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S£OWO OD REDAKTORA

Z

ulg¹ zbudzilimy siê w powyborczy poniedzia³ek w normalnym kraju.
Recydywa IV Rzeczypospolitej odesz³a w niepamiêæ jak koszmarny sen. Ale czy uda siê nam zapomnieæ powód stulecia i katastrofê lotnicz¹ pod Smoleñskiem, która jako trauma narodowa zawa¿y³a na charakterze wyborów? Wyborów, w których prezes PiS zainspirowany trzeci¹
czêci¹ Dziadów wyg³osi³ orêdzie Do przyjació³ Rosjan i og³osi³ koniec
wojny polsko-polskiej. Po przegranych wyborach siêgn¹³ jednak do pieni
zemsty z tego samego arcydzie³a.
Co dalej? Jesieni¹ ju¿ kolejne starcie  wybory samorz¹dowe, gdzie skupia
siê realna w³adza ma³ych ojczyzn. Czy i tu da o sobie znaæ partyjniacka polityka, czy troska o zwyk³ego cz³owieka?
A w przysz³ym roku wybory parlamentarne! Ju¿ dzi opozycja rz¹dowa
rozpoczyna kampaniê wyborcz¹. Mamy wiadomoæ, ¿e znów skazani
jestemy na wybór miêdzy dwoma najwiêkszymi partiami prawicowymi:
liberalno-rynkow¹, rz¹dz¹c¹ Platform¹ Obywatelsk¹, a etatystyczn¹ i bardziej socjaln¹ parti¹ Prawa i Sprawiedliwoci. Jêzyczkiem uwagi bêdzie
Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego baza spo³eczna coraz bardziej
siê poszerza, zw³aszcza wród m³odego elektoratu. I to napawa nadziej¹.
Ruch laicki tak¿e prze¿ywa wybory w³adz. W czerwcu br. obradowa³ XI
Zjazd Towarzystwa Kultury wieckiej w Warszawie, który wybra³ nowe
w³adze, na ich czele stan¹³ ponownie prof. Jerzy Wiatr. Za w Krakowie
Zjazd TK odbêdzie siê jesieni¹.
A w numerze polecamy uwadze naszych Czytelników artyku³ prof. Cz.
Banacha nt. cech osobowych nauczycieli i kompetencji potrzebnych do
tego zawodu. Byæ dzisiaj nauczycielem to prawdziwe wyzwanie XXI wieku. O zmianach w sposobie mylenia w spo³eczeñstwie dziêki komputeryzacji, internetowi i telefonii komórkowej pisz¹ interesuj¹co A. Fura i M.
Perz. Nad miechem w literaturze europejskiej zastanawia siê. K. Marynowicz przywo³uj¹c liczne przyk³ady.
Odnotowujemy te¿ bolesn¹ stratê prof. Adama Zieliñskiego, cz³onka naszej Rady Programowej, który zmar³ w Wiedniu.
Kontynuujemy równie¿ s³ownik filozoficzno-religioznawczy, dot¹d niepublikowany. Jest Boy, kronika, recenzje, wiersze i aforyzmy.
Mi³ej lektury Drodzy Czytelnicy.

Kraków, padziernik 2010 r.
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TEMATY SPRZED LAT

TADEUSZ ¯ELEÑSKI-BOY

Wiêcej ciep³a
Tadeusz ¯eleñski Boy w swych felietonach publikowanych na ³amach
wspó³czesnej mu prasy porusza³ ró¿norodne problemy spo³eczne, wa¿ne
i mniej wa¿ne. Te drugie czêsto przedstawia³ w formie lekkiej, satyrycznej
i bardzo dowcipnej. W cytowanym felietonie pisze o ludziach pióra, którzy
bardzo rzadko oprócz skromnych honorariów otrzymuj¹ inne (niekoniecznie materialne) dowody wdziêcznoci od czytelników. Daje szereg przyk³adów jak mog³y by byæ realizowane owe dowody. Dzisiaj pewnie
w niezwykle uczciwym wiecie nazwano by je korupcyjnymi. Boyowi,
jednak¿e, jak mówi, chodzi³o o zbli¿enie artystów ze spo³eczeñstwem.
C.J.K.

Kiedym siê niedawno zwierzy³, ¿e dosta³em od Monopolu Spirytusowego dwadziecia
flaszek potrójnie oczyszczonej za to, ¿e pochwali³em myl za³o¿enia bibliotek, niejeden
(wiem o tym) zgorszy³ siê. Nie wiem tylko czym:
czy tym, ¿e dosta³em, czy ¿em napisa³. Otó¿
przyznajê siê, ¿e og³osi³em to umylnie. Chcia³em prze³amaæ lody miedzy artystami a spo³eczeñstwem, chcia³em wskazaæ, ¿e pisarzowi
mo¿na dawaæ drobne podarki, tak jak mi³ej
kobiecie daje siê bombonierkê albo sznur pere³.
Nie o tê wódkê chodzi, ale o serce. Kiedy, jak
wspomnia³em w felietonie, ¿e szukam jakiej
ksi¹¿ki, i otrzyma³em tego samego dnia kilka
telefonów z propozycj¹ po¿yczenia mi jej, bardziej mnie to ucieszy³o ni¿ niejedna pochlebna
recenzja.
Bo na ogó³ brak jest u nas tego cieplejszego osobistego stosunku. Kiedy Jean Moreas
zachorowa³ i rozesz³o siê po Pary¿u, ¿e poeta
2

lubi kwiaty, pokój jego tak zawalono kwiatami,
¿e trzeba je by³o wynosiæ koszami na podwórze. A u nas? Kiedy cz³owiek zachoruje, prêdzej doczeka³by siê recydywy, ni¿ bukiecika fio³ków. A czy s³yszano kiedy, aby kto swego
ulubionego pisarza umieci³ w testamencie z jakim legacikiem? Nigdy. Po prostu ludzie nie
wiedz¹, ¿e to mo¿na. Ale¿ owszem !(...)
Dawniej poeta piewa³ swoje poematy
w komnacie pe³nej rycerzy i dam; dostawa³, co
siê zdarzy: czasem puchar szlachetnego wina,
czasem piercieñ z diamentem, czasem folwarczek w dzier¿awê lub na w³asnoæ. (...) A dziesiêcina? Czy¿ nie by³ piêkny obyczaj posy³ania
kap³anowi dziesi¹tej czêci wszelkich p³odów
ziemi? Dzi rola kap³anów jest w pañstwie uregulowana, dziesiêcina sta³a siê prze¿ytkiem,
mo¿na by j¹ przenieæ na kap³anów sztuki, których pozycja tak dalek¹ jest od regularnoci.
Bijecie wieprza, polijcie ulubionemu autorowi

kie³basê; przêdziecie we³nê, polijcie sztuczkê
szewiotu na garnitur. To dodaje pisarzowi wiary w siebie, ochoty do pracy. (...)
Mam wra¿enie, ¿e ogó³ publicznoci bardzo fa³szywie rozumie swój stosunek do ksi¹¿ki i pisarzy. W naszym zmechanizowanym,
bezdusznym spo³eczeñstwie odbywa siê to tak.
Pisarz przynosi ksiêgarzowi ksi¹¿kê i dostaje
wynagrodzenie za czas, który straci³ na jej pisanie. Czasem (rzadko) dostaje gotówkê, czêciej weksle, czasem czek bez pokrycia (i to siê
zdarza). (...) Pisarz pisze, dajmy na to, przeciêtnie piêæ godzin na dobê. Odk³ada pióro, bo
jest zmêczony, ale czy przesta³ byæ sob¹? Nie.
Co robi przez pozosta³e dziewiêtnacie godzin?
Promieniuje. Paruje swoj¹ indywidualnoæ
wszystkimi porami, umiechem, b³yskiem oczu,
g³osem, dotykiem, rozmow¹. Jest ród³em wiat³a, ciep³a, energii twórczej; tylko j¹ chwytaæ,
starczy³oby jej na rozwiecenie ¿ycia ilu¿ ludziom! Pytam, co  znowu¿ w naszym zmechanizowanym spo³eczeñstwie  co siê z t¹ energi¹ dzieje ? Marnuje siê. (...) Pisarze ¿r¹ siê w
zwi¹zkach zawodowych, kwasz¹ siê w PENClubach. Na ostatni¹ pociechê zostaje im kawiarnia  znów w swoim kó³ku. Schodz¹ siê co
dzieñ ci sami, znaj¹ siê na wylot, umiej¹ siê na
pamiêæ. Augury. Nie chce siê im mówiæ, nie
chce siê im s³uchaæ. Nie ma podniety, wie¿oci. Ile¿ bogactw marnuje siê w ten sposób, które
by mog³y iæ w spo³eczeñstwo; jak cierpi¹ od
tego sami literaci, dotkniêci niewiadomie cierpieniem, które mo¿na by nazwaæ ureni¹ talentu wskutek niedostatecznego wydzielania! Otó¿
przysz³a mi myl z takiego og³oszenia:
Poeta XY rozmawia po 50 z³. godzina.
Komplety taniej.
Jestem przekonany, ¿e posypa³yby siê zg³oszenia masami, ¿e przyje¿d¿aliby ludzie umylnie z prowincji. Pisarz przegada³by przy czarnej kawie tê godzinê, któr¹ i tak musi gdzie

spêdziæ, z tym mi³ym uczuciem, ¿e rozmawia
z kim, kto da³ dowód, ¿e mu na tej rozmowie
zale¿y, ¿e j¹ ceni, ¿e jej ³aknie; z mi³ym uczuciem, ¿e komu co daje, ¿e ziarno jego pada na
jak¹ glebê. A setki ludzi, dla których poezja,
literatura by³y tylko plikiem zaczernionego papieru, z³o¿ywszy swego obola odchodzi³yby
w zbo¿nej zadumie, jak ów staro¿ytny Greczyn,
któremu siê ukaza³ sam Bachus wród winobrania. Greczyn oszala³; dlaczego? Bo nie móg³
siê wyp³aciæ, Bachus nie móg³ wzi¹æ piêædziesiêciu z³otych. Dlatego ta ofiara jest konieczn¹.
Skrupu³y? Pisarz jest cz³owiekiem  omal nie
powiedzia³bym mê¿czyzn¹ publicznym; skrupu³y by³yby u niego równie nie na miejscu, jak
u kobiety zaszczyconej tym god³em. Co do mnie,
rzucam tê myl bezinteresownie. Sam nie wzi¹³bym ni¿ej stu z³otych, bo jestem bardzo zajêty.
A stu nikt nie da, prawda?
£

Felieton zawarty w tomie  Pijane dziecko we
mgle wybra³a Czes³awa Jolanta Kotarba.
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PAÑSTWO b POLITYKA b EDUKACJA

JAN NOWAK

Obradowa³ XI Zjazdy Krajowy
Towarzystwa Kultury wieckiej
Ostatnie cztery lata, licz¹c od poprzedniego X Zjazdu Krajowego
(13 maja 2006 r.) do obecnego Zjazdu, który odby³ siê 12 czerwca 2010 r.  by³y
okresem trudnym dla organizacji takich jak Towarzystwo Kultury wieckiej. Przypomnieæ trzeba, ¿e w tym czasie rz¹dy sprawowa³a klerykalna prawica (PiS),
a po jesiennych wyborach parlamentarnych 2007 r. nadal rz¹dzi³a prawica (PO),
tyle tylko, ¿e liberalna. W dodatku polska lewica, os³abiona wewnêtrznymi podzia³ami, nie stanowi³a jak kiedy dla naszego ruchu odpowiedniego wsparcia
programowego.

Najwa¿niejsze, ¿e te ciê¿kie lata zdo³alimy przetrwaæ, utrzymalimy stan organizacyjny Towarzystwa oraz zanotowalimy w naszej
dzia³alnoci kilka znacz¹cych sukcesów. Mo¿na tu wymieniæ przede wszystkim uroczyste
obchody 100-lecia powstania na ziemiach polskich zorganizowanego ruchu laickiego (grudzieñ 2007 roku), którego nasze Towarzystwo
czuje siê programowym spadkobierc¹, oraz 
co wydaje siê bardzo cenne  wydawanie
w sposób ci¹g³y ciekawych periodyków jak
ogólnopolska Res Humana czy krakowskie
Forum Myli Wolnej. Wa¿nym osi¹gniêciem
ostatniej kadencji jest tak¿e to, ¿e Towarzystwo
Kultury wieckiej jest postrzegane w ¿yciu
spo³ecznym jako Towarzystwo przyjazne i po¿yteczne.
Przebieg Zjazdu Krajowego
Na XI Zjedzie Krajowym TK, który
odby³ siê tradycyjnie w salach Uniwersytetu
Warszawskiego, referat sprawozdawczo-pro4

gramowy wyg³osi³ prezes Rady Krajowej
prof. Jerzy Wiatr. Dowiedzielimy siê, ¿e
w Zjedzie uczestniczy 51 delegatów, reprezentuj¹cych 11 Rad Wojewódzkich i Miejskich, skupiaj¹cych w skali kraju oko³o 500
cz³onków TK. Zadania programowe przyjête na poprzednim X Zjedzie by³y sukcesywnie realizowane, zarówno przez w³adze krajowe jak i regionalne. Na wyró¿nienie zas³uguj¹
Rady Wojewódzkie Warszawy, Krakowa, Katowic i £odzi.
W dyskusji, jako pierwszy zabra³ g³os
prof. Longin Pastusiak, przekazuj¹c Zjazdowi w imieniu SLD serdeczne ¿yczenia dalszej
twórczej i po¿ytecznej dzia³alnoci. Na 13 osób
zabieraj¹cych g³os w dyskusji wiêkszoæ skupia³a siê na przedstawieniu sytuacji i warunków pracy Towarzystwa w swoich regionach,
podkrelaj¹c, ¿e biskupi i proboszczowie opanowali szko³y a nauczyciele  dawna g³ówna
si³a naszego Towarzystwa  nie przeciwstawia
siê Kocio³owi, aby nie straciæ pracy. Nikt nie
wniós³ zastrze¿eñ do przes³anego delegatom

sprawozdania na XI Zjazd, a zg³aszane wnioski dotyczy³y g³ównie przestrzegania przez
Koció³ katolicki postanowieñ Konkordatu.
Po udzieleniu absolutorium ustêpuj¹cej
Radzie Krajowej przyst¹piono do wyborów:
 Prezesem Rady Krajowej wybrano ponownie prof. Jerzego Wiatra,
 w sk³ad Rady Krajowej wybrano 30 osób,
do Prezydium powo³ano 9 osób, w tym 2 wiceprezesów dr. Zdzis³awa S³owika i Daniela
Zbytka.
 Do Zespo³u doradców powo³ano tak¿e 9
osób, przewodnicz¹cym zosta³ ponownie prof.
Dionizy Tanalski.
Udzia³ przedstawicieli Krakowa
w XI Zjedzie
Delegatami z Krakowa na Zjazd Krajowy wybrani zostali: Stanis³aw Franczak, Józef Kabaj, Jan Nowak i Jerzy Ochman, a wród
goci Zjazdu by³ Andrzej Kurz reprezentuj¹cy Krakowsk¹ Kunicê. W Komisjach Zjazdowych pracowali: Józef Kabaj w Komisji
Uchwa³ i Wniosków oraz Jan Nowak w Komisji Wyborczej.
Ciekawy by³ g³os w dyskusji Stanis³awa
Franczaka, który na pocz¹tku mówi³ o walorach Krakowa w ¿yciu kulturalnym, a potem
o warunkach wydawania kwartalnika Forum
Myli Wolnej i zamierzeniach przekszta³cenia tego pisma od nowego roku w dwumiesiêcznik a na zakoñczenie wyst¹pi³ z wnioskiem do Zjazdu o przekazanie Medali im.
Tadeusza Boya-¯eleñskiego z powrotem do
Krakowa. Wniosek zosta³ przez Zjazd zaakceptowany a zatem od nowego roku Medal
Boya wraca do Krakowa. Brawo!
Do Rady TK wybrani zostali z Krakowa: Stanis³aw Franczak, Józef Kabaj i Jan
Nowak. Do Prezydium Rady powo³ano Sta-

nis³awa Franczaka a do Zespo³u Doradców
(zwanego Zespo³em Mêdrców) weszli: z Krakowa: prof. Hieronim Kubiak, prof. Józef Lipiec, doc. Andrzej Kurz i prof. Jerzy Ochman.
Najwa¿niejsze postanowienia
Uchwa³y Zjazdowej
W podjêtej Uchwale XI Zjazdu Krajowego, której projekt przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji Uchwa³ i Wniosków prof. Andrzej
Nowicki  zawarte s¹ g³ówne kierunki pracy
Towarzystwa na najbli¿sz¹ kadencjê:
1) Stan osobowy Towarzystwa  staraæ siê
o pozyskanie nowych, a g³ównie m³odych i aktywnych cz³onków TK... i dalej cytat z Uchwa³y: Liczebnoæ jest wa¿na, ale liczy siê przede
wszystkim efektywnoæ....
2) Dzia³alnoæ wydawnicza  nale¿y d¹¿yæ
do przekszta³cenia centralnego periodyku Res
Humana w miesiêcznik oraz do tworzenia
w miarê mo¿liwoci finansowych  obok wydawanego w Krakowie kwartalnego Forum
Myli Wolnej  nowych tytu³ów wydawniczych, gdy¿ to najlepsza i najskuteczniejsza
forma propagowania idei i zasad naszego Towarzystwa oraz pozyskiwania nowych cz³onków i sympatyków.
3) Wspó³praca z organizacjami laickimi,
których w ostatnich latach jest coraz wiêcej.
Do interesuj¹cych organizacji nale¿¹ m.in. Stowarzyszenie Racjonalistów Polskich i Neutrum. Postêpuj¹ca sekularyzacja spo³eczeñstwa
stwarza nowe zapotrzebowanie na organizacje i wydawnictwa laickie.
4) Rozdzia³ Kocio³a od pañstwa  coraz
wiêcej jest opinii i ¿¹dañ, aby doprowadziæ do
faktycznego rozdzia³u Kocio³a od pañstwa,
Koció³ nie przestrzega ani Konstytucji ani
Konkordatu. W³adze pañstwowe nie mog¹ tego
nadal tolerowaæ.
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5) Preferowanie tolerancji w ¿yciu publicznym  powinno byæ powszechne, pryncypialne i zdecydowane. Takie tendencje s¹ lansowane w ca³ej Europie.
6) Racjonalizm, humanizm i kultura wiecka  to podstawowe zasady, którymi nale¿y
siê kierowaæ w dzia³alnoci Towarzystwa. Te
zasady powinnimy wdra¿aæ mia³o i odwa¿nie oraz d¹¿yæ do upowszechnienie ich w ¿yciu
osobistym, rodzinnym i publicznym.
Sumuj¹c przebieg i wyniki XI Zjazdu Krajowego mo¿na wyraziæ generaln¹ opiniê 
Zjazd Krajowy wypowiedzia³ siê za kontynuacj¹ dotychczasowych kierunków i zadañ programowych Towarzystwa oraz postulowa³, aby
wszystkie jego struktury w swojej dzia³alnoci organizacyjnej i wydawniczej wykazywa³y wiêcej ofensywnoci i zdecydowania, a tym
samym osi¹gniemy wiêksz¹ skutecznoæ.
Uwaga: Zjazd Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy TK w Krakowie planowany
jest na padziernik 2010 roku.

