kategorii 

tematu oraz pewien programowo przestrzegany stosunek do utworów będą-

cych przedmiotem refleksji4
. 

Krytyka tematyczna w połowie XX wieku stała się nurtem szerszym, można 

wymienić choćby Hillisa Millera, Charlesa Maurona, a niekiedy w jej obręb włączani 

są prekursorzy, tacy jak Gaston Bachelard czy nawet Marcel Proust jako autor „Prze-

ciwko Saint-Bouve”
5
. Owo rozszerzenie jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy 

abstrahuje się od instytucjonalnych więzów, a zwraca się uwagę na jednoczącą 

perspektywę spojrzenia na dzieło literackie. 

Na przykładzie wybranych fragmentów metodologicznych dzieł Georgesa Pouleta, 

Alberta Béguina, Georgesie Poulecie i Jean-Pierre’a Richarda warto podjąć analizę ich 

poglądów na naturę i znaczenie literatury. Ich rozumienie książki, dzieła i centralnej 

kategorii tematu, specyfiki aktu lektury i roli krytyki odsłania reprezentatywny zakres 

filozoficznej refleksji o istotności spotkania z literaturą. 
                                                                   
1
 Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński. 

2 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016-2021 jako projekt badawczy 

w ramach programu „Diamentowy Grant”. 
3 Por. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, red. Chudak H., Naliwajek Z., Żurowska J., Żurowski M., 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.  

W polskiej literaturze przedmiotu dysponujemy reprezentacyjną próbą pełnych przekładów dzieł autorów, 

a także przedrukami szkiców (por. „Pamiętnik Literacki” LXII, 1971, seria Biblioteka Krytyki Współczesnej). 
4 Głowiński M., Wprowadzenie, [w:] Przekłady. Francuska Krytyka Tematyczna, „Pamiętnik Literacki” 62/2, 
s. 176. 
5 Tezę tę stawia G. Poulet w referacie „Krytyka identyfikująca się” wygłoszonym w 1966 roku w Cerisy-la-

Salle – por. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, s. 164-169.  
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2. Książka a dzieło 

Poulet w „Fenomenologii czytania” proponuje perspektywę, która nadaje książkom 

status odróżniający ją od innych obiektów. Choć wydają się rzeczami pośród rzeczy, 

czekają na kogoś, kto przyjdzie i uwolni ją od ich materialności, od ich unierucho-

mienia6
 i swoim zainteresowaniem umożliwi realizację tkwiących w nich potencjal-

ności. Badacz mówi o otwartości książki, o jej oddaniu się w ręce czytelnika i możli-

wości zgłębienia jej treści jako fenomenie zanikania barier:  

weź do ręki książkę – i dostrzeżesz, że ona ci się oddaje, otwiera się przed tobą. 

[…] Książka nie zamyka się w swoich konturach, nie opasuje się fortecznymi 

murami. Nie prosi o nic więcej, niż tylko o to, by mogła istnieć poza sobą, lub 

abyś ty dał jej szansę, żeby ci pozwoliła w sobie zaistnieć. Ujmując rzecz 

skrótowo, niezwykłą cechą książki jest to, że między nią a tobą znikają wszelkie 

bariery. Ty jesteś w niej; ona jest w tobie; „wewnątrz” i „zewnątrz” przestają 

istnieć7.  

Gdy książka-obiekt przestaje być jedynie materialną rzeczywistością, staje się 

bytem psychologicznym – różni się od innych przedmiotów przez to, że umożliwia 

w sobie spotkanie świadomości autora. Tym samym daje dostęp do dzieła ujmowanego 

jako reprezentację wrażliwości, przeżyć i związków ze światem pisarza. 

Dla Jeana-Pierre'a Richarda to właśnie w literaturze  

ujawnia się ów wysiłek świadomości pojmującej byt, która określa się poprzez 

swoje kontakty, poprzez sposób, w jaki pojmujemy świat i samego siebie wobec 

świata, poprzez styl relacji wiążącej go z przedmiotami, innymi ludźmi i samym 

sobą8
.  