Stanis³aw Franczak
WIOSENNE PORYWY
Biegnê do Ciebie przez lasy i góry
choæ powstrzymuj¹ mnie zazdrosne wierki
i obra¿one na ca³y wiat chmury
strasz¹ g³êbokie jeziora i rzeki
Lecz nie dbam o to nie bojê siê burzy
ani piorunów trzaskaj¹cych wokó³
bo chcê na zawsze tylko Tobie s³u¿yæ
byæ Twoj¹ myl¹ albo sol¹ w oku
Wiêc nie uciekaj i zaczekaj na mnie
i tak Ciê znajdê poród milionów
nie umkniesz nigdzie nikt mi Ciê nie skradnie
przeznaczona mi a¿ do mego skonu
Z cyklu Rymowany krajobraz

Marian Dziwisz
REKLAMOWA INTERPRETACJA
OBELGI GUSTAWA
Gustaw w Dziadach krzycza³:
kobieto puchu marny, ty wietrzna istoto
niby taka lekka, wiatrem ci¹gle gnana
lecz dzi, ¿e wietrzna inaczej wyjania
reklama
wed³ug której kobieta, to byt niepojêty
 chodzi ci¹gle wzdêta
mylisz: pewnie bêdzie mieæ bliniêta,
lecz wyjania ci inna reklama:
ona tylko nadmuchana
by móc przeto obeldze zaprzeczyæ
do apteki biega  swoj¹ wietrznoæ leczy.
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Mickiewiczowskie przes³anie dzia³añ
Prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego
Prezes PiS, wyg³aszaj¹c telewizyjne orêdzie do Przyjació³ Rosjan
wiadomie lub niewiadomie, ujawni³ literackie inspiracje swoich dzia³añ. Nastêpnie mówi³ o zaprzestaniu wojny polsko-polskiej. Teraz,
po nieudanych dla niego wyborach prezydenckich, jak donosi prasa:
Jaros³aw Kaczyñski powiedzia³ dzi [28.07.10  red.] w rozmowie
z dziennikarzami, ¿e do wyjanienia ws. katastrofy smoleñskiej jest
wiele kwestii.  Niewyjanianie takiej sprawy jest czym niebywa³ym. W przeciêtnym demokratycznym kraju po czym takim rz¹du ju¿
by nie by³o stwierdzi³ prezes PiS przed spotkaniem rodzin ofiar
z prokuratorami [http://fakty.interia.pl/polska/news/kaczynski-zadaprawdy-niezaleznie-od-stosunkow-z-rosja-bo,1511768,3]. Tym samym
ujawni³ najwa¿ñiejsze dla niego przes³anie p³yn¹ce z tego samego utworu:

Konrad:
(piewa)
Pieñ ma by³a ju¿ w grobie, ju¿ ch³odna, 
Krew poczu³a  spod ziemi wygl¹da 
I jak upiór powstaje krwi
g³odna: I krwi ¿¹da, krwi ¿¹da, krwi ¿¹da.
Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem i choæby mimo Boga!
(Chór powtarza)
I Pieñ mówi: ja pójdê wieczorem,
Naprzód braci rodaków gryæ muszê,
Komu tylko zapuszczê k³y w duszê,
Ten jak ja musi zostaæ upiorem.
Tak! zemsta, zemsta, etc. etc.

Potem pójdziem, krew wroga wypijem,
Cia³o rozr¹biem toporem:
Rêce, nogi gwodziami przybijem,
By nie powsta³ i nie by³ upiorem.
Z dusz¹ jego do piek³a iæ musim,
Wszyscy razem na duszy usiêdziem,
Póki z niej niemiertelnoæ wydusim,
Póki ona czuæ bêdzie, gryæ bêdziem.
Tak! zemsta, zemsta etc. etc.
Adam Mickiewicz, Dziadów. Czêæ trzecia,
w. 462-482
.
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MARIAN DZIWISZ

Zapisane 30 lat temu
Sierpieñ 1980 roku w Polsce, a kto wie czy tylko w Polsce, pozostanie miesi¹cem zmuszaj¹cym do refleksji, gdy¿ zamyka czas fermentacji i rodzi nadzieje
na nasycenie przestrzeni i czasu jego duchem  duchem demokratycznych
przemian

30 sierpnia 1980
Kraków, w zasadzie, ominê³a fala strajków. Tak oczywicie strajkowano w Hucie im.
Lenina,, w Fadomie, krótko w MPK, ale to
co tak jak u Wyspiañskiego choæby w ca³ym wiecie wojna byle polska wie zaciszna
byle polska wie spokojna  jest to tylko pozorny, trudny spokój. Byæ mo¿e wynikaj¹cy
z tego, ¿e miastu przez szereg lat przychodzi³o
¿yæ i tak w trudnych warunkach, ¿e nic nie
odbywa³o siê tu bez walki, ¿e mo¿e wiêcej tu
by³o krytyki i pragnienia rozwi¹zywania problemów. Zapewne wiele z³o¿y³o siê na ten
pozorny spokój, kipi¹cy przecie¿ dyskusjami
i zatroskaniem. Byæ mo¿e i ów wiec z 76-go,
na którym, w przemówieniach podkrelano
s³usznoæ buntu robotniczego, jego ¿ywio³owy i niezorganizowany charakter. Byæ mo¿e
i to ¿e krakowski aparat w³adzy by³ zbyt zajêty sob¹ i koniecznymi przetasowaniami.
Godz. 9°° wraz z ma³¿onk¹ wyje¿d¿amy
do Ciechocinka mamy tam syna w sanatorium.
Namówilimy kolegê by pojecha³ z nami samochodem, nie maj¹c pewnoci, ¿e kolej¹
i autobusami dojedziemy, gdy¿ sytuacja strajkowa w kraju jest bez zmian i wrêcz wykazuje
tendencje pogarszania siê. Ronie zaniepokojenie ludzi. Strach by nie sta³o siê co skrajne8

go, by nie powtórzy³ siê grudzieñ 70, by nie
by³o jeszcze gorzej. Ten niepokój ogarnia te¿
moich domowników. Nale¿y jechaæ i sprawdziæ, czy w Ciechocinku jest bezpiecznie. Czy
nie zabraæ Piotra z sanatorium? Ma³¿onka nalega³a mówi¹c: zawsze to lepiej mieæ dziecko przy sobie. Stara³em siê j¹ uspakajaæ, ale
przecie¿ i sam nie by³em pewien, co jeszcze
mo¿e siê wydarzyæ, wiêc zdecydowalimy siê
na wyjazd.
Po drodze mamy mo¿liwoæ porównania
ró¿nic zaopatrzeniowych miêdzy krakowskim
a katowickim.
Jestemy w Sosnowcu. Sklep spo¿ywczy.
Jest kawa naturalna, jest mas³o, olej, wiele artyku³ów, których w Krakowie brakuje. Obok
sklep miêsny. S¹ parówki, oprócz tego trzy
gatunki kie³bas, jest miêso, jest siekanka na
befsztyk tatarski. Nie ma kolejki. Dowiadujemy siê o strajku w Hucie Katowice. Opuszczamy Sosnowiec, zbli¿amy siê do Katowic.
Komunikacja miejska kursuje. Rysiek podwozi
nas pod Novosam. Zostawiamy Syrenkê
na parkingu. Wchodzimy do rodka tego handlowego molocha, w który jest prawie wszystko. Tylko niektórych luksusów brakuje. Czego takiego nie widzia³em jeszcze w Polsce.
Czy ten supermarket jest zwiastunem dobrego
zaopatrzenia, czy te¿ jeszcze czego wiêcej?

W dodatku nie ma kolejek, chocia¿ ludzi du¿o.
Kupuj¹ i z za³adowanymi po brzegi wózkami
jad¹ do baga¿ników swoich samochodów stoj¹cych na parkingu przed tym sklepem molochem. My te¿ kupilimy to i owo na drogê
i ruszamy dalej. Przeje¿d¿amy przez Czêstochowê w kierunku na £ód. Na tej trasie nie
spotkamy ju¿ ani jednego autobusu PKS. Ludzie stoj¹ na poboczach i staraj¹ siê zatrzymaæ
prywatne samochody. Ruch na drodze niewielki. Wje¿d¿amy do £odzi. To zupe³nie inny klimat, inny nastrój.
Zderzamy siê z tym, co w Krakowie wydawa³o siê byæ tak daleko, chocia¿ tak blisko
bo w tym samym kraju. D³ugie tory tramwajowe bez pojazdów. Przystanki autobusowe
i tramwajowe puste. Umêczony t³um ludzi wêdruje przez miasto pieszo. Czasami tylko jaki
staruszek przysi¹dzie na chwile na ³awce przystanku, odpocznie i rusza dalej. Wielu przemierza miasto na rowerach. Je¿d¿¹ nieliczne
taksówki i samochody osobowe.
E-16 przecinaj¹ca £ód siê koñczy. Po
lewej stronie drogi ogl¹damy pierwszy strajkuj¹cy zak³ad. Na budynku g³ównym bia³oczerwone flagi. Na ogrodzeniu bia³o-czerwone chor¹giewki. Na wartowni pracownicy
z bia³o-czerwonymi opaskami. To jaki zak³ad
kooperuj¹cy z budownictwem. Na placu zak³adu stoj¹ dwigi. Na samochodach przygotowane do drogi ³adunki.
Jedziemy dalej. Po tej samej stronie ulicy
zajezdnia tramwajowa MPK. Na budynku zajezdni bia³o-czerwone flagi. Na ogrodzeniu
bia³o-czerwone chor¹giewki. Warta z bia³oczerwonymi opaskami. Tramwaje ciasno ustawione na torach. Spokój, prawie bezruch. Ludzi
niemal nie widaæ. Siedz¹ grupkami, o czym
rozmawiaj¹.
D³uga linia tramwajowa do Zgierza pusta
 nic ni¹ nie jedzie. Teraz ju¿ nie tylko wiemy,
teraz ju¿ czujemy co znaczy strajk w miecie.

Godzina nie pamiêtam która, s³yszymy
komunikat przez radio o zawarciu porozumienia w Szczecinie. Radosna nadzieja zagoci³a
w nas, szybko zgaszona przez nowy niepokój.
Tam w Gdañsku jeszcze nie doszli do porozumienia.
Jestemy we W³oc³awku. Musimy zostaæ
na nocleg. Gdzie tu jaki hotel?! Jest Orbisowski, lecz bud¿et nam nie pozwala nawet o nim
pomyleæ. Musimy szukaæ czego innego. Po
wielu próbach znajdujemy hotel Wspólna
praca SS Marii Panny. IV kategoria. Dobre
i to. Zachodzimy na górê. W pokoju w¹skie
metalowe ³ó¿ka, kozetka, szafa, lustro, drewniana umywalka, konewka z wod¹, miednica.
Czysto i schludnie.
Zostawiamy rzeczy i idziemy w miasteczko, by poszukaæ jakiej knajpy.
We W³oc³awku nie kursuje MPK, nie widaæ te¿ autobusów PKS. Knajpa nazywa siê
Kosmos i chyba to prawda, gdy¿ zdecydowana wiêkszoæ konsumentów jest w stanie
niewa¿koci. Co mo¿na zjeæ? Klopsik wo³owy z ziemniakami - to wszystko. Zjadamy.
Mamy jednak powa¿ne w¹tpliwoci zarówno,
co do jego jakoci jak i wie¿oci, ale wszystko jedno.
Ulica spacerowa we W³oc³awku prawie
pusta. Nastrój niepokoju i przygnêbienia w tym
miasteczku jest chyba znacznie wiêkszy ni¿
w £odzi. Zagl¹damy do paru otwartych jeszcze sklepów. Zaopatrzenie jak w Krakowie.
A mo¿e i gorsze. Nadal czujemy siê g³odni.
Jest knajpa. Do zjedzenia w¹tróbki z drobiu,
porcja 48 z³  rezygnujemy. Wychodzimy.
obok kasyno MO. Dzi otwarte dla wszystkich.
S¹ flaczki - 7 z³ porcja. Zostajemy.
19.:30 chcemy wys³uchaæ dziennika ale
nie ma gdzie. Bufetowa, m³oda dziewczyna,
pe³na niepokoju informuje nas: dogadali siê
w Szczecinie  to wiemy. Mo¿e siê to skoñ9

czy... nie wyobra¿acie sobie co to znaczy
codziennie piêæ kilometrów pieszo do pracy
i z pracy mam maleñk¹ córeczkê 8 miesiêcy... zamyka³am siê z ni¹ w ³azience... tuli³am... p³aka³am... ¿eby tylko by³ spokój...
w zak³adach strajkuj¹ ludzie ... ¿ony nosz¹ im
jedzenie... do chemicznych, które s¹ daleko nie
ma nawet czym dojechaæ te¿ siê boj¹... to
wszystko jest straszne... ale czy mo¿na by³o
inaczej czy mo¿na by³o tak dalej ... dzi ju¿
³atwiej.. . ju¿ siê koñczy.... Ta m³oda matka
pragnie mówiæ, mówiæ o swoich niepokojach,
o strachu zagl¹daj¹cym w oczy. Chce by jej
kto wys³ucha³. Pragnie widzieæ zrozumienie,
bliskoæ innych. Tak chyba ³atwiej. £atwiej gdy
czuje siê kogo obok. S³uchamy. Podzielamy
jej nadzieje i niepokój. Wychodzimy. Przechodz¹c pod oknami staramy siê pods³uchaæ co
mówi¹ w telewizji. Nie wychodzi. Wracamy
do hotelu. Pytamy o wiadomoci, ale zapominamy, ¿e zakonnice nie interesuj¹ siê polityk¹,
nic nam nie umiej¹ powiedzieæ.
31 sierpnia 1980
Godz. 7:00. Jestemy ju¿ na nogach. Ryszard, który spêdzi³ tê noc gdzie indziej, jest
ju¿ przed budynkiem. Jedziemy do centrum.
Rysiek mówi: w Gdañsku dalej impas
wczoraj odby³o siê V Plenum, pewno podjêto
jakie decyzje w sprawie rozmów w Gdañsku,
ale jakie, nie podano . Idziemy na niadanie do kasyna. W bramie stoj¹ dwaj mê¿czyni, którzy informuj¹ nas, ¿e tu nie knajpa, tu
jest sto³ówka pracownicza. Tak?! ale przecie¿
wczoraj jedlimy tu kolacjê...to by³o wczoraj. Wpuszczaj¹ nas jednak. Po niadaniu Jedziemy do Ciechocinka. Spêdzamy dzieñ z synem. Po rozmowie z lekarzem i opiekuj¹cym
siê nim personelem postanawiamy go zostawiaæ. Mamy nadziejê, ¿e rozmowy Gdañsku
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zakoñcz¹ siê pozytywnie, ¿e bêdzie bezpiecznie. O 15- tej wyruszamy do Krakowa.
Przez Ciechocinek jad¹ pierwsze autobusy PKS. We W³oc³awku ruszy³o MPK i PKS.
Czujemy ulgê. A wiêc ten pierwszy grony etap
mamy poza sob¹... ale to tylko chwilowa ulga,
jedzie do Zgierza, bo tu znowu na torach nie
ma tramwajów. Znowu ta sama strajkuj¹ca zajezdnia w £odzi.
Godz. 19:00 ju¿ poza £odzi¹. Wiadomoci. Sprawozdanie z podpisania porozumienia
w Szczecinie i w Gdañsku. Kamieñ spada
z serca, ale niezupe³nie, gdy¿ jestemy niedoinformowani. Jak brzmi¹ teksty porozumieñ?!
Jaki by³ przebieg V Plenum?! I ta wiadomoæ,
¿e je¿eli nawet porozumienia podpisane to
przecie¿ oznacza tylko koniec pierwszego rozdzia³u nie koniec sierpnia 1980, choæ to przecie¿ ostatni jego dzieñ, ale i pierwszy dzieñ
w d³ugim procesie czekaj¹cych nas przemian.
Sierpieñ80 w swojej drugiej fazie trwa.
Jest to okres bogaty w myli i pewnie bêdzie
bogaty w wydarzenia.
£

CZES£AW BANACH

W³aciwoci osobowe
nauczycieli
W strategii rozwoju i reformie systemu edukacji w Polsce jednym z zasadniczych problemów oraz warunków jej efektywnej realizacji jest w³aciwe
przygotowanie nauczycieli do wype³niania ich funkcji, kompetencji i zadañ zawodowych, a tak¿e wspomaganie rozwoju ich ró¿nych i po¿¹danych cech w³aciwoci osobowociowych.
Zawód nauczyciela jest z natury zawodem twórczym. Charakteryzuje
go wysoki stopieñ samodzielnoci i autonomii, ale tak¿e z³o¿onoæ i sta³e podleganie ocenie.

Nauczyciele s¹ nieustannie oceniani oraz
wartociowani przede wszystkim przez m³odzie¿ i rodziców. Dlatego niezbêdne s¹ wci¹¿
aktualizowane badania tego, jakimi s¹ i byæ
powinni. Ich wiat wartoci, postawy i funkcjonowanie jest determinantem owocnego
kszta³towania wiedzy, umiejêtnoci oraz wiata
wartoci i d¹¿eñ wychowanków.
W szko³ach oraz innych rodowiskach
spo³ecznych ró¿ne ich podmioty nieustaj¹co
formu³uj¹ opinie i wartociuj¹ce oceny o szkole, nauczycielach i uczniach. Ró¿ni¹ siê one
i ewaluuj¹ oraz wywo³uj¹ okrelone stany zadowolenia lub dezaprobaty i zagro¿enia.
Dzieje siê tak miêdzy innymi dlatego, ¿e
w teorii i praktyce kierowania i zarz¹dzania
szko³ami oraz w koncepcjach i stylach pracy
dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli
mamy do czynienia z ogromnym zró¿nicowaniem procesu kszta³towania cech  w³aciwoci
nauczycieli: osobowociowych, poznawczych,
dydaktycznych, wychowawczych i wizerunkowych.

W literaturze pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i filozoficznej do najczêciej wymienianych i po¿¹danych cech osobowociowych nauczycieli zalicza siê otwartoæ i umiejêtnoæ kontaktu z m³odzie¿¹, kompetencje zawodowe, poszanowanie godnoci
ludzkiej, podmiotowy stosunek do m³odzie¿y
i rodziców, sprawiedliwoæ w ocenianiu postêpowania i wyników nauczania, zaufanie,
optymizm pedagogiczny, zgodnoæ pomiêdzy
myl¹ i s³owem a postêpowaniem, ¿yczliwoæ
i niezawodnoæ, stawianie wymagañ i dyscyplinê, demokratyczny styl kierowania, umiejêtnoæ planowania i organizacji pracy zbiorowej,
tolerancjê i kulturê ogóln¹, negocjacyjnoæ,
odpowiedzialnoæ za ucznia, za siebie, szko³ê
i politykê edukacyjn¹ oraz za przygotowanie
m³odych na spotkanie z przysz³oci¹, nieustannie zmieniaj¹c¹ siê, przynosz¹c¹ nowe wyzwania, zadania, szansê i zagro¿enia.
Z badañ eutologicznych wynika, ¿e w edukacji i pracy nauczycieli powinno siê powiê11

ciæ wiêcej uwagi tym cechom. Powinno byæ
mniej dyrektyw i nakazów, a wiêcej wolnoci
i sytuacji sprzyjaj¹cych wyborowi oraz kreatywnoci i innowacji nauczycieli i uczniów.
Wtedy poszerzaæ siê bêd¹ relacje interpersonalne z uczniami, a zmniejszaæ przedmiotowe
ich traktowanie i napiêcia szkolne.
NAUCZYCIEL
NASZYCH OCZEKIWAÑ I POTRZEB
A
Akceptuj¹cy uczniów, ich potrzeby, zdolnoci oraz dobre zachowania i zainteresowania.
Aktywny i aktywizuj¹cy uczniów  wychowanków w ró¿nych sferach i typach aktywnoci: poznawczej-intelektualnej, emocjonalnej, komunikacyjnej, spo³ecznej i praktycznej.
Altruistyczny, zdolny do powiêcania
spraw osobistych oraz interesów wewnêtrznych szko³y dla dobra spo³ecznego  rozwoju
wielostronnego uczniów.
Ambitny w swoich dzia³aniach dydaktyczno-wychowawczych i w pracy na rzecz
rodowiska lokalnego, w realizacji drogi awansu zawodowego i planów ¿yciowych. Animator i inspirator samodzielnej pracy uczniów,
optymalny i twórczy.
Asertywny i autonomiczny, umiej¹cy
wyra¿aæ w³asne opinie, uczucia, pogl¹dy w sytuacjach interpersonalnych w sposób otwarty
i kontrolowany, a jednoczenie respektuj¹cy
uczucia, pogl¹dy i postawy innych wspó³pracowników i uczniów.
B
Bogaty w wiedzê i wartoci oraz zachowania i bêd¹cy wzorem dla innych, zapobiegaj¹cy konfliktom w pracy i ¿yciu, a tak¿e nie
wytwarzaj¹cy dystansu.
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Buduj¹cy autorytety; w³asny i innych
nauczycieli oraz szanuj¹cy je - jako cenne wartoci w szkole i rodowisku, kieruj¹cy siê bezstronnoci¹ i buduj¹cy respekt dla regu³ ¿ycia
zbiorowego.
C
Cechuj¹cy siê kultur¹ ogóln¹, pedagogiczn¹ i moraln¹.
Celny w sferze doboru treci oraz programów nauczania i podrêczników dla uczniów,
a tak¿e w doborze metod i rodków w³asnego
doskonalenia.
Charyzmatyczny lider, posiadaj¹cy cechy, dziêki którym zdobywa autorytet i mo¿e
sprawowaæ w³adzê oraz wspomagaæ m³odzie¿
w kszta³towaniu ich aspiracji, planów ¿yciowych i zawodowych.
Ciekawy w procesie zdobywania przez
uczniów wiedzy i umiejêtnoci oraz w kszta³towaniu swojego warsztatu pracy.
Cierpliwy, daj¹cy poczucie bezpieczeñstwa
kolegom i uczniom w zakresie zaspokajania
ich potrzeb oraz wyra¿ania s¹dów wywa¿onych i sprawiedliwych o postawach i potrzebach ucz¹cych siê.
D
D¹¿¹cy do optymalnego wykorzystania
potencja³u uczniów oraz udzielaj¹cy im porad
w rozwijaniu ich aspiracji i talentów.
Dbaj¹cy o harmoniê rozwoju umys³owego, uczuciowego, kulturalnego, zawodowego
i fizycznego uczniów.
Demokratyczny i dyplomatyczny, ale
jednoczenie zdecydowany w prezentacji swoich pogl¹dów i przekonañ, a tak¿e umiej¹cy
siê wycofaæ z b³êdnych postanowi i zachowañ.
Dobrze zorganizowany i dok³adny w pracy zawodowej oraz zorientowany w ¿yciu pozaszkolnym i uczestnicz¹cy w nim, a tak¿e

wprowadzaj¹cy uczniów w problemy rozwoju rodowiska lokalnego.
Dobry dydaktyk i wychowawca staraj¹cy siê realizowaæ z uczniami zasadê jednoci
praw i powinnoci.
Dopinguj¹cy do pracy i kszta³towania
odpowiednich postaw spo³ecznych oraz dba³oci o autorytet szko³y w rodowisku lokalnym.
Dostêpny dla uczniów, pomocny im w rozwi¹zywaniu i eliminowaniu ró¿nych k³opotów
i trudnoci w szkole i ¿yciu rodzinnym, niestawiaj¹cy barier uczniom.
Dynamiczny w swoich zamierzeniach i praktycznych dzia³aniach, a tak¿e w procesie samodoskonalenia siê.
Dyscyplinuj¹cy wychowanków w ich
obowi¹zkach i poczynaniach.
Dyskretny, dochowuj¹cy tajemnicy.
E
Efektywny w realizacji powinnoci dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuñczych i socjalizacyjnych.
Eksperymentuj¹cy, odczuwaj¹cy potrzebê podejmowania i wdra¿ania nowych treci
i metod pracy pedagogicznej oraz wspó³pracuj¹cy z ludmi nauki i nadzorem pedagogicznym.
Elastyczny wobec problemów i zadañ
reformowanej szko³y i edukacji oraz potrzeb
osobistych i zainteresowañ uczniowskich.
Elokwentny, erudyta - dbaj¹cy o doskonalenie jêzykowe oraz nowe formy medialnej
komunikacji.
Etyczny, stosuj¹cy jasne normy i formy
¿ycia szkolnego oraz szanuj¹cy prawa i powinnoci wszystkich.
F
Fachowy w swoich poczynaniach wychowawczych i dydaktycznych oraz w kszta³to-

waniu relacji interpersonalnych i dostosowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego do
potrzeb i mo¿liwoci.
G
Godny zaufania i naladowania w sposobach zdobywania wiedzy i dowiadczeñ ¿yciowych.
H
Holistyczny, dbaj¹cy o wszechstronny
rozwój: intelektualny, emocjonalny i fizyczny
jego wychowanków.
Humanistyczny, ludzki, rozumiej¹cy uczniów i ich potrzeby oraz poszerzaj¹cy swoj¹
wiedzê o cz³owieku i wartociach, a tak¿e zainteresowania poza swoimi kwalifikacjami zawodowymi.
I
Indywidualizuj¹cy pracê i ocenê uczniów
oraz integruj¹cy klasê szkoln¹ przez rozwijanie ró¿nych dzia³añ z uczniami, zgodnie z ich
chêciami i zainteresowaniami.
Ingeruj¹cy w zjawiska negatywne i przypadki patologii spo³ecznych w szkole i rodzinie, a tak¿e rodowisku.
Innowatorski, podejmuj¹cy nowatorskie
rozwi¹zania programowe, metodyczne, organizacyjne i techniczne oraz poszukuj¹cy atrakcyjnych i efektywnych form, metod i rodków
pracy dydaktyczno -wychowawczej.
Inspiruj¹cy do dzia³ania ca³¹ klasê lub
spo³ecznoæ szkoln¹ dla zapewnienia uczniom
odpowiednich warunków do realizacji zadañ
dydaktycznych i innych.
Interesuj¹cy, stosuj¹cy atrakcyjne metody i rodki pracy dydaktycznowychowawczej
oraz swobodê w postêpowaniu, a tak¿e siêgaj¹cy
do dorobku rodowisk naukowych i kulturalnych.
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K
Kompetentny w ró¿nych obszarach wiedzy i umiejêtnoci, a tak¿e w kszta³towaniu
relacji: wartoæ  wiedza  umiejêtnoci  kompetencje  rozwi¹zania praktyczne. Wyra¿aj¹cy wiadomoæ potrzeby antycypacji, to jest
dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.
Kompromisowy, umiej¹cy stosowaæ odpowiednie zespo³owe metody rozwi¹zywania
konfliktów w klasie i szkole.
Komunikatywny i konstruktywny w realizacji reformy szko³y i systemu edukacji oraz
pracy zawodowej.
Konsekwentny w realizacji zamierzeñ
i egzekwowaniu przyjêtych regu³ i postanowieñ.
Kontroluj¹cy i koordynuj¹cy pracê
uczniów i swoje oczekiwania oraz dokonuj¹cy m¹drych jej korekt.
Kreatorski, cechuj¹cy siê optymizmem
i pogodn¹ postaw¹, jako niezbêdnymi elementami zdrowych i integruj¹cych postaw ¿yciowych.
Kulturalny, wielostronnie wykszta³cony,
przejawiaj¹cy i podkrelaj¹cy zasady dobrego
wychowania oraz znaczenia kultury i edukacji
w rozwoju cz³owieka i stosunkach miêdzyludzkich, cechuj¹cy siê kultur¹ osobist¹, ogóln¹,
pedagogiczn¹ i moraln¹.
L
Liberalny, stwarzaj¹cy warunki do ró¿norodnego dzia³ania uczniów, unikaj¹cy skrajnoci w pogl¹dach, postawach i ocenach, zarazem stanowczy wobec negatywnych postaw
i dzia³añ.
Lojalny wobec praw, regu³ ¿ycia spo³ecznego i ludzi zwi¹zanych ze szko³¹.
Lubiany przez uczniów i nauczycieli oraz
rodziców, za jednoznaczn¹, ale tak¿e otwart¹
14

postawê i ¿yczliwoæ wobec wspó³kolegówwspó³pracowników, umiej¹cy ³¹czyæ siê z innymi ludmi w radociach i smutkach oraz w
rozumieniu teraniejszoci i przysz³oci, a tak¿e przygotowaniu siê uczniów do oczekuj¹cych ich wyzwañ i zadañ.
£
£atwy do zrozumienia jego intencji i myli.
M
M¹dry, nie tylko w sensie posiadania
wiedzy i kompetencji zawodowych, ale tak¿e
w ocenianiu ró¿nych zachowañ ludzi oraz podejmowaniu decyzji i zmian w ¿yciu spo³ecznym szko³y, rodowiska, regionu i kraju.
Mened¿erski, umiej¹cy stwarzaæ warunki i klimat do uzyskiwania przez uczniów optymalnych wyników edukacyjnych i ich osobowego rozwoju.
Mobilny, wychodz¹cy naprzeciw zmianom
w ¿yciu szko³y i rodowiska, a tak¿e w spo³eczeñstwie i gospodarce.
Motywuj¹cy uczniów do efektywnej pracy i postrzegania przez nich wp³ywu ich postawy na przysz³e losy ¿yciowe  jednostkowe i zbiorowe.
N
Nawi¹zuj¹cy do tradycji oraz wspó³czesnoci ma³ych ojczyzn, a tak¿e ich relacji
z wiêkszymi wspólnotami ludzkimi i administracyjnymi.
Neutralny w wiatopogl¹dowych, dyskusjach z m³odzie¿¹ i nauczycielami.
Nowoczesny i nowatorski w zakresie doboru metod, programów i podrêczników oraz
form stosowania technologii informacyjnej
i mediów, a tak¿e w badaniu wysi³ków pracy
uczniów i nauczycieli.