Wynika to z indywidualnych predyspozycji do łączenia obrazów i metafor, two-

rzenia określonego nastroju i naznaczona konkretnym typem emocjonalności. Owa 

osobista wyobraźnia manifestuje się pod manierą literacką kształtowaną przez formy 

i gatunki danej epoki. Wykraczając poza zmienne wpływy kulturowe, przejawia się we 

wszystkich dziełach danego autora. Istnieje więc ciągłość fundamentalnego doświad-

czenia, indywidualnych marzeń i fantazmatów, które mają charakter przede wszystkim 

egzystencjalny, a nie ideowy. 

Z tego wynika założenie krytyki tematycznej odnoszące się do uwzględnienia całego 

korpusu dzieł danego autora, bez hierarchizowania, a wręcz pomijania znaczenia 

struktur literackich.  

Anulując mentalnie swoistość i tradycję form, [Poulet] pragnął zanurzyć się 

w myśl niemalże pozbawioną kształtu, opalizującą rozmaitymi wcieleniami, ale 

zarazem zagadkowo wierną swemu ośrodkowi9
.  

                                                                   
6 Poulet G., Phenomenology of Reading, „New Literary History”, Vol. 1, No. 1, 1969, s. 53. 
7 Poulet G., Criticism and the Experience of Interiority, cyt. za P. Jędrzejko, Płynność i egzystencja. 

Doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville'a, Wydawnictwo Naukowe Exmachina, Katowice 

2008, s. 37. 
8 Richard J.P., Poezja i głębia, przeł. T. Swoboda, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2008, s. 7. 
9 Błoński J., Przedmowa, [w:] Poulet G., Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, przeł. J. Błoński, 

M. Głowiński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 6-7. 
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Wszystkie wypowiedzi – od ukończonych dzieł, po teksty teoretyczne, prywatne 

listy czy szkice – mają ten sam status ważności, gdyż zawierają ten sam pierwiastek 

osobistej wyobraźni, sposobu widzenia świata, który narzuca perspektywę procesowi 

pisania. 

3. Kategoria tematu 

Można postawić pytanie, jak manifestuje się osobista poetycka wyobraźnia w dziele. 

W projekcie krytyki elementami konstytuującymi indywidualny przekaz są tematy 

organizujące strukturę dzieła. Są one poznawalne dzięki swojej repetytywności, odsła-

niają się jako warianty obrazowe. To obsesje danego autora dają wskazówki, by w nich 

właśnie szukać znaczeń istotnych dla jego wyobraźni. Warto zaznaczyć, że dla krytyki 

tematycznej twórca i dzieło stanowią jedną nierozerwalną całość, nie można ich od 

siebie oddzielać
10

. Tym samym ambicja krytyków koncentruje się na odnalezieniu toż-

samości pod rozmaitymi osłonami i maskami. Charakteryzuje ich spojrzenie syntety-

zujące, odsłaniające prawidłowości w złożoności. Owo pragnienie poznawcze można 

dostrzec w każdym człowieku:  

za wszelką cenę, rozpaczliwie, chcemy usłyszeć – lepiej niż na to pozwala 

słaba, pokawałkowana percepcja teraźniejszości – ów rytm, który jest nam 

właściwy i który nas ustanawia, który bliźni odgaduje w naszym sposobie 

poruszania się, w naszych spontanicznych gestach, w naszych słowach […] 

Aby uchwycić tę harmonię lub to szczególne prawo, nie ma innego sposobu niż 

wymknąć się czasowi poprzez kontemplację czasu, usłyszeć wytężonym słuchem 

ową jedyną melodię pośród wszystkich innych, która jest naszym Losem11.  