O
Obiektywny, obowi¹zkowy i sprawiedliwy w ocenianiu, mierzeniu osi¹gniêæ oraz niepowodzeñ szkolnych i wychowawczych uczniów, a tak¿e dbaj¹cy o usuwanie przyczyn
s³aboci.
Oczytany, znaj¹cy podstawowy kanon
literatury piêknej, korzystaj¹cy z bie¿¹cych
publikacji oraz prasy zawodowej i ogólnej.
Odpowiedzialny organizator procesu
dydaktycznowychowawczego, rozwijaj¹cy
kulturê pedagogiczn¹ szko³y oraz kszta³tuj¹cy
odpowiedzialnie pogl¹dy uczniów i postawê
moraln¹.
Odwa¿ny w g³oszeniu pogl¹dów i zg³aszaniu propozycji podnosz¹cych efekty pracy
szkolnej oraz w rozwi¹zywaniu codziennych
problemów.
Opiekuñczy, czyli dostosowuj¹cy treci,
metody i organizacjê nauczania do mo¿liwoci psychofizycznych uczniów oraz warunków
pracy w szkole, a tak¿e ró¿nych form pomocy
dla uczniów w szkole i placówkach owiaty
równoleg³ej.
Optymistyczny, oryginalny i szczery w swoich postawach i intencjach, a tak¿e staraj¹cy siê
orientowaæ w potrzebach i zainteresowaniach
uczniów, wyznaj¹cy z przekonaniem ideê optymizmu pedagogicznego oraz pobudzaj¹cy
uczniów i kolegów do radoci ¿ycia i pracy.
Otwarty w swoich zamierzeniach i sposobach dzia³ania na propozycje uczniów i rodziców w zakresie wprowadzania nowych rozwi¹zañ dydaktycznych i wychowawczych oraz
zmian wynikaj¹cych z reform edukacyjnych
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
P
Podmiotowy i partnerski, dbaj¹cy o relacje interpersonalne i poszanowanie godnoci uczniów, nauczycieli i rodziców oraz

organizacji owiatowych i nauczycielskich
w rodowisku.
Pomocny uczniom w rozwi¹zywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
a tak¿e w ¿yciu rodzinnym.
Posiadaj¹cy poczucie godnoci i to¿samoci oraz jednoci praw i obowi¹zków, a tak¿e humanistyczn¹ motywacjê swoich pogl¹dów, wyborów i planów ¿yciowych.
Poznaj¹cy siebie, swoje mo¿liwoci, funkcje i zadania oraz twórczy w pracy nauczycielskiej, a tak¿e otwieraj¹cy siê na potrzeby
i zainteresowania ucz¹cych siê, unikaj¹cy ma³o
skutecznych dzia³añ pedagogicznych.
Prezentuj¹cy szacunek dla uniwersalnych i humanistycznych wartoci oraz podejmuj¹cy bezinteresowne dzia³ania spo³eczne.
Programuj¹cy wiadomie i racjonalnie
swój rozwój zawodowy i drogê ¿yciow¹.
Propaguj¹cy twórcze dzia³ania w szkole
i rodowisku lokalnym.
Prowadz¹cy uczniów do poznawania
wiata i ludzi, aby umieli kierowaæ sob¹.
Punktualny i obowi¹zkowy, powa¿nie
traktuj¹cy swoje obowi¹zki.
R
Refleksyjny praktyk, twórca i profesjonalista, umiej¹cy generowaæ wiedzê z krytycznej analizy ró¿nych teorii i nurtów badawczych
oraz rozwijaj¹cy kompetencje intelektualnokreatywne w kierunku rozumienia teraniejszoci wspó³czesnego wiata i jego przysz³oci.
Respektuj¹cy szkolne prawa i obowi¹zki uczniów i rodziców oraz innych pracowników szko³y; wychodz¹cy naprzeciw ich potrzebom i postulatom.
Rozpoznaj¹cy i rozwijaj¹cy ró¿norodne
potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia i motywacje do aktywnoci wychowanków i innych nauczycieli  w szkole i rodowisku.
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Rzetelny i prawdziwy or az samokrytyczny w relacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
S
Samodzielny, samorz¹dny i rozwa¿ny
w myleniu opartym na wartociach oraz w
dzia³aniu na rzecz dobra, jak i przeciwdzia³aniu z³u.
Skuteczny i spokojny w pracy pedagogicznej i egzekwowaniu jej wyników.
Sumienny i systematyczny w odniesieniu
do organizacji i realizacji procesu dydaktycznowychowawczego oraz przeciwdzia³aj¹cy
jego zak³óceniom i zagro¿eniom. Szanuj¹cy
godnoæ ludzk¹ i wspieraj¹cy j¹.
Sympatyczny i serdeczny dla uczniów,
rodziców i rodowiska lokalnego.
wiadomy swoich zadañ i cech osobowociowych oraz osi¹ganych rezultatów pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tak¿e praw
i powinnoci w ¿yciu rodowiska lokalnego,
dla umacniania jego autorytetu.
Taktowny i tolerancyjny, rezygnuj¹cy
z przymusu jako g³ównego narzêdzia wp³ywania na postawy innych oraz na sposób ich ¿ycia
i pracy. Ceniony przez kolegów i uczniów za
kulturê pedagogiczn¹ i ogóln¹.
Twórczy i troskliwy, ucz¹cy racjonalnego i twórczego mylenia oraz odpowiedzialnoci za swoj¹ aktywnoæ, a tak¿e za postawê
wobec spraw szko³y i ludzi z ni¹ zwi¹zanych.
U
Ucz¹cy m³odzie¿ samodzielnoci mylenia w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu wartoci w ró¿nych miejscach i organizacjach.
Unikaj¹cy zjawisk frustracji i przeciwdzia³aj¹cy dzia³aniom dezintegracyjnym ze
strony uczniów, nauczycieli i rodziców, aby zapobiegaæ niebezpieczeñstwu tzw. wypalania
zawodowego.
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Uniwersalny i uczciwy w swoich zamierzeniach dydaktycznowychowawczych oraz w pomocy uczniom w kszta³towaniu ich dróg kszta³cenia i wyboru zawodu.
Uprzejmy i rzetelnie przygotowany do
obowi¹zków oraz wymagaj¹cy podobnych
cech od uczniów.
Uspo³eczniony i upodmiotowiony, rozwijaj¹cy ró¿ne formy samorz¹dnoci nauczycielskiej, uczniowskiej i rodzicielskiej. Komunikuj¹cy siê i wspó³dzia³aj¹cy z ró¿nymi
instytucjami i organizacjami owiatowymi
i kulturalnymi.
Ustawicznie doskonal¹cy siê w umiejêtnociach organizacji samokszta³cenia i w³asnego warsztatu pracy, przygotowuj¹cy siê do
zmian w procesie wychowania w wiecie wartoci, celach ¿yciowych i postawach m³odzie¿y oraz poszerzaj¹cy swoje dowiadczenia
¿yciowe i pedagogiczne.
W
Wspieraj¹cy samorz¹d i organizacje uczniowskie, w tym sportowoturystyczne ucz¹ce
zdrowego dzia³ania.
Wyczulony na wyzwania i przemiany cywilizacyjne oraz problemy transformacji ustrojowej.
Wykszta³cony i doskonal¹cy siê do aktualizowania swoich kompetencji, zgodnie
z zasad¹ uczenia siê przez ca³e ¿ycie oraz
koniecznoci¹ unowoczeniania swojego
warsztatu pracy pedagogicznej.
Wymagaj¹cy od uczniów zdobywania
wiedzy i umiejêtnoci oraz odpowiedzialnoci za przestrzeganie praw i obowi¹zków oraz
realizowanie zasad ¿ycia codziennego.
Wyrozumia³y w sprawach nauki i postêpowania uczniów o mniejszych mo¿liwociach oraz ucz¹cy ludzi ¿ycia wspólnotowego i odpowiedzialnego.

Wyrównuj¹cy deficyty i szansê edukacyjne uczniów oraz rozwijaj¹cy ró¿ne formy
pomocy pedagogicznej i socjalnej.
Wyró¿niaj¹cy w ró¿nych formach m³odzie¿ i rodziców za wartociowe i efektywne
inicjatywy na rzecz szko³y.
Z
Zaspokajaj¹cy ró¿ne potrzeby i zainteresowania uczniów oraz zapewniaj¹cy im odpowiednie warunki pracy, nauki i rozrywki,
zgodnie z postulatami nauki o szkole.
Zdolny do zachowañ empatycznych, do
dyskursu edukacyjnego i negocjacji oraz
wspó³pracy z ró¿nymi wspólnotami ludzkimi,
w realizacji zgodnoci pomiêdzy myl¹, czynem i postêpowaniem w ró¿nych aktach komunikacji miêdzyludzkiej.
Zdyscyplinowany w realizacji zadañ i zaleceñ szko³y oraz w³asnych ustaleñ i dzia³añ z
m³odzie¿¹.
Znaj¹cy wyniki badañ edukacyjnych,
przedmiotowych i metodycznych, wykorzystuj¹cy je dla poszerzania w³asnych kompetencji
zawodowych i spo³ecznych, a tak¿e postrzegaj¹cy swoj¹ potrójn¹ rolê: pedagoga-wychowawcy, specjalisty przedmiotowego i przewodnika m³odzie¿y.
Zrozumia³y dla uczniów i omielaj¹cy ich
do stawiania pytañ oraz formu³owania problemów.
Zrównowa¿ony, spokojny i potrafi¹cy
podejmowaæ decyzje oraz w³aciwie oceniaæ
uczniów i siebie.
¯

¯yczliwy uczniom, wspó³kolegom i rodowisku szkolnemu oraz rozwijaj¹cy ró¿ne
formy pomocy i doradztwa szkolnego, zawodowego i ¿yciowego.

*

*

*

Przyjêty uk³ad alfabetyczny cech-w³aciwoci osobowociowych po¿¹danych u nauczycieli  nie daje mo¿liwoci grupowania
ich wed³ug znaczenia i ciê¿aru gatunkowego
oraz przydatnoci dla codziennej praktyki
szkolnej, a tak¿e przodowania w zespole lub
rodowisku. Uzmys³awia on jednak bogactwo,
ró¿norodnoæ, wieloæ oczekiwañ i potrzeb
oraz niejednolitoæ elementów sk³adaj¹cych siê
na obraz nauczyciela wykreowany przez literaturê pedagogiczn¹, a tak¿e przez postulaty
spo³eczne, marzenia uczniowskie i nauczycielskie. Ta ró¿norodnoæ cech zawodowych nauczyciela naszych oczekiwañ i potrzeb stanowi o spo³ecznej wartoci i wyj¹tkowoci tej
profesji.
KONKLUZJE I WNIOSKI
1.Rozumienie wiata wartoci, kompetencji, a szczególnie po ¿¹danych cech-w³aciwoci osobowociowych nauczycieli s¹ szans¹ na
prezentowanie przez nich twórczych postaw
poszukuj¹ cych dróg, metod i rodków rozwoju oraz wielostronnej aktywnoci wszystkich
podmiotów ¿ycia szkolnego.
Nowoczesna i efektywna koncepcja edukacji nauczyciela i jego funkcjonowania polega
na integrowaniu wieloci i komplementarnoci jego ró¿nych po¿¹danych cech i kompetencji takich jak: poznawcza, jêzykowa,
wartociuj¹ca, interpersonalna, kulturowa,
¿yciowego doradztwa, szeroko rozumianej
kultury organizacyjnej, doboru metod i rodków
pracy dydaktycznowychowawczej, a tak¿e
m¹drej i odpowiedzialnej wspó³pracy z innymi podmiotami ¿ycia szkolnego i spo³ecznego.
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2. Szczególne znaczenie w pracy nauczycieli zajmuj¹ ich umiejêtnoci poznawania
uczniów, aby mogli skutecznie wspieraæ ich
w procesie kszta³towania aspiracji oraz planów
edukacyjnych, zawodowych i ¿yciowych 
w sytuacji nieustaj¹cych zmian w proce
sach transformacji ustrojowej, integracji europejskiej i globalizacji wspó³czesnego wiata.
3. Dla w³aciwego przebiegu modernizacji i efektywnoci pracy nauczycieli i szkó³
znacz¹c¹ rolê odgrywa wiadomoæ wystê
powania w nich cech  w³aciwoci po¿¹danych (pozytywnych) i niepo¿¹danych (negatywnych) oraz wprowadzanie nowocze
snych standardów kszta³cenia nauczycieli,
które dotycz¹ kwalifikacji do uczenia dwóch
przedmiotów, jêzyka obcego i umiejêtnoci stosowania technologii informacyjnej, a tak¿e
podnoszenia kultury pedagogicznej i etyki zawodu nauczyciela.
4. Od w³adz i spo³eczeñstwa nale¿y oczekiwaæ lepszej i perspektywicznej polityki wobec zawodu nauczycielskiego, w tym jego statusu zawodowego i ekonomicznego. Przyczyn
zjawisk wypalania siê zawodowego nauczycieli oraz poczucia niepewnoci wobec przysz³oci reformy systemu edukacji jest i bêdzie
wiele. Jedn¹ z zasadniczych przyczyn jest niestabilnoæ zarz¹dzania edukacj¹ (w ci¹gu 18
lat transformacji ustrojowej mamy 16 ministra
edukacji narodowej).
Zmiany i decyzje w sprawach reformy
edukacji i zawodu nauczycielskiego zapadaj¹
czêsto bez szerszych konsultacji ze rodowiskami nauczycielskimi i naukowymi.
5. Szczególn¹ rolê w pracy nauczycieli
odgrywaj¹ nowatorskie kompetencje dydaktyczne, które wed³ug J.Szempruch1 oznacza
j¹ przede wszystkim nastêpuj¹ce umiejêtnoci
i opracowywania: koncepcji pracy z uczniem
i klas¹ na podstawie diagnozy pedagogicznej
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i psychologicznej; autorskich wersji programów nauczania z uwzglêdnieniem opinii
wszystkich podmiotów ¿ycia szkolnego;
doboru odpowiednich metod nauczania i wytwarzania materia³ów dydaktycznych; opracowania w³asnego planu rozwoju zawodowego
oraz kontroli i oceny osi¹gniêæ szkolnych
uczniów, a tak¿e pe³nego wykorzystania mass
mediów w dydaktyce.
6. Profesja nauczycielska jest wielce z³o¿ona i wielorako uwarunkowana. H.Kwiatkowska2 wyró¿ni³a na podstawie opinii nauczycieli
12 grup typologicznych i 214 okreleñ ich profesji.
W mojej ksi¹¿eczce  na podstawie analizy badañ pedeutologicznych wród nauczycieli i uczniów oraz konsultacji z pracownikami nauki i nadzorem pedagogicznym 
pomieci³em oko³o 100 cech oczekiwanych
i charakteryzuj¹cych nauczycieli.
Nie ma jednak odpowiedniej pogody dla
ponad 600 tysiêcznej rzeszy nauczycieli, w której spotykamy ludzi aktywnych, kompetentnych i odpowiedzialnych, ale tak¿e o ograniczonej kreatywnoci lub rozgoryczonych
sposobami reformowania i kierowania szko³¹
i systemem edukacji oraz swoim statusem zawodowym i ekonomicznym.
7. Za pozytywne i inspiruj¹ce trzeba wiêc
uznaæ opracowanie wizji, cech i zadañ szkó³
przysz³oci i nauczycieli po¿¹danych-pozytywnych oraz ró¿nych zestawów rad praktycznych i metodycznych dla nauczycieli
i szkó³, a tak¿e kodeksów etyki  powinnoci,
obowi¹zków i praw nauczycieli.
Wa¿nym czynnikiem sprawczym w podnoszeniu jakoci szko³y jest równie¿ zaufanie
spo³eczeñstwa do kreatywnych postaw nauczycieli.
L.Olszewski3 zwraca uwagê na dwa rodzaje elementów strukturalnych roli nauczy-

ciela wobec ucznia oraz zmiennoæ ich relacji,
wzory nauczyciela, a tak¿e wzajemne oczekiwania w wymiarach: intelektualnym, umiejêtnociowym, moralnym i estetycznym.
8.Ukazywanie ró¿norodnoci cech nauczycieli mo¿e i powinno byæ podstaw¹ refleksji na temat praw i powinnoci nauczyciel
skich oraz stanowiæ podstawê zabiegów
sprzyjaj¹cych ich upowszechnianiu, a tak¿e
w³aciwego wspomagania i uhonorowania
nauczycieli przez wszystkich, którzy zajmuj¹
siê organizacj¹ i efektami pracy polskiej szko³y, nieustaj¹co reformowanej.
S³u¿yæ to mo¿e i powinno podnoszeniu
rangi profesji nauczycielskiej, której presti¿ i
owocna praca jest dobrem spo³ecznym, do którego odwo³ujemy siê w swoim ¿yciu.
***
Listê ocen i skojarzeñ tu sformu³owanych
mo¿na uzupe³niaæ. Modyfikowaæ oraz wzbogacaæ w³asnymi mylami, tworz¹c sylwetkê
nauczyciela na miarê zmieniaj¹cych siê czasów i wiata, a wiêc: spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz
integracji europejskiej, a tak¿e szko³y jako
organizacji ucz¹cej siê i doskonal¹cej.
W takiej szkole nauczyciel powinien byæ:
 cz³owiekiem o wysokich kwalifikacjach
etycznych, merytorycznych i metodycznych;
 realizatorem misji szko³y i edukacji;
 wzorem osobowym i autorytetem oraz inspiratorem i przewodnikiem dla ucz¹cych siê i
rodowiska;
 dobrym organizatorem pracy pedagogicznej
oraz spolegliwym opiekunem i spo³ecznikiem;
 stra¿nikiem wartoci ogólnoludzkich, narodowych, europejskich i cywilizacyjnych.
Aby byæ dobrym nauczycielem, trzeba
znaæ mocne i s³abe strony szko³y i uczniów,
ale tak¿e umieæ dostrzegaæ w³asne.

Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e w ¿yciu
szkolnym decyduje przede wszystkim praktyka nauczycielska i system kierowania szko³¹,
a nie same dyrektywy i kodeksy i nauka
o nauczycielu. Rozwa¿ania o nauczycielach
naszych oczekiwañ i potrzeb zakoñczmy konkluzj¹ raportu UNESCO  Federico Mayora
pt. Przysz³oæ wiata:
Pierwsze wyzwanie to dyspozycyjnoæ
i aktywizowanie kompetencji nauczycieli na
wszystkich poziomach. Dzi jakoæ edukacji
zale¿y od jakoci kadry nauczycielskiej i jej
£
ofiarnoci4.

1. Szempruch J., Pedagogiczne kszta³cenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, UR,
Rzeszów 2000, s. 146-147.
2. Kwiatkowska H., To¿samoæ nauczycieli. Miêdzy anomi¹ a autonomi¹, GWP, Gdañsk 2005,
s.121.
3. Olszewski L., Interakcje nauczyciela i ucznia
a obraz nauczyciela w oczach ucznia, [w:] Edukacja w perspektywie integracji Europy, (red.) 4.
M.Ochmañ-ski, T.Soko³owska-Dzioba, A.Pilecki,
WSP TWP, Warszawa 2001, s.421-425.
5. Mayor F. we wspó³pracy z J.Bindem, Przysz³oæ
wiata, FR i BE, Warszawa 2007, s.380.
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MIECZYS£AW NOWORYTA

Spotkanie delegacji
Rady Wojewódzkiej TK
z Kuratorem Owiaty w Krakowie
Delegacja w sk³adzie: Mieczys³aw Noworyta, Roman Szatko i dr Józef Kabaj spotka³a
siê 16 lipca 2010 roku z Kuratorem Owiaty
w Krakowie panem Aleksandrem Palczewskim
 w celu omówienia sytuacji i warunków nauczania etyki w szko³ach. Dotychczasowy stan
nauczania etyki jest niezadowalaj¹cy. W szko³ach Krakowa liczba szkó³, w których prowadzone s¹ lekcje etyki jest bardzo ma³a, wynosi
2,4%. Na terenie województwa i w kraju sytuacja jest podobna a w wielu szko³ach jeszcze
ni¿sza.
Ró¿ne s¹ tego przyczyny: najwa¿niejsza
to usytuowanie przez MEN etyki w systemie
owiaty jako przedmiotu alternatywnego 
do wyboru miêdzy religi¹ a etyk¹. Rodzice,
w du¿ym stopniu pod naciskiem Kocio³a, wypowiadaj¹ siê zazwyczaj za uczêszczaniem
dzieci na religiê, za uczniowie, je¿eli nawet
nie uczêszczaj¹ na religiê, to czêsto wol¹ mieæ
woln¹ godzinê... Dyrektorzy szkó³, którzy s¹
odpowiedzialni za organizacjê lekcji etyki w
szko³ach, t³umacz¹ siê czêsto brakiem odpowiedniej iloci uczniów, a to brakiem... nauczycieli.
Niezale¿nie od tego, czy te trudnoci s¹
rzeczywiste czy domniemane, faktem jest, ¿e
istniej¹ w szko³ach odpowiednie grupy
uczniów, którzy z uwagi na to, ¿e s¹ innego
wyznania lub ¿e s¹ agnostykami lub ateistami
 nie chc¹ uczêszczaæ na lekcje religii katolic20

kiej i domagaj¹ siê zorganizowania w szko³ach lekcji etyki... zgodnie z reszt¹ z ostatnim
orzeczeniem Trybuna³u w Strasburgu.
W wyniku rozmów na spotkaniu przyjêto
wspólne stanowisko:
 najlepszym rozwi¹zaniem tego trudnego i wa¿nego problemu by³oby usytuowanie
etyki jako przedmiotu obowi¹zkowego, tym
bardziej, ¿e zajêcia z etyki maj¹ wysokie wartoci poznawcze i wychowawcze. Od nowego
roku szkolnego Kuratorium podejmie próbê
zorganizowania takich lekcji w kilku liceach
w Krakowie.
 Kuratorium  przy równoczesnych staraniach TK  wyst¹pi do krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego o zwiêkszenie limitu
przyjêæ na kierunki przygotowuj¹ce nauczycieli do nauczania etyki oraz o prowadzenie
w wiêkszym stopniu studiów podyplomowych
czy eksternistycznych, na których nauczyciele przedmiotów humanistycznych mogliby
w trybie przyspieszonym zdobyæ kwalifikacje
do nauczania etyki.
 Prezydium TK podejmie starania o utworzenie zespo³u potencjalnych nauczycieli etyki, którzy bêd¹ do dyspozycji Kuratorium.
 Ponadto Kurator poinformowa³, ¿e problem nauczania etyki podejmie z dyrektorami
szkó³ na konferencjach sierpniowych.
£

CZ£OWIEK I WIAT WSPÓ£CZESNY
PAWE£ DZIWISZ

Funkcje archetypów w micie, literaturze
i Tarocie w wietle koncepcji C.G. Junga
ROZWÓJ CZ£OWIEKA
WG KONCEPCJI JUNGA
Kwesti¹ naczelna dla zrozumienia rozwoju cz³owieka, w wietle koncepcji C. G. Junga, jest w³aciwe rozpoznanie wiêzi ³¹cz¹cej
umys³ jednostki ze sfer¹ niewiadomoci zbiorowej. Centralnym za zagadnieniem w obszarze niewiadomoci zbiorowej jest archetyp,
czyli potencjalna matryca strukturalizuj¹ca
dowiadczenie, bêd¹ce mnemicznym osadem
wspólnym ca³ej spo³ecznoci, powsta³ym w
wyniku kondensacji zbiorowego dowiadczenia.
Jak pisze David M. Wulff, charakteryzuj¹c dorobek C. G. Junga:
Z mroków prehistorii  pisze Jung 
pocz¹³ siê wy³aniaæ niezwyk³y fenomen obdarzony nietrwa³¹ egzystencj¹, niepewn¹ nawet
w obecnym stadium rozwoju gatunku ludzkiego. Fenomenem tym jest ludzka wiadomoæ,
osi¹gniêcie niezwyk³e samo w sobie. wiadomoæ jest wiedz¹ o istnieniu, zdolnoci¹ poznania, ¿e ¿yjemy i dowiadczamy. Z owej wiedzy wyrasta ego, j¹dro wiadomej osobowoci,
z którym rodzi siê cz³owieka1.
Jednak pod krucha pow³ok¹ wiadomoci, rozumianej bardziej jako czuwanie, kryje
siê niewiadomoæ, rozumiana jako matryca
(swego rodzaju genotyp kulturowy), z której
w kolejnych ludzkich pokoleniach powstaje

i na nowo rozwija siê wiadomoæ. Pod t¹ warstwa jednak kryje siê niewiadomoæ jednostkowa, okrelana przez przesz³oæ jednostki
i powi¹zana z niewiadomoci¹ zbiorow¹. Owa
niewiadomoæ daje o sobie znaæ w snach, skojarzeniach, w których pojawiaj¹ siê obrazy
i motywy maj¹ce ród³a w przesz³ych dowiadczeniach jednostki. Ich treæ jednak zawiera
liczne podobieñstwa do treci i w¹tków znanych z religii czy mitologii, co zdaniem Junga
dowodzi, ¿e w psychice ludzkiej istniej¹ pierwotne obrazy  archetypy, ukryte w najg³êbszych warstwach psychiki2 .
Kluczowym elementem jest zrozumienie
procesu indywiduacji opisanego przez Junga.
Proces ów dzieli siê na dwie fazy, które s¹
zwi¹zane z pierwsz¹ i drug¹ po³ow¹ ¿ycia
cz³owieka. W pierwszej przystosowuje siê on
do tego co na zewn¹trz i podporz¹dkowuje
wszystko celowi naturalnemu, czyli sp³odzeniu potomstwa.
Dopiero w drugiej fazie ¿ycia cz³owiek
mo¿e skierowaæ swoj¹ uwagê do w³asnego
wnêtrza i okreliæ co, co Jung nazywa celem
kulturowym. Jednak nie wszyscy docieraj¹ do
drugiego etapu. Wed³ug Junga, Istnieje zestaw
uniwersalnych praobrazów zwi¹zanych z drug¹
czêci¹ tego procesu:
...zwi¹zek wspó³czesnej spontanicznej
symboliki ze staro¿ytnymi teoriami i wierzeniami nie wystêpuje dziêki bezporedniej czy
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poredniej tradycji, a nawet dziêki tradycji tajemnej, jak to siê czêsto przypuszcza, a na co
nie ma jednak ¿adnych dostatecznych dowodów. Najbardziej staranne badania nie wykry³y
takiej mo¿liwoci, ¿eby pacjent mój zna³ jakie
ksi¹¿ki czy mia³ jakiekolwiek inne informacje
o tego rodzaju ideach. Wydaje siê, ¿e jego niewiadomoæ dzia³a w tym samym kierunku
mylowym, który nieustannie manifestuje siê
w ci¹gu ostatnich dwóch tysiêcy lat. Taka ci¹g³oæ mo¿e mieæ miejsce tylko wtedy; gdy za³o¿ymy istnienie okrelonych niewiadomych
uwarunkowañ jako dziedziczonych a priori.
Oczywicie nie rozumiem przez to dziedziczenia wyobra¿eñ, co trudno by³oby udowodniæ,
jeli w ogóle by³oby to mo¿liwe. Przypuszczam
raczej, ¿e cech¹ dziedziczon¹ jest co w rodzaju mo¿liwoci odnawiania tych lub podobnych
idei. Mo¿liwoæ tê nazwa³em archetypem. Przez
archetyp rozumiem zatem strukturaln¹ cechê
lub uwarunkowanie, które w³aciwe jest psychice zwi¹zanej z mózgiem3 .
Jung uwa¿a³, ¿e przemiany w psychice
cz³owieka s¹ odpowiednio ukierunkowane i nie
nale¿y ich zaliczaæ do zjawisk patologicznych.
W dodatku psychika jest totalna i sprzecznoci powstaj¹ce w trakcie tych przemian równowa¿¹ siê. Problem polega tylko na tym, jak
twierdzi Jung, ¿e cz³owiek bardzo rzadko zdaje sobie sprawê z tego, i¿ mo¿e zrealizowaæ tê
totalnoæ. Celem rozwoju jest chêæ osi¹gniêcia pe³ni i zrozumienie tego, co jest wiadome
i niewiadome.
Archetypy znajduj¹ swoje miejsce w g³êbokiej niewiadomoci zbiorowej, pozostaj¹
ukryte. Ich treci mog¹ zostaæ poznane dziêki
symbolom. Jung okreli³ pewien zestaw archetypów, którym bêdê siê pos³ugiwa³ w mojej
pracy, a który teraz pokrótce scharakteryzujê.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e te praobrazy mog¹ ujawniaæ siê w formach osobowych, ale tak¿e
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przedmiotów, abstrakcyjnych kszta³tów i wydarzeñ.
W procesie indywiduacji , czyli rozwoju
osobowoci od pojawienia siê ego do jani,
zdaniem C.G. Junga najczêciej ujawniaj¹ siê
tkwi¹ce w niewiadomoci, takie archetypy
jak: cieñ, animus, anima, co znajduje potwierdzenie w wypowiedzi:
Sporód archetypów najbardziej empiryczny charakter maj¹ te, które najczêciej
i najsilniej wp³ywaj¹ na ego b¹d te¿ zak³ócaj¹ jego funkcjonowanie. S¹ to archetypy:
cienia, animy i animusa4 .
Rozpoznanie, a nastêpnie zintegrowanie
cienia wi¹¿e siê z samym pocz¹tkiem indywiduacji. Poniewa¿ ego uto¿samia siê najchêtniej z tym, co pozytywne, to wszystkie negatywne cechy s¹ ukrywane lub projektowane
na zewn¹trz (na inn¹ osobê czy sytuacjê). Zjawisko cienia jest zwi¹zane bardziej z niewiadomoci¹ jednostkow¹, ale do jego cech nale¿¹
tak¿e m.in. elementy odziedziczone po zwierzêcych przodkach, co wskazuje na pewien
zwi¹zek z niewiadomoci¹ zbiorowa. Jeli
cieñ nie jest jednostkowy i nie dotyczy osoby,
a wiêkszej grupy ludzi, to mamy do czynienia
ze zjawiskiem koz³a ofiarnego, który zostaje
obwiniony za wszystko, co z³e. W mitologii
odzwierciedleniem cienia bêdzie m.in. szatan.
Mo¿e nim te¿ byæ ambiwalentna postaæ trikstera, który ³¹czy cechy negatywne z tymi pozytywnymi, które zosta³y st³umione w procesie socjalizacji.
Po uporaniu siê z cieniem, mo¿na przejæ
do kolejnego etapu omawianego procesu. Teraz nale¿y znaleæ siê, wed³ug Junga, oko
w oko z tym, co jest odpowiedzialne za projekcjê, czyli z archetypem uosabiaj¹cym duszê. Dla mê¿czyzn jest to anima  wyobra¿enie kobiecoci, natomiast dla kobiet animus wyobra¿enie mê¿czyzny. Wiele mitów opowia-

da o tym, i¿ cz³owiek pierwotny by³ androgenem i stanowi³ po³¹czenie kobiety oraz mê¿czyzny. Jednak od czasów, gdy odszed³ on od
pocz¹tkowej doskona³oci, w jego ¿yciu manifestuje siê tylko jedna p³eæ, za druga tkwi
g³êboko ukryta w niewiadomoci. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e podczas gdy anima wyra¿a siê jako
postaæ kobiety o ambiwalentnych cechach, to
animus jest czym mnogim, przejawiaj¹cym
siê w nieskoñczonej liczbie postaci. Jung uwa¿a, ¿e zintegrowanie i rozpoznanie animy
i animusa to kolejny krok w procesie indywiduacji. Równoczenie podkrela:
Dzia³ania animusa i animy mog¹
wprawdzie zostaæ uwiadomione, jednak¿e
one same stanowi¹ czynniki przekraczaj¹ce
wiadomoæ, niedostêpne ogl¹dowi i niezale¿ne od naszej woli. Dlatego, mimo zintegrowania ich treci ze wiadomoci¹, zachowuj¹ one
autonomiê i z tej racji nie wolno spuszczaæ ich
z oka5 .
W mitologiach anima wystêpuje np. jako
ksiê¿niczka. lub z ni¹ i wczeniejsze pokonanie potwora bêdzie rodzajem zjednoczenia
z archetypem. Cech¹ charakterystyczn¹ animy jest te¿ ambiwalencja. Przyk³adem mo¿e
byæ sytuacja, gdy dobra dziewczyna nagle
zmienia siê w star¹ wiedmê. Anima ma zwi¹zki z wiedz¹ tajemn¹. Czêsto jest przedstawiana jako pary bóstw mêskich i kobiecych (syzygie) lub jako zwierzê np. ptak, w¹¿, tygrys.
Animus za to kochanek i uwodziciel, czasem
nauczyciel, artysta, filozof; po prostu mê¿czyzna o wyrazistych mêskich cechach charakteru i takich¿e przymiotach. Mo¿e byæ zarówno
gwa³towny, okrutny, moralizatorski jak i czu³y, m¹dry, dobroduszny. Czasem animus wystêpuje tak¿e pod postaci¹ grupy mê¿czyzn
np. rady starców.
Stary Mêdrzec i Wielka Matka to archetypy zwi¹zane z osobowoci¹ maniczn¹, o której Jung pisze:

Odpowiada ona pewnemu dominuj¹cemu czynnikowi niewiadomoci zbiorowej,
pewnemu archetypowi, który od niepamiêtnych
czasów wykszta³ci³ siê w psychice ludzkiej dziêki odpowiedniemu dowiadczeniu. Cz³owiek
pierwotny nie analizuje i nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego kto go przewy¿sza. Jeli
ten kto jest od niego m¹drzejszy i silniejszy,
to ma on w³anie manê, tj. ma w³anie wiêksz¹
si³ê...6 
Mêdrzec to personifikacja m¹droci. S³u¿y autorefleksji, ostrzega. W mitach mo¿e byæ
pomocny bohaterowi, gdy ten nie wie jak post¹piæ. Przyjmuje rolê doradcy, wskazuje mu
drogê. Archetyp ten to kwintesencja sprytu,
intuicji oraz moralnoci. Mo¿e przybieraæ postaæ czarodzieja, kap³ana, krasnala, zwierzêcia. W mitologiach odnaleæ mo¿na wiele
przedstawieñ archetypu matki. Najczêciej
spotykane to : w³asna matka, macocha, czarownica, teciowa. Praobraz Wielkiej Bogini
to tak¿e: miasto, róg obfitoci, ksiê¿yc, studnia, jaskinia, drzewo, raj, grób. Krowa, królik
czy smok zaliczane s¹ równie¿ do tego w³anie archetypu. Czêsto matka jest przedstawiana w mitologii jako niebezpieczna bogini, która
mo¿e uwiêziæ ludzi w swoim ³onie.
Niezale¿nie od naszej wiedzy, jak twierdzi Jung, istnieje archetyp jani. Poprzez ten
praobraz mo¿na z³¹czyæ aspekt wiadomy
i niewiadomy psychiki. Jej symbolem s¹
przedstawienia abstrakcyjne. Wynika to z faktu, ¿e ego uwa¿a za jañ to, co jest od niego
wiêksze, a przez to niemo¿liwe do pe³nego poznania. Obrazem jani w snach czy mitach jest
drzewo ¿ycia, pajêcza sieæ z diamentowym
paj¹kiem porodku, czwórca, król, wielki bohater, hermafrodyta oraz silne zwierzêta obdarzone w³adz¹: smok, w¹¿, lew. Do najwa¿niejszych przedstawieñ nale¿y jednak mandala.
Najczêciej sk³ada siê z kwadratu i okrêgu,
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oznacza to co skoñczone, ludzkie i nieskoñczone, boskie.
Pocz¹tek istnienia cz³owieka ujawnia siê
w symbolicznym przedstawieniu archetypu
dziecka. Najczêciej przyjmuje on formê dziecka i dzieciêcego bohatera. Bywa tak¿e kar³em,
elfem, ma³p¹ lub przedmiotem: klejnotem,
z³ot¹ kul¹, kielichem. Ten praobraz wyra¿a
potrzebê samorealizacji.
Persona to ostatni z archetypów. S³u¿y on
do ukrywania prawdziwej natury i osobowoci cz³owieka. Przyjmuj¹c maskê, tê sztuczn¹
osobowoæ, chcemy uchodziæ za kogo innego ni¿ jestemy w celu zachowania spo³ecznego porz¹dku, a przede wszystkim ochrony prywatnoci.
Wed³ug Junga, archetyp jest odziedziczonym po przodkach systemem organizacji
energii psychicznej. z jednej strony decyduje
o tym, w jaki sposób wybrany proces mentalny bêdzie przebiegaæ, z drugiej za jakie formy czy te¿ obrazy psychiczne zostan¹ ujawnione. Ten obraz pierwotny ma dojmuj¹c¹
moc sprawcz¹, tworz¹c podstawy wszelkiego
prze¿ycia. Jest jednoci¹, która dziêki czasowoprzestrzennej formule naszego dowiadczenia rozpada siê na nieskoñczon¹ iloæ doznañ
i naocznoci. Stanowi w koñcu wyraz niejawnej mocy strukturalizuj¹cej materiê, a tak¿e
wyraz swoistej, absolutnej si³y twórczej ducha7 .
Mnie interesuje jednak g³ównie aktywizuj¹ca i ukierunkowuj¹ca przemianê si³a archetypów oraz jej wp³yw na ewolucjê to¿samoci cz³owieka (bohatera mitu i bohatera
literackiego). Aby j¹ unaoczniæ siêgnê do mitów zgromadzonych w jednym z najwiêkszych
eposów wiata Mahabharaty 8 oraz do Kordiana Juliusza S³owackiego.
Mój wybór materia³u do analizy z dwóch
tak ró¿nych róde³ kulturowych jest zamierzo24