Tkwi w tym założenie, że wszystkie elementy życia duchowego są powiązane, odpo-

wiadają sobie nawzajem, jednak ich całościowy kompleks wymyka się bezpośredniej 

percepcji. Świadomość zawarta w dziele nie jest więc tożsama ze świadomością 

osobniczą jego autora. Zawiera bowiem elementy jego nieświadomości – fantazmatów, 

snów, nawyków, a nawet pomyłek – ingerującej w przebieg aktu twórczego. To, co 

pozostaje zakryte przed nim w codziennym funkcjonowaniu, odsłania się z całą wyra-

zistością w jego pisarstwie kumulującym elementy wyobraźni w bezpośrednio postrze-

galne kompleksy. 

Autorzy w praktyce krytyki posługują się tematami o różnym poziomie ogólności 

i odnoszących się do wielu dziedzin doświadczenia. Pozostawiają po sobie ogromną 

bibliografię cechującą się zróżnicowaniem, można jednak u każdego z nich wydobyć 

predylekcje do poszczególnych perspektyw. 

Georges Poulet w swych studiach „Metamorfozy czasu” ukazuje, jakiego znaczenia 

nabierają w dziełach wybranych pisarzy takie podstawowe kategorie, jak czas i prze-

strzeń. Są ujmowane nie jako precyzyjne pojęcia, lecz metafory, za pomocą których 

krytyk kreśli charakterystykę badanego pisarza, jego postawę wobec życia. Ponieważ  

problem świadomości siebie, a w powiązaniu z nim problemy czasu i prze-

strzeni są wielkimi problemami ludzkości, jak również poszczególnych psyche, 

                                                                   
10 Głowiński M., op. cit., s. 177. 
11 Béguin A., Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, tłum. 

Stróżyński T., Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 11-12. 
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które w sposób spotęgowany czy też „wysterylizowany” „przezierają” przez 

dzieło literackie12
. 

Albert Béguin, przede wszystkim jako autor „Duszy romantycznej i marzenia 

sennego”, zarysowuje wspólny klimat romantyzmu niemieckiego i nadrealistów fran-

cuskich, dostrzegając nić łączącą ich w kwestii nieświadomości i roli snu. Nie intere-

sują go jednak bezpośrednie wpływy i inspiracje autorów, zaznaczając, że powino-

wactwa, które stwarzają wielkie duchowe rodziny, znaczą o wiele więcej niż sposób 

przekazywania idei i tematów13
. 

Jean-Pierre Richard analizuje tematykę wyobraźni konkretnych pisarzy poprzez 

odsłonięcie w dziełach pojęć-kluczy, w których zawiera się swoiste dla danego twórcy 

widzenie świata. W „Poezji i głębi” snuje refleksje nad głębią, otchłanią, uniesieniem, 

nicością, zarysowując różne oblicza ich rozumienia o silnym rysie emocjonalnym. 

Richard, podobnie jak Gaston Bachelard, uważa, że u podłoża poezji leżą fizyczne od-

czucia i to właśnie na poziomie zmysłowym rodzą się idee wykorzystywane w twór-

czości. Psychosomatyczne wrażenia, jakie wzbudza tekst, staje się punktem wyjścia 

mentalnego procesu, w wyniku którego krytyk chce odkryć czyste doznanie leżące 

u podstaw organizacji dzieła:  

Projekt ten starałem się uchwycić na najbardziej podstawowym poziomie – 

tam, gdzie ujawnia się on w najskromniejszej, ale i najszczerszej postaci: to 

poziom czystego doznania, surowego uczucia czy też rodzącego się obrazu. 

Ponieważ chodziło tu o poezję, doznanie było nieodłączne od marzenia, które 

stanowi jego uwewnętrznienie i przedłużenie14
.  

Wyobraźnia, bazując na danych zmysłowych, tworzy złożone obrazy oddalające się 

od ich źródeł. W procedurze krytycznej tkwi możliwość przybliżenia się do nich, 

widząc w literaturze wyraz bezpośredniego kontaktu ze światem. 