ny. Mylê, ¿e pozwoli mi to na znalezienie
dowodów potwierdzaj¹cego s³usznoæ tezy
postawionej przez C.G. Junga, ¿e:
Umys³ cz³owieka Wschodu jest introwertyczny, skierowany w g³¹b w celu dok³adnego
poznania tajników i róde³ wszelkiego istnienia, zwrócony ma w³asne ¿ycie psychiczne.
Natomiast ekstrawertyczny umys³ cz³owieka
Zachodu jest pe³en religijnej egzaltacji i skierowany na poci¹gaj¹cy wiat zewnêtrzny 9.
Tym samym bêdzie mo¿na poznaæ, jak¹
funkcjê pe³n¹ archetypy w rozwoju osobowoci w krêgu kultury Wschodu, a jak¹ w krêgu
bardziej nam znanym i bliskim to jest w kulturze Zachodu.
Wybór Kordiana Juliusza S³owackiego
motywujê tym, ¿e twórczoæ literacka okresu
romantyzmu, tak pisarzy zachodnich, jak te¿
krajowych jest mi szczególnie bliska i jak tego
dowiód³ sam C.G. Jung analizuj¹c utwory
F. Schillera oraz J.W. Goethego, szczególnie
przydatna do ukazywania procesu idywiduacji.
Próba okrelenia roli archetypów
w opowieci o Ard¿unie
Przedmiotem analizy bêdzie opowieæ
o Ard¿unie10 z Mahabharaty, której g³ównym
w¹tkiem jest historia ¿ycia piêciu potê¿nych
królów  Pandawów. Z w¹tkiem tym przeplataj¹ siê inne opowieci o mêdrcach, królewskich wojownikach i wielu innych barwnych
osobistociach. Nie chodzi jednak o analizê
ca³ej drogi ¿yciowej Ard¿uny, ani te¿ o ukazanie ju¿ w pe³ni ukonstytuowanej osobowoci,
pod wp³ywem nauki Kryszny  Bhagawadgity, ale jedynie tego odcinka tej drogi, na której
rozpoczyna on swoj¹ inwiduacjê i zbli¿a siê
do podjêcia najwa¿niejszego ¿yciowego zadania  ostatecznej rozprawy z rodem Kaurawów.
Za pocz¹tek tej drogi mo¿na uznaæ sytuacjê

braci Pandawów po pokonaniu Rakszasy 
Baki i zamieszkanie ich u bramina, zgodnie
z rad¹ Wjasadewy11 .
Impulsem procesu jest pojawienie siê w domu
bramina wêdrownego ascety, od którego Ard¿una i jego bracia dowiedzieli siê o królewnie Draupadi, córce Drupady i o tym, ¿e król
szykuje dla niej swajamwarê12 :
Pewnego dnia przyby³ pod dom bramina wêdrowny asceta. Na zaproszenie gocinnego gospodarza zgodzi³ siê zatrzymaæ u niego na kilka dni. Powitany z nale¿n¹ czci¹, goæ
zacz¹³ opowiadaæ historie zas³yszane podczas
swych wêdrówek po wiecie. Pandawowie, którzy siedzieli ca³¹ rodzin¹ s³uchali, dowiedzieli
siê, ¿e w Kampiliji odbêdzie siê nied³ugo wspania³a swajawara dla córki króla Drupady.
Asceta utrzymywa³, ¿e królewna Draupadi nie
pochodzi od ¿adnej ziemskiej matki, ale ¿e wraz
z bratem Dhriszatadjumn¹ przysz³a na wiat z
ofiarnego ognia13 .
Asceta opowiedzia³ nie tylko o cudownych narodzinach Draupadi i Dhrisztadjumny, ale tak¿e o urodzie królewny oraz, ¿e jej
brat ma zabiæ ukochanego nauczyciela Pandawów Dronê, w obronie którego ju¿ walczyli z
oddzia³ami Drupady. W swoich wywodach
zdradzi³ te¿ tajemnicê, ¿e Drupada przed obrzêdami, których konsekwencj¹ by³y narodziny jego dzieci, wyrazi³ probê, ¿e gdyby mia³
córkê, to wyda³by j¹ za Ard¿unê, z r¹k którego poniós³ sromotn¹ pora¿kê.14 Zawar³ te¿
pouczenie, ¿e przed przeznaczeniem nie ma
ucieczki.
Tym co zosta³o powiedziane, najbardziej
poruszony by³ Ard¿una, ale zaintrygowa³o to
tak¿e jego braci, szczególnie zrani³a ich wieæ
o tym, ¿e Dhrisztadjumna ma zabiæ ich ukochanego nauczyciela. Nie wiedzieli co z sob¹
zrobiæ. Wówczas matka (Kunti), która równie¿
s³ucha³a opowieci zaproponowa³a by wszy-

scy nastêpnego dnia udali siê w drogê na swajamwarê Draupadi. Motywem dzia³ania braci
jest z jednej strony zdobycie rêki królewny
z drugiej gniew przeciw jej bratu, lub zapobie¿enie zabójstwu Drony, a byæ mo¿e, tak¿e spe³nienie przeznaczenia, o którym mówi³ asceta.
Postaæ starego ascety mo¿emy potraktowaæ jako archetyp Starego Mêdrca, który
pobudza ego Ard¿uny, o¿ywiaj¹c w nim animê, której personifikacj¹ jest Draupada oraz
cieñ, mówi¹c o jej bracie. Jeli jednak cieñ
potraktowaæ zgodnie z okreleniem C.G. Junga, jako problem moralny, który rzuca wyzwanie ca³ej ego-osobowoci, gdy¿ nikt nie potrafi
zrealizowaæ cienia nie rozwijaj¹c w powa¿nym
stopniu stanowczoci moralne15 , to wyzwaniem dla Ard¿uny jest poradzenie sobie ze
sprzecznociami: przeczuwan¹ mi³oci¹ do
Draupady i gniewu wobec jej brata. Mo¿na
wiêc mia³o powiedzieæ, ¿e to w³anie te przeciwieñstwa stanowi¹ cieñ. Gdy¿ sam Jung,
charakteryzuj¹c braministyczne rozumienie
problemu przeciwieñstw, przy odwo³aniu siê
do komentarza Ramajany Kulluki, pisze, ¿e
wskazuje on na takie pary przeciwieñstw, jak:
¿yczenie i gniew, mi³oæ i nienawiæ, g³ód
i pragnienie, troska i szaleñstwo, szacunek
i hañba. Ten wiat stale musi cierpieæ pod
w³adz¹ par przeciwieñstw. A zatem istotne
zadanie etyczne polega na tym, by nie ulegaæ
wp³ywowi przeciwieñstw (nirdvanda = wolny, nie dotkniêty przeciwieñstwami), lecz by
wznieæ siê ponad nie, poniewa¿ uwolnienie
od przeciwieñstw wiedzie do zbawienia16 .
Cieñ, o którym mowa posiada jednak charakter osobowy i zgodnie z opini¹ Junga17 przy
odrobinie samokrytycyzmu mo¿na go poj¹æ
i przenikn¹æ bez wiêkszego trudu.
Ten rodzaj cienia na drodze indywiduacji
naszego bohatera pojawi siê jeszcze nie raz,
zmieniaj¹c swoj¹ postaæ. Z prawdziw¹ posta25

ci¹ cienia18 naszemu bohaterowi przyjdzie siê
dopiero zmierzyæ a drogê do jego przezwyciê¿enie, lub te¿ raczej zrozumienia i zaakceptowania, a tym samym do samodoskonalenia siê,
objani mu Kryszna w nauce zwanej Bhagawadgita, czyli pieñ Pana. Ale, tak¿e z problemem radzenia sobie z tym cieniem ni¿szej rangi
Ard¿una nie pozostaje sam, gdy¿ pomaga mu
w tym równie wielopostaciowy Stary Mêdrzec
oraz dowiadczenie.
Ponownym przejawieniem siê postaci Starego Mêdrca jest wymiany ju¿ przeze mnie
Wjasadewa, który pojawia siê w drugim dniu
wêdrówki Panadawów na swajamwarê:
Pierwszego wieczoru, gdy po ca³ym dniu
wêdrówki siedzieli przy ogniu, zjawi³ siê Wjasadewa. Pandawowie padli mu do stóp, po
czym powstali z kornie z³o¿onymi d³oñmi,
a mêdrzec pob³ogos³awi³ ich. Kiedy ju¿ wszyscy usiedli, Wjasadewa zacz¹³:
O rycerze, pogromcy wrogów, czy idziecie drog¹ cnoty, jak przykazuj¹ pisma? Czy
czcicie braminów? Mam nadziejê, ¿e okazujecie szacunek wszystkim, którzy nañ zas³uguj¹.
Riszi przemawia³ w ten sposób przez pewien czas, a Pandawowie s³uchali z uwag¹.
Na koniec poradzi³ im staraæ siê o rêkê królewny Pañczali19. Jej ojciec, pragn¹c oddaæ
córkê prawdziwie godnemu kandydatowi, obmyla dla zalotników próbê strzelania z ³uku.
Ard¿una powinien stan¹æ do zawodów.
Z tymi s³owami Wjasadewa wsat³ i przyj¹wszy jeszcze raz pok³ony Pandawów znikn¹³
w lesie20 .
Wkrótce po odejciu mêdrca Pandawowie
zostan¹ poddani próbie, polegaj¹cej na koniecznoci opanowania gniewu i przeciwstawieniu siê kusicielskiej propozycji Gandhawary Angaraparny21 . Gdy z tej próby uda³o siê
im wyjæ zwyciêsko Angaraparana zdradzi³
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Ard¿unie, co pozwoli³o mu pokonaæ jego, niebianina.:
Jeste nie do pokonania, rycerzu, gdy¿
przestrzegasz lubu wstrzemiêliwoci. Gdyby
do walki z Gandharwami, i to w nocy, stan¹³
wojownik, który nie odmawia sobie rozkoszy
mi³osnych, nie wyszed³by z tego ¿ywy22 .
W konsekwencji Angaraparna jest tak¿e
przejawieniem siê Starego Mêdrca, udziela
bowiem Ard¿unie pouczenia i dajê radê:
nawet wojownik, który, nie zachowuje cis³ej
wstrzemiêliwoci, bêdzie w stanie pokonaæ
najpotê¿niejszego wroga, jeli ma ze sob¹ bramina-kap³ana [...] we sobie dobrego kap³ana
za przewodnika23 .
Bracia pos³uchali rady. Ich przewodnikiem zgodzi³ siê byæ, mieszkaj¹cy w lenym
aramie Dhaumji. Z nim, przebrani za braminów, przybywaj¹ na swajamwarê Draupadi.
Mo¿emy wiêc powiedzieæ, ¿e ego Ard¿uny
przybiera postaæ persony24 .
Nierozpoznany przez nikogo Ard¿una
przystêpuje do zawodów, polegaj¹cych na trafieniu strza³¹ z magicznego ³uku w cel i przestrzelenie kr¹¿ka:
Bior¹c siostrê za rêkê, Dhriszatadjumna obwieci dononym g³osem: Ta oto królewna przypadnie dzisiaj temu, kto zestrzeli
cel. Tu królewicz wskaza³ na olbrzymich rozmiarów ³uk le¿¹cy na z³otym stole. Oto ³uk
i strza³y, którymi macie siê pos³u¿yæ. Og³aszam
uroczycie: ktokolwiek przestrzeli kr¹¿ek i trafi
w cel, zdobêdzie rêkê Draupadi. Dokonaæ tego
zdo³a tylko m¹¿ wysokiego rodu, o wyj¹tkowej
sile i zrêcznoci25 .
Po odniesionym zwyciêstwie przez Ard¿unê, Pandawowie zostaj¹ zaatakowani. Walce stara siê przewodziæ Karna, wo³aj¹c: Kszatrijowie nie powinni atakowaæ braminów, ale
skoro ci sami staj¹ z nami do walki, mo¿emy
podj¹æ wyzwanie. Gdy Ard¿una skutecznie

odpiera ataki, zdaje sobie sprawê, ¿e nie uda
mu siê zyskaæ przewagi, zaprzestaje walki
i sk³ada pok³on tajemniczym braminom. Rozstrzygniêt¹ ju¿ swajamwarê, koñcz¹ ostatecznie, obecnego na niej, s³owa Kryszny: O
monarchowie  powiedzia³  ten bramin zdoby³ rêkê królewny w sposób tyle¿ uczciwy, co
godny podziwu. Dalsza walka jest bezcelowa.
Nie kalajmy tej wiêtej uroczystoci niepotrzebnym rozlewem krwi, i to bramiñskiej.
Przestawiony proces indywiduacji osobowoci Ard¿uny, mo¿emy jednak nazwaæ jedynie procesem wstêpnym, odbywaj¹cym siê
wci¹¿ pod opiek¹ matki Kunti i braci, st¹d te¿
mo¿na powiedzieæ, ¿e w znacznej mierze jest
on zdominowany przez archetyp dziecka26 .
Drogê w podró¿ wiod¹c¹ w sferê w³asnej
jani oraz w sferê innych wiatów, a wiêc dla
prawdziwej, lub inaczej indywiduacji drugiego stopnia otwiera Ard¿unie z jednej strony
sytuacja w jakiej znalaz³ siê po zdobyciu rêki
Draupadi, z drugiej strony przypadek.
Po powrocie z turnieju Ard¿una oznajmi³
matce, ¿e wraca z niego z najcenniejsz¹ ja³mu¿n¹. Kunti odpowiada mu by podzielili siê
wszystkim, co zdobyli. Matka nie wie, ¿e prawdziw¹ zdobycz¹ jest królewna, gdy j¹ zobaczy³a znalaz³a siê w zak³opotaniu: Co robiæ.
Jako kobieta prawdomówna nie mog³a jednak
cofn¹æ swojej decyzji. W k³opotliwej sytuacji
znaleli siê tak¿e bracia, ale Judhiszthira przypomnia³ s³owa Wjasadewy:
Prawda, mêdrzec radzi³ Ard¿unie stan¹æ
o królewnê do zawodów, zarazem jednak zdawa³ siê wskazywaæ, ¿e ma ona zostaæ ¿on¹ ich
wszystkich. Takie ma³¿eñstwo, choæ niew¹tpliwie rzadkie, nie koniecznie musia³o byæ
grzechem, jeli sankcjonowa³ je swym autorytetem Wjasadewa  tym bardziej, jeli mia³o
pos³u¿yæ wype³nieniu religijnego nakazu. Jeli Draupadi polubi tylko jeden z nich, po-

czn¹ siê zwady i rywalizacja. Tak¿e s³owa
Kunti oka¿¹ siê fa³szem. Widocznie sam Bóg
chce tego ma³¿eñstwa.
Judhiszthira podj¹³ decyzjê: Wszyscy
pojmiemy b³ogos³awion¹ Draupadi za ¿onê27 .
Zaproszony do domu Pandawów mêdrzec
Wjasadewa, bêd¹c sam na sam z Drupad¹
wyjawia jej, ¿e w przesz³ych ¿yciach by³a córk¹
risziego i modli³a siê piêciokrotnie do Sziwy
o potê¿nego mê¿a, a Sziwa jej odpar³: Skoro
poprosi³a mnie piêæ razy, w nastêpnym wcieleniu bêdziesz mieæ piêciu mê¿ów.28
Tak te¿ siê sta³o. Mêdrzec Narada, zaleci³
jednak braciom, by unikali zazdroci. Królewicze przyjêli uk³ad, ¿e jeli który z nich ujrzy Drupadi z innym, ten uda siê na wygnanie
do puszczy.
Przypadek sprawi³, ¿e gdy Judhiszthira
przeby³a z Draupadi, Ard¿una us³ysza³ krzyk
bramina, ¿e jacy ³ajdacy rabuj¹ dom. Pobieg³
po broñ, do pokoju, w którym w³anie przebywa³ brat z ich wspóln¹ ¿on¹. I chocia¿ zapewniali go, ¿e ich zachowanie by³o bezgrzeszne
i w niczym im nie przeszkodzi³, to on postanowi³ dotrzymaæ przyjêtej zasady:
Ard¿una jednak by³ nieugiêty. O mój
panie, s³ysza³em z twych ust, ¿e cnotê nale¿y
praktykowaæ bez oci¹gania siê i wykrêtów. Nie
odst¹piê od prawdy. Prawda to mój orê¿,
a cnota to moja si³a. Pozwól mi odejæ, jeszcze
dzisiaj chcê wyruszyæ do lasu29 .
Na nic siê zda³y proby pozosta³ych braci. Ard¿una by³ nieugiêty. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e tym razem wyranie da³o znaæ o sobie jego ego. Tak te¿ rozpocz¹³ siê nowy etap
jego indywiduacji, charakteryzuj¹cy siê : odejciem, inicjacj¹ i powrotem do wiata rzeczywistego. Przyczyn¹ odejcia jest wola pielêgnowania cnoty. Etap odejcia wi¹¿e siê
z wyzwoleniem z dziecka i z rozpoczêciem
okresu inicjacji. Pozwala on bohaterowi zdo27

byæ samodzielne dowiadczenie, zmagaæ siê
z przeciwnociami, nauczyæ siê rozumieæ
sprzecznoci i wznosiæ siê ponad nie. Poznaje
grone aspekty animy, spotyka siê z nowym
rodzajem cienia, z wy¿szym aspektem Starego Mêdrca, wyra¿aj¹cego ukryty wymiar duchowej aktywnoci psychicznej. Zwieñczeniem tego okresu bêdzie apoteoza i osi¹gniêcie
ostatecznej nagrody, bêd¹cej w rzeczywistoci trwa³ym mostem w centrum jego wiata
wewnêtrznego. Ostateczn¹ nagrod¹ bêdzie
¿ywy kontakt z niewiadomym obszarem istnienia  czyli w myl psychologii Junga, bezporedni kontakt z bohatera Jani¹.
Etap trzeci, to powrót do królestwa po
przejciu ostatniego progu dowiadczenia, jako
cz³owieka pe³nego, gotowego do dzia³ania i przemiany  do walki ze wiatem i dalszego zmagania siê z samym sob¹  dalszego doskonalenia.
Ard¿una zrozumia³, ¿e skoro raz mimo
woli z³ama³ zasadê, to nie znaj¹c do koñca siebie, ani przeznaczenia, mo¿e w ka¿dej chwili
zejæ z drogi cnoty. Takie doznanie  jak pisze
J. Prokopiuk, za Jungiem nale¿y do sfery numiosum. Jest ona jednak pocz¹tkiem drogi,
b¹d to do zniszczenia osobowoci, a nawet
mierci, b¹d te¿ do obudzenia archetypów i mo¿liwoci zintegrowania ich ze wiadomoci¹,
a tym samym wyrwania jednostki z izolacji
i w³¹czenia jej w wieczysty proces kosmiczny30 .
Wêdrówka jak¹ zaplanowa³ Ard¿una
przypomina zasadê poruszania siê w krêgu
mandali co by oznacza³, pojawienie siê archetypu jani31 .
Królewicz powêdrowa³ pieszo na pó³noc.
Postanowi³ najpierw pójæ w górê Gangesu ku
Himalajom, potem skrêciæ na wschód, dotrzeæ
do oceanu i pójæ jego brzegiem. Zatoczywszy
w ten sposób wielkie ko³o, trafi w koñcu z powrotem do Indraprasthy32 .
W drodze towarzysz mu myl o Krysznie
jako o ukochanym kuzynie i ukochanym dru28

hu. S³ucha te¿ mêdrców wg których Kryszna
jest wiecznym, nienarodzonym Bogiem, Najwy¿sz¹ Osob¹ i ¿e zst¹pi³ na ziemiê33 . Powoduje to, ¿e jawi siê on jako osobowoæ maniczna, archetyp Starego Mêdrca.
W swych podró¿ach Ard¿una urz¹dza
ofiary ogniowe na czeæ Wisznu i bogów.
K¹pi¹c siê w Gangesie34 zostaje si³¹ wci¹gniêty w g³êbiny. I tak dostaje siê na dwór króla
Nangów Kaurawji, gdzie zostaje rozpoznany
jako animus ksiê¿niczki Ulupi, pragn¹cej go
polubiæ. Nie chc¹c by wymówi³ siê, uprzedza go, ¿e wie o lubie jego i jego braci z Drauapadi. T³umaczy jednak, ¿e regu³a któr¹ przyjêli bracia, nie zabrania mu obcowania z inn¹
ko-biet¹. Grozi samobójstwem je¿eli jej odmówi. Ard¿una zrozumia³, ¿e Ulupi szuka u niego po-mocy i zgodzi³ siê z ni¹ obcowaæ. Po
uczcie legli na z³otym ³o¿u w pa³acowej komnacie i sp³odzili dziecko.35
Nazajutrz Ulupi zabra³a go poprzez Ganges do miejsca gdzie siê spotkali i przed rozstaniem udzieli³a mu b³ogos³awieñstwa: Bêdziesz nie do pokonania w wodzie, poradzisz
sobie z ka¿dym wodnym stworzeniem36 . W ten
sposób posiad³ now¹ moc.
Póniej pod¹¿a³ przez Himalaje do pustelni
s³ynnego mêdrca Wasiszty. Po k¹pieli w wiêtym jeziorze na zboczu zwróci³ siê na wschód,
zostawiaj¹c Himalaje za sob¹, odwiedzi³ las
Naimiszaranja, o którym mêdrcy mówi¹, ¿e le¿y
w samym rodku wszechwiata.
Przep³yn¹³ przez wiête rzeki i stan¹³ na
granicy pañstwa Kalinga. Po miniêciu góry
Mahendry przyby³ do krainy Manipur, w której
z³o¿y³ wizytê królowi Czitrawahanie w miecie Manalur. Tu zosta³ rozpoznany przez
ksiê¿niczkê Czitrawahnie. Rozpoznaj¹c j¹ jako
swoj¹ animê, polubia j¹ a ona rodzi mu syna,
którego ten oddajê teciowi, by Manipur nie
zosta³ bez nastêpcy tronu. Obieca³ jednak, ¿e
wróci po ¿onê i zabierze j¹ do Indraprasthy.

Dalsza jego droga wiod³a wzd³u¿ brzegu
oceanu w kierunku po³dniowym i tak dotra³
do Prabhasy do cudownego miasta wzniesionego przez Krysznê  Dwaraki. Tu ujawnia siê,
¿e myli on o o¿enku z siostr¹ Kryszny Subhadr¹, która jawi siê jako jego anima.
Starszy brat Subhadry zamierza j¹ jednak,
ku niezadowoleni Kryszny, wydaæ za Durjodhanê. Kryszna nie mo¿e siê tej decyzji sprzeciwiæ, chocia¿ jest przychylny Ard¿unie, gdy¿
Balarama jest starszym bratem, a ponadto ojcem miasta. Radzi Ard¿unie uzbrojenie siê
w cierpliwoæ oraz by nie zdradza³ swojej to¿samoci. Tak wiêc by zbli¿yæ siê do ukochanej
Pandawa przebiera siê w sannjasina i w takiej
postaci zostaje zaproszony na dwór na posi³ki,
w czym odczytujemy personê.
Subhadra domyla siê kim jest i rozpoznaje w nim ukochanego  animusa. Spotkania trwaj¹ parê tygodni a¿ przysz³a pora podjêcia decyzji o zam¹¿pójciu. Wówczas
Kryszna poradzi³ Ard¿unie, ¿eby rycerskim
zwyczajem porwa³ ksiê¿niczkê. Ten boj¹c siê
otwartej wojny, postanowi³ uzyskaæ zgodê na
taki czyn swojego brata Jadhiszthiry. Kryszna
za obieca³ mu, ¿e postara siê udobruchaæ Balaramê. W dniu uroczystoci, w którym mia³y
byæ og³oszone zalubiny Subhadry sannjasin
zrzuci³ swoje szaty i przybra³ zbrojê. Wsiad³
na rydwan przygotowany przez Krysznê , a gdy
dostrzeg³ ukochan¹ w gronie przyjació³ek przy
wi¹tyni Wisznu, poderwa³ konie do galopu,
podjecha³ do niej i porwa³ do rydwanu, tak
ujawni³o siê uzbrojone ego. Po zalubinach,
poniewa¿, równoczenie min¹³ czas koniecznego rozstania z Draupadi Ar¿una z Subhadr¹
powróci³ do domu37 . Tak zakoñczy³ siê cykl
indywiduacji bohatera, lecz to jeszcze nie koniec tego procesu. Trzeci i najtrudniejszy cykl
rozpocznie siê w czasie przygotowañ do ostatecznej walki z Kaurawami , gdy Ard¿una sto-

j¹c naprzeciw oddzia³ów Kaurawów: przerazi³ siê, patrz¹c na krewnych i przyjació³ ustawionych naprzeciwko niego w szeregach. Serce jego przepe³ni³o siê wspó³czuciem. Jak móg³
pragn¹æ zabiæ cz³onków swojej rodziny i przyjació³. Poczu³, ¿e opuszczaj¹ go si³y i przemówi do Kryszny dr¿¹cym g³osem: Mój Panie,
na widok krewnych i przyjació³ stoj¹cych
przede mn¹ w nastroju walki, trzês¹ siê moje
koñczyny i wysychaj¹ usta38 .
Ten etap procesu indywiduacji bohatera
wymaga jednak odrêbnej analizy.
Proces Indywiduacji w Kordianie
Juliusza S³owackiego
Powy¿ej przedstawi³em proces indywiducji zachodz¹cy w psychice introwertycznego
cz³owieka wschodu. Aby przedstawiæ ró¿nice
w samym procesie dochodzenia do jani, która symbolizuje cel ludzkiego rozwoju, ca³kowitoæ cz³owieka39 po miedzy osobowoci¹
introwertyczn¹ wschodni¹, a zachodni¹ ekstrawertyczn¹ przytoczê postaæ Kordiana.
Warto te¿ zaznaczyæ, i¿ dobór dwóch
bohaterów: Kordiana, Juliusza S³owackiego,
oraz Ard¿uny z Mahabharaty jest o tyle istotny, i¿ obie te postacie symbolizuj¹ mit ducha
narodu.
W akcie pierwszym dzie³a, mamy do czynienia z integracj¹ cienia bohatera, czyli uwiadomieniem sobie tych cech które mówi¹ o s³aboci, niepewnoci , jaskó³czym niepokoju40 .
Na proces ten wp³ywa postaæ przyjaciela Kordiana, który zabija siê z powodu nieszczêliwej mi³oci41 oraz sama nie mog¹ca siê dope³niæ mi³oæ bohatera do jego uwiêconej
Animy42 .
Aby wzbudziæ w Kordianie zespolone ego
i doprowadziæ do koñca integracji cienia, pojawia siê archetyp Starego Mêdrca, pod posta29

ci¹ s³ugi bohatera, Grzegorza. Postaæ ta opowiada Kordianowi ró¿ne przypowieci, pierwsz¹ z nich jest bajka o Janku który psom szy³
buty. Przywo³any w niej archetyp dziecka, zostaje odrzucony przez bohatera. W opowieci
drugiej o Kazimierzu, Grzegorz wzbudza siê
cieñ Kordiana43 i zapowiada zachodz¹cy w nim
proces inicjacji, maj¹cy na celów wy³oniæ wiadome ego. W akcie pierwszym dzie³a mamy
do czynienia z integracj¹ cienia bohatera, uwiadomieniem cele dojrzewaj¹cej osobowoci.
W czêci nastêpnej (scena II) widzimy pojawiaj¹ce siê symbole inicjacji drogi duchowej pod
postaci¹ cia³ astralnych: gwiazdy, ksiê¿yc w pe³ni (symbol rozwoju i pe³ni) oraz zintegrowany, uwiadomiony cieñ44 . Wszystkie wymienione symbole i archetypy doprowadz¹ do
wiadomego wyboru bohatera i zarazem duchowej transformacji, której zapowiedzi¹ jest
koñcówka aktu I, dope³ni siê za w Akcie II na
górze Mont Blanc.
W akcie I, za spraw¹ Wioletty, nastêpuje
rozprawienie siê z Anim¹ przez wiadome ego:
Kordian
Ewo moja! Adama zast¹pi¹ ci drudzy,
A ja cieszê siê z serca, ¿e gdzie moi s³udzy,
Wygnani z willi, z czo³em spuszczonym ku ziemi
Pójd¹ t¹ sam¹ drog¹, za lady mojemi,
I bêd¹ zbieraæ z³oto, tam gdzie ³zy upadn¹45 .
Na skutek czego, zgodnie z opini¹ Junga pojawia siê osobowoæ maniczna, poniewa¿ stanowi ona czynnik niewiadomoci
zbiorowej, to pojawia siê jako archetyp mê¿czyzny, wystêpuj¹cego w postaci bohatera, np.
naczelnika plemienia, znachora i wiêtego,
w³adcy ludzi i duchów. Kordian pojawia siê
jako Polak, tak bowiem jest zapowiedziany na
46
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audiencjê u Papie¿a przez Szwajcara, gdy ten
mówi:
Graf Kordian, Polak47 .
Kordian potwierdza poczucie siê naczelnikiem plemienia, gdy zwraca siê do Papie¿a:
W darze niosê ci, Ojcze, relikwij¹ wiêt¹,
Garæ ziemi, kêdy dziesiêæ tysiêcy wyr¿niêto
Dziatek, starców i niewiast... Ani te ofiary
Opatrzono przed mierci¹ chlebem eucharisti;
Z³ó¿ ja tam, kêdy chowasz drogie czarów, dary,
W zamian daj mi ³zê, jedn¹ ³zê...48
W Papie¿u mo¿emy rozpoznaæ archetyp
ojca, któremu Kordian rzuca wyzwanie. Ten
oczekuje od niego i wszystkich Polaków pokory i zadania siê na wolê bo¿¹:
...Jutro z majestatu
Dam wielkie prze¿egnanie Rzymowi i wiatu,
Ujrzysz, jak ca³e ludy kornie krzy¿em le¿¹;
Niech siê Polaki modl¹, czcz¹ cara i wierz¹.49
Kordian odrzuca pouczenie Papie¿:
Rzucam na cztery wiatry mêczenników
prochy!
Ze skalanymi usty do kraju powrócê....50
Nie traci jednak poczucia mocy. Wspina
siê na szczyt góry Monte-Blanc, a bêd¹c ju¿
na nim Owiadcza:
Jam jest pos¹g cz³owieka na pos¹gu wiata .51
......................................................................
i wyra¿a swoje pragnienie:
O, gdyby tak siê wedrzeæ na umys³ów górê,
Gdyby stan¹æ na ludzkich myli piramidzie