Powstaje jednak wątpliwość odnośnie obiektywności rozstrzygnięć. Z racji uzna-

niowości procedury wyróżniania tematów w tekście, można uznać, że są one przede 

wszystkim decyzjami badaczy. Nie przynależą do sfery empirycznie weryfikowalnych 

faktów, nie są też postrzegane jako jednostki podlegające przekształceniom w toku 

historii literatury
15

, lecz stanowią motywy interpretacyjne służące narracji krytyków. 

Dostrzec to można nie tylko w różnicach w odczytaniu tych samych dzieł, ale  

i w samym postrzeganiu znaczenia procesu czytania. 

4. Akt lektury 

W opisie procesu czytania, zwłaszcza pióra Georgesa Pouleta, widać silne inspiracje 

fenomenologiczne. Aby świadomość tkwiąca w dziele mogła czytającemu objawić się 

w pełni, podstawowym założeniem przyjmowanym przez krytyków jest konieczność 

„poddania się” dziełu, „oczyszczenia” własnej świadomości z wszelkich cech osobo-

wych tak, aby dwie różne jaźnie mogły ostatecznie całkowicie się zrównać. Jednak czy 

                                                                   
12 Kaczorowski J., Georges Poulet – krytyk świadomości, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 

nr 4 (40), 1978, s. 105. 
13 Béguin A., op. cit., s. 12. 
14 Richard J.P., op. cit., s. 7. 
15 Por. przeciwstawienie rozumienia tematu przez francuską krytykę tematyczną a komparatystą Raymondem 

Troussonem – Głowiński M., op. cit., s. 176-177. 
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takie unieważnienie granic jest możliwe? Czy może dojść do doskonałej identyfikacji 

dwóch podmiotów na poziomie świadomości? Wydaje się, że jako zachodzące w prak-

tyce zdarzenie zachodzić może rzadko, jednak wymaga się, by było ćwiczoną predyspo-

zycją. Punktem wyjścia jest postawa pokory, łącząca się odczuwaniem dzieła jako 

zagadki do rozszyfrowania, tajemnicy do przeniknięcia. Religijna metaforyka wskazuje 

na kluczowy moment w praktyce:  

jest najwyższym wymaganiem moralnym, jakie stawia się krytykowi; jest to 

w istocie akt wagi niemal religijnej. Krytyk w obcowaniu z arcydziełem zobligo-

wany jest do pokory, pokory tak daleko posuniętej, że może ona poprowadzić 

do ograniczenia własnego ja16
.  

Chcąc dostąpić epifanii sensu, należy więc zaakceptować swoją początkową pozycję 

niewiedzy, by w drodze procesu czytania miał on przestrzeń odsłonięcia się. 

Otwiera to jednak kolejne kwestie. Paweł Jędrzejko zwraca uwagę na problem 

własności idei:  

Poulet uważa, iż wszystko, co „myśli się” w umyśle czytelnika, staje się tegoż 

umysłu własnym wytworem, wobec czego „ja” jest tutaj subiektywną zasadą, 

która uniezależnia idee od ich źródła, czyli książki lub świadomości autora. To 

zawsze „ja” myśli, nigdy „on” – autor czy narrator. Z drugiej strony, mimo że 

wszystko, co „ja” myśli, przynależy do mentalnego uniwersum tegoż „ja”, to 

jednak myśli „pomyślane” przez „ja” czytającego należą w sposób oczywisty 

do innego „mentalnego świata”. W trakcie lektury myślący podmiot daje dowód 

istnienia „ja” (ponieważ to ono myśli), jednak to „ja” nie jest już ze sobą 

tożsame. Czytające „ja” nie tylko myśli słowami Innego, ale poddaje się także 

zasadzie Innego, który te myśli wyraża
17

.  

Wobec tego to świadomość autora staje się dominująca w procesie przyswajania 

tekstu. Treść wzbogaca świadomość czytelnika, który przyjmuje nowe myśli, obrazy 

i idee. Musi być jednak gotowy na otwarcie się na nie, by móc je zinterioryzować. 