I przebiæ czo³em przes¹dów chmurê,
I byæ najwy¿sz¹ myl¹ wcielon¹....
Pomyleæ tak  i nie chcieæ?  o hañbo!
O wstydzie!
Pomyleæ tak  i nie móc? W szmaty podrê
³ono!
Nie móc?  to piek³o!
[...................................................................]
Mogê  wiêc pójdê! Ludy zawo³am! Obudzê! 52 .
Bêd¹c wiadomym swojej mocy dokonuje
rozrachunku z minionym etapem ¿ycia:
Uczucia po wiatowych opada³y drogach...
Gorzkie poca³owania kobiety  kupi³e....
Wiara dziecinna pad³a na papieskich progach...
Nic  nic  nic  a¿ w powietrza b³êkicie
Sk¹pa³em siê....i o¿y³em,
I czujê ¿ycie!53 .
Na nowym etapie ¿ycia  idywiduacji cieniem staje siê problem utraconej wolnoci,
Anim¹ Polska  Ojczyzna. Sytuacja ta wymaga zderzenia siê ja bohatera z jani¹, to jest
nie-wiadomoci¹ narodow¹, któr¹ intuicyjnie
zgaduje, stawiaj¹c sobie za cel: przebiæ siê czo³em przez przes¹dów chmurê. Naprzeciw jego
woli wyjdzie archetyp Starego Mêdrca  Winkelrida. Idei Polski Chrystusa narodów, przeciwstawi idê Polski Winkelrid narodów!
Ludy! Wikelrid o¿y³!
Polska Winkelriedem narodów54 .
Identyfikuj¹c siê z Winkelridem staje siê
persona  uzbrojonym ego i takim siê zjawi na
zebraniu spiskowców w podziemiach katedry
w. Jana, gdzie stanie oko w oko z jani¹, któr¹
zaakceptuje lub odrzuci.
To, co tak naprawdê leg³o u podstaw
podmiotu  pisze Jung  to znaczy Jañ  jest

czym znacznie bardziej rozleg³ym ni¿ ja,
poniewa¿ ogarnia niewiadomoæ, podczas
gdy ja w zasadzie stanowi centrum wiadomoci. Gdyby ja by³o to¿same z Jani¹, to
niepodobna sobie wtedy wyobraziæ, w jaki sposób by³oby mo¿liwe, bymy niekiedy pojawiali
siê w marzeniach sennych w ca³kiem innych
formach i znaczeniach55 .
Treci niewiadomoci zbiorowej reprezentowane s¹ w wiadomoci przez wyraziste
sk³onnoci czy ujêcia, znajduj¹ wiêc swój wyraz w stanowiskach, pogl¹dach ludzi nawet
jeli s¹ niewiadomi róde³ ich pochodzenia.
Z tymi w³anie formami spotka siê Kordian
podczas spotkania spiskowców. Z jednej strony bêdzie to stanowisko Prezesa i Ksiêdza odwo³uj¹ce siê do wiary i tradycji narodowej
i z tych powodów neguj¹ce koniecznoæ zabicia cara, z drugiej strony myl rewolucyjna,
jako pieñ bluniercza Nieznajomego, w której mo¿emy odczytaæ przejawienie siê archetypu szatana:
piew Nieznajomego
Pijcie wino! Pijcie wino!
Nie wierzycie, ¿e to cud,
Gdy strumieniem wina p³yn¹,
Choæ nie sadzi winnic lud.
Pij, dru¿yno! !
Lecz siê bêdzie wit promieniæ,
Trzeba wino w krew przemieniæ,
Przemienione wino piæ. Pij, dru¿yno!
Chrystus wodê mieni³ w wino,
Gdy weselny s³ysza³ piew,
Gdy wesele by³o w Kanie....
A gdy przysz³o zmartwychwstanie,
Chrystus wino mieni³ w krew....
Jutro b³ynie jutrznia wiary,
Pijcie wino! Idcie spaæ!
My wemiemy win puchary
By je w klanny sztylet zlaæ.
Niech ten sztylet silne ramiê
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W piersi wbije i za³amie...
Pijcie wino! idcie niæ56 .
Obie te koncepcje s¹ obce Kordianowi,
ale przecie¿ s¹ w nim samym identyfikuj¹cym
siê nie z nimi, lecz z postaw¹ Winkelrida  uto¿samienie ego z person¹. Powoduje to, ¿e Kordian nie podporz¹dkowuje siê wyra¿onej
w g³osowaniu woli spiskowców. Pomimo braku zgody na zabójstwo cara, podejmuje siê tego
wyzwania. Podczas drogi do komnaty cara dochodzi do zderzenia instynktu upersonifikowanego przez S³owackiego jako Strach i archetypów w osobie Imaginacji.57 Ego Kordiana
musi podj¹æ walkê z tymi dwiema si³ami. Nie
mo¿e pozostaæ obojêtne wobec obrazów wskazywanych mu przez Imaginacjê, ani te¿ z wizja-mi rodzonymi przez Strach58 , w konsekwencji bohater pada zemdlony u przed
drzwiami komnaty cara.
Do tego, co siê przydarzy³o Kordianowi
mo¿emy odnieæ wypowied A. Moreno:
Dla rozwi¹zania konfliktu konieczne jest
zrozumienie, ¿e nasza przeciw-wola,(w sytuacji Kordiana, ta przeciw-wola jest ukazywana z jednej strony przez obrazy posuwane
przez Imaginacjê, z drugiej strony przez Strach)
 niewiadomoæ, równie¿ jest aspektem woli
Bo¿ej. Jest to zdanie heroiczne, a czêsto tragiczne; porównaæ je mo¿na z tortur¹ inicjacji.
Nie jest to jednak po prostu kara, ale niezbêdny rodek wiod¹cy cz³owieka ku przeznaczeniu. St¹d poci¹ga za sob¹ cierpienie, a ka¿dy
krok naprzód na cie¿ce indywiduacji dokonuje siê kosztem intensywnego cierpienia duchowego, mêki ego z powodu gwa³tu zadawanego mu przez jañ.59
St¹d indywiduacja jest niebezpieczna,
a jej niebezpieczeñstwo tkwi w ogromnej sile
archetypów, które wiadomoæ musi sobie
przyswoiæ. Kordian jednak posiada wiedzê,
z której wynika, ¿e na przeszkodzie do odzy32

skania niepodleg³oci Polski stoj¹ przes¹dy, to
ona stanowi¹ pod³o¿e nieszczêæ narodowych,
dlatego postawi³ sobie zdanie: przebiæ siê przez
przes¹dów chmurê  byæ myl¹ wcielon¹. Praktycznie podczas narady spiskowców pozna³,
¿e jest to niemo¿liwe. Stanowi³ o tym wynik
g³osowania odrzucaj¹cy czyn spiskowy. Nie
domyla³ siê jednak, ¿e tak z³o¿ona wiadomoæ narodowa jest zapisana w nim sam w
jego niewiadomoci. To zosta³o mu dopiero
ujawnione przez Strach i Imaginacjê. Nie zgadzaj¹c siê z nimi, nie móg³ zaakceptowaæ jani. Jego osobowoæ zosta³a rozbita, co doprowadzi³o go szpitala wariatów. Tu poprzez
osoby, ich postawy i pogl¹dy poznamy dalsze
aspekty tego rozbicia, ale proces indywiduacji
Kordiana zakoñczy siê niepowodzeniem.
Wnioski dotycz¹ce indywiduacji
Z analizy wybranych rozdzia³ów Mahabharaty wynika, ¿e na pierwszym etapie procesu indwiduacji dochodzi do wyranego wyodrêbnienia ja bohatera, tak samo zreszt¹
dzieje siê w sytuacji przedstawionej w Kordianie. Wyjcie poza obrêb archetypu dziecka
i koniecznoci poszukiwania w³asnego ja .
To ja daje wyranie o sobie znaæ w chwili
zetkniêcia siê z now¹ form¹ cienia, zmuszaj¹cego bohatera do obrania nowej drogi.
W przypadku Kordiana, bêd¹cego osobowoci¹ ekstrawrtyczn¹, proces indywiduacji
zakoñczy siê niepowodzeniem na drugim etapie, kiedy ja bohatera stanie na przeciw jani, lub te¿ u¿ywaj¹c okrelenia Karla Jaspersa,
znajdzie siê w sytuacji granicznej60 i przyjmie
wobec niej postawê osobowoci demonicznej,
czyli takiej, która z jednej strony nie wierzy
w rozwi¹zanie problemu granicznego w ramach postulowanych wiatopogl¹dów, z drugiej za strony nie usi³uje tych problemów

uniewa¿niæ poprzez wzniesienie siê w prze¿yciu mistycznym, na poziom na którym ten
problem nie obowi¹zuje, lub jego rozwi¹zanie
jest od niego niezale¿ne. Wg Junga ekstrawertyk nie potrafi zrozumieæ, ¿e stanowiska
subiektywne mog¹ byæ nadrzêdne wobec sytuacji obiektywnej61 , zderzenie ego z jani¹
mo¿e skoñczyæ siê dla niego katastrof¹.
W przypadku Ard¿uny jego osobowoæ
na drugim etapie indywiduacji zostanie wzbogacona. Wejcie w kr¹g mandali spowoduje,
¿e stanie siê osobowoci¹ maniczn¹. Na tym
etapie ja bohatera stanie tak¿e naprzeciw
jani. Od momentu pojawienia siê w domu
Kryszny, ten na poprzednim etapie archetyp
Starego Mêdrca, stanie siê swoistym przejawieniem siê jani, posiada on bowiem wiedze
i moc, której nie posiada ja. Naprzeciw niego jest ono czym ograniczonym i u³omnym.
Dowodzi to tego, ¿e nasz bohater (reprezentuj¹cy Wschód) jest introwertykiem, znajduj¹cym siê pod wp³ywem niewiadomego kompleksu Mocy62 .W koñcu dochodzi do mniej lub
bardziej niewiadomego uto¿samienia ja
z jani¹ i w tej sytuacji znaczenie jani (autorytetu Kryszny) zdaje siê byæ zdegradowane,
jakby to powiedzia³ Jung, do zera, co powoduje, ¿e ja wzbiera ponad wszelk¹ miarê63 .
Jest to chwila, któr¹ ukaza³em w czêci analitycznej jako zamkniêcie drugiego etapu. Chwila przed ostateczn¹ walk¹, w której cieñ jest
tak potê¿ny, ¿e niweluje ca³e dotychczasowe
dowiadczenie i z ca³¹ moc¹ czynnika subiektywnego wydaje siê okrelaæ losy wiata. W tej
sytuacji jañ zostaje wt³oczona w ja. W warunkach osobowoci ekstrawertycznej  jak
podaje Jung64  prowadzi³oby to do postawy
wyra¿aj¹cej aroganckie roszczenia do w³adzy;
wrêcz infantylnego ego-centryzmu, lub do rozbicia osobowoci, tak jak w przypadku Kordiana. W sytuacji Ard¿uny prowadzi do lêku
o los przyjació³ i bliskich, którzy stanêli na-

przeciw niego w gotowoci do walki  o skutki rozlewu bratniej krwi.
Opisywany moment oznacza kryzys równy niemal¿e mierci nie tylko Ard¿uny, ale tak¿e Kryszny. Jedynym wyjciem z tej sytuacji
jest znalezienie drogi odrodzenia. Tê w³anie
drogê otworzy Kryszna, który stanie na nowo
naprzeciw cienia, jako Stary Mêdrzec, uwiadamiaj¹c istnienie jani wy¿szej i zachowania
siê wobec niej ja:
Przedmiotem wed jest wiat trzech gun65
Ty natomiast uwolnij siê od trzech gun,
Ard¿uno!
Wznie siê ponad pary przeciwieñstw,
Stale obecny w sattwie66 .
Tarot  ikonografia archetypów
do indywiduacji cz³owieka

Je¿eli przyjmiemy i¿ Wielkie Arkana
Tarota, magiczne 22 karty, s¹ obrazem drogi cz³owieka id¹cego przez ¿ycie, to otrzymamy zobrazowanie procesu indywiuacji wraz
z ikonografi¹ Jugnowskich archetypów. I tak
pierwsze siedem kart to pierwszy etap wêdrówki m³odego cz³owieka maj¹cy na celu wydobyæ wiadome uzbrojone Ego.
Karta G³upiec przedstawia: wêdruj¹cego b³azna w kolorowym stroju, z lask¹ podró¿n¹ w prawej rêce, kijem na lewym ramieniu, na koñcu którego przywi¹zane jest
zawini¹tko. Kij przytrzymywany jest lew¹
rêk¹. Nad wêdrownikiem, po lewej, ksiê¿yc
w aureoli. B³azen stoi nad krawêdzi¹ przepaci, z której wy³ania siê g³owa smoka i kryszta³. Jego praw¹ nogê gryzie lampart w innej
wersji kart pies. Twarz z przymru¿onymi oczami, zwrócona ku górze, symbolizuje zamkniêcie siê we w³asnym wiecie, wiecie marzeñ
i idea³ów, do tego stopnia i¿, nie rozró¿nia pory
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dnia, nie czuj¹c przed sob¹ zagro¿enia rozpoczynaj¹cej siê nocy, któr¹ symbolizuje obraz
bladego s³oñca i odznaczonym pó³ksiê¿ycem
prawie w prawym górnym rogu karty. Strój
pstrokato-zielony z mnóstwem dzwoneczków
 odwieczny symbol b³azna, ale tak¿e dziecka
z zabawkami. G³upiec symbolizuje niewiadom¹ siebie, niewinn¹, wchodz¹c¹ w ¿ycie jednostkê67 z jednej strony wiêc pojawia siê pod
archetypem wiecznego dziecka, osobowoci
która niewiadomie przechodzi przez ¿ycie, jest
równie¿ pocz¹tkiem istnienia, lub dzieciñstwem
cz³owieka i ludzkoci68. Zawiera w sobie chaos
pierwotny, oraz aspekt zbiorowej niewiadomoci. Karta druga z kolei  Mag, przedstawia postaæ m³odzieñca odzian¹ w purpurowy
p³aszcz z kapturem, przepasany pasem, spiêtym okr¹g³¹ tarcz¹ z wyryt¹ Gwiazd¹ Dawida . U pasa sakwa. Pod szyj¹ p³aszcz spiêty
klamr¹. Na piersi, na ³añcuchu, opada krzy¿
Ankh  symbol m¹droci Staro¿ytnego Egiptu, s³ynny krzy¿ ¿ycia, krzy¿ Nilu, daj¹cy
ochronê przed z³ymi mocami, ale i wprowadzaj¹cy adepta w wiat intuicyjnego poznania.
W prawej rêce, wyci¹gniêtej ku górze, trzyma
strza³ê o dwu ostrzach. Lewa rêka opuszczona
ku do³owi. Twarz skupiona. Wzrok skierowany na przedmioty magiczne, znajduj¹ce siê na
stole. Na g³owie kapelusz z szerokim rodem,
przepasany, po prawej z piórem. Ca³a postaæ
otoczona powiat¹, poza któr¹ znajduje siê d³oñ
trzymaj¹ca strza³ê. Na stole z³oty kielich, pentakl, miecz, liliowy kielich kwiatu, którego pêd
wije siê spod nóg sto³u. Nad postaci¹ z prawej
i lewej kicie granatowych winogron. Jedna
z nich w wietlistym krêgu otaczaj¹cym postaæ. M³odzieniec, najprawdopodobniej przy
pomocy atrybutów magicznych, pragnie opanowaæ wiat zewnêtrzny i jego ¿ywio³y. Mag
Oznacza pojawienie siê samowiadomoci69
jest to ten etap w ¿yciu w którym rozpoczyna
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siê proces integracji archetypu cienia, gdy mu
nie podo³amy przekszta³cimy sw¹ postaæ w kuglarza, oszusta b¹d iluzjonistê. Pod kartami
nastêpnymi tj. Arcykap³ank¹70 i Papie¿em71
odnajdziemy archetypy Animy (lecz te¿ osobowoæ maniczn¹ reprezentowan¹ przez archetyp Matki) oraz Starego Mêdrca, para kart :
Cesarz72 i Cesarzowa73 uka¿¹ animusa i animê, ale te¿ ten okres dla danej p³ci , w którym
umocni siê ego. Szósta karta Kochanków74
¿¹da od mê¿czyzny, by okaza³ sw¹ mêskoæ,
¿arliwoæ75 pojawia siê tu ten etap w którym
projekcja animy przekszta³ca siê i ugruntowuje, znika obraz animy matki pojawia siê natomiast obraz, m³odej dziewczyny, ukochanej,
tej której bêdzie szuka³ przez resztê ¿ycia.
Rydwan koñczy niejako pierwszy cykl,
jest w Tarocie kart¹ transformacji, jego ikonografia przedstawia: T³o karty granatowo-b³êkitne. Rozjanione porodku. Rozpêdzony
powóz- rydwan ci¹gniêty przez bia³ego (z prawej), czarnego (z lewej) konia. Konie o ludzkich twarzach. G³owy okryte chustami w z³ocistob³êkitne poprzeczne pasy, nadaj¹ im
wygl¹d sfinksów. Nogi zakoñczone palczastymi ³apami. Na przedzie rydwanu rozwietlona lampa. Nad ni¹ tarcza rozpiête skrzyd³a
po³¹czone piercieniami. Dach rydwanu  b³êkitna p³achta. W powozie gronie wygl¹daj¹ca postaæ mê¿czyzny-rycerza (mo¿e króla),
ubranego w z³ot¹ zbrojê. Na g³owie korona,
której trzy szpice zakoñczone iskrz¹cymi siê
gwiazdami. W lewej d³oni dzier¿y, skierowany ostrzem ku górze, p³on¹cy miecz. W prawej z³ote ber³o  cienk¹ laskê zakoñczon¹ kul¹
z ostrym sto¿kiem, jakby grotem. Obraz pe³en
jest dynamizmu  ruchu. Spod nóg ci¹gn¹cych
go istot wydobywaj¹ siê bryzgi wody. Mo¿na
by zaryzykowaæ stwierdzeniem, ¿e karta przedstawia uproszczone ujêcie rydwanu Bo¿ego
opisanego przez Ezechiela (Ez. 1, w.4-28).

Rydwan oznacza pe³ne ukonstytuowanie siê
ego, zdecydowan¹ jego manifestacjê. To Ard¿una jad¹cy Rydwanem by porwaæ i polubiæ siostrê Kriszny, ksiê¿niczkê Subhadrê. W tym
sensie karta jest symbolem rozwoju, ekspresji,
niezale¿noci w praktycznym dzia³aniu. P³on¹ca lampa i rozpiête skrzyd³a tarczy z przodu
pojazdu wskazuj¹, ¿e jedziec panuje jednakowo nad sfer¹ subiektywnoci, jak i nad zewnêtrznymi zdarzeniami. To samo mog¹
oznaczaæ trzymane