5. Krytyka literacka jako literatura osobista 

Krytyka tematyczna, koncentrując się na odtworzeniu źródłowego aktu świado-

mości, stającego u początków dzieła, napotyka jednak na granicę odbioru, która sprawia, 

że owego aktu nie udaje się nigdy w pełni wyjaśnić i wyczerpać. Jednak ów impuls może 

służyć próbom jego powtórzenia o charakterze twórczym. Czytelnik, zamiast biernego 

przetwarzania treści, może aktywnie konstytuować jej sens. Tym samym krytyka staje 

się interpretująca i nosi znamiona osobistego przeżycia. O tym świadczy również 

obecność zaangażowania emocjonalnego. Albert Béguin, opisując swoją metodologię, 

zaznacza, że w badaniach nad literaturą dystans i oderwanie od samego siebie nie są 

wskazane, gdyż to właśnie odczucia zawierają wskazówki potrzebne rozumieniu, 

a rzetelność informacji jest cnotą niewystarczającą, pozostaje jedynie wstępnym 

warunkiem badań, w których lubimy czuć obecność osobistej nieodpartej ciekawości18
. 

To właśnie wrażliwość staje się przewodnikiem po dziele, podobnie jak leży u jego 

                                                                   
16 Głowiński M., op. cit., s. 182. 
17 Jędrzejko P., op.cit., s. 39. 
18 Béguin A., op.cit., s. 12. 
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podstaw w akcie twórczym po stronie pisarza. W obu przypadkach kierowanie się 

emocjonalnością jest prymarne, a dopiero później następuje odwołanie do intelektu 

zapewniającego ustrukturyzowanie treści. 

Jednak nie każde przeżycie lektury może być podporządkowane procedurze krytyki 

tematycznej, nie każdy również jest do tego predysponowany. Béguin w eseju „Spot-

kanie z książkami” dzieli się swoją własną historią czytelniczą, która miała istotny 

wpływ na koleje jego życia. Stawia przy tym tezę, iż rozbudzenie iskry czytania nie 

dokonuje się pod wpływem komentarzy dydaktycznych, lecz dopiero wtedy, gdy 

człowiek znajdzie się przed tekstem początkowo zupełnie niedostępnym, który stanowi 

dla niego zagadkę i tajemnicę. W procesie powolnego rozszyfrowywania znaczeń tekstu 

dochodzi się do literackiej wrażliwości drogą odkrycia. Badacz kreśli podział czytel-

ników na zwykłych, dla których lektura jest jedynie formą spędzania wolnego czasu, 

oraz zachłannych, dla których czytanie stanowi istotną determinantę życia. Spotkanie 

z danym dziełem może być wydarzeniem formującym – dać impuls nowości, wpro-

wadzić dynamikę w życie i skierować na nowe tory. Wówczas przyczynia się do 

kształtowania osobowości, uczynienia człowieka kimś, kim dotąd nie był.  

To, czym jesteśmy dzisiaj, jest niewątpliwie wynikiem spotkań z ludźmi, wyda-

rzeń wszelkiego rodzaju, naszych niepowodzeń i sukcesów, ale również 

w ogromnej części, którą ocenić nie jest łatwo, następstwem przeczytanych 

książek, które stały się naszą własną substancją19.  

Podkreślana jest również egzystencjalna rola lektury, gdy doświadczenie poetów, 

których przyswajamy łączy się z naszą istotą pomagając jej w konfrontacji z głębokim 

niepokojem20
. 

Czytanie dzieł w krytyce tematycznej jawi się nie jako obiektywistyczne rozu-

mienie innych, ale rodzaj samorozumienia poprzez doświadczenia zawarte w dziełach. 

Przeglądając się w nich niczym zwierciadłach, dostrzega się również ich właściwość 

skupiania istotnych dla życia wątków
21

. Poprzez odkrywanie świadomych i nieświado-

mych elementów tekstu, krytyk może odnaleźć swój własny obraz. A samo dzieło 

sztuki odbija się, niczym w labiryncie luster, w tysiącu wrażliwych umysłów22
. 

6. Podsumowanie 

Filozoficzne uwarunkowania francuskiej krytyki tematycznej prowadzą do feno-

menologicznej lekcji uważności. Refleksja nad sposobem czytania odsłania lekturę 

jako każdorazowo inne ukonkretnienie potencjalności, jakie niesie książka. W rozu-

mieniu dzieła uprzywilejowanym momentem jest spotkanie dwóch świadomości jako 

wydarzenie wzbogacające czytelnika. Medium książki pozwala przekraczać dystans 

przestrzenny i czasowy, umożliwiając tym samym ukazanie sposobu patrzenia na 

rzeczywistość poprzez indywidualną wrażliwość.  

Literatura jawi się jako ekspresja osobowości – pod kulturowymi schematami form 

i gatunków ujawnia się oryginalny styl pisarza oraz autorskie idee. W krytyce tema-
                                                                   
19 Béguin A., Spotkanie z książkam, [w:] Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, s. 102.  
20 Béguin A., Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, 

Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 10. 
21 I specyfiką chyba dzieła literackiego byłoby to, że stanowiłoby ono rodzaj wklęskłego zwierciadła, 

skupiającego rozproszone zazwyczaj promienie ważnych zagadnień – Kaczorowski J., op.cit., s. 105.  
22 Błońsk J., op. cit., s. 8.  
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tycznej to indywidualność wysuwa się na pierwszy plan – zarówno poprzez wydo-

bywanie jej z przedmiotu badań, wyinterpretowując z dzieł, jak i u samego krytyka, 

w niepowtarzalnej konstytucji tematów, które odnajduje u innych. Dzięki temu akt 

lektury nie jest biernym przyjmowaniem treści, lecz twórczą aktywnością, poprzez 

którą czytelnik może poznać samego siebie. 
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Filozoficzne uwarunkowania francuskiej krytyki tematycznej 

Streszczenie 
Celem pracy jest zbadanie związków filozofii i literatury w projekcie krytyki tematycznej, zainicjowanym 

przez Georgesa Pouleta, Alberta Béguina oraz Jean-Pierre’a Richarda w latach 50. XX wieku. Odnaleźć 

można u nich rozbudowaną filozoficzną refleksję nad podstawami własnej działalności. Zainspirowani 

pracami Gastona Bachelarda, zakładali zastosowanie metody fenomenologicznej do literatury – zaczerpnęli 
od francuskiego myśliciela sposób lektury tekstów koncentrujący się na uchwyceniu w świadomości czytel-

nika aktu twórczej wyobraźni poety. Poprzez analizę aktu lektury, zaprezentowane są istotne zależności 

między konstytuującymi go elementami. Dzieła, ujmowane jako reprezentacje świadomości autora i jego 

związków ze światem, stanowią zapis przeżyć i wrażliwości pisarza. Są one organizowane przez indywi-

dualne tematy – nie odnoszą się one do tekstu, lecz mają charakter obrazowy i są poznawalne poprzez 

swoją powtarzalność. Rolą krytyka jest ich identyfikacja, zrozumienie i przeżycie na nowo treści dzieła. 

Modelowy akt lektury stanowi próbę identyfikacji badacza ze świadomością twórcy. Poprzez uwspólnienie 

przestrzeni umysłu, w czytelniku zaczyna żyć „ja” autora i możliwe staje się odtworzenie źródłowego 
procesu wyobraźni; zarazem jest on jednak odbiorcą aktywnym, współtworzącym sensy. Na tym tle posta-

wiony zostaje problem granic podmiotowości i intersubiektywności. Projekt teoretycznoliteracki krytyki 

tematycznej ukazuje się nie jako obiektywistyczna metoda, ale jako osobiste poszukiwania prowadzące do 

wewnętrznej więzi krytyka ze studiowanymi pisarzami. 
Słowa kluczowe: krytyka tematyczna, Szkoła Genewska, Georges Poulet, Albert Béguin, Jean-Pierre 

Richard, związki filozofii i literatury 
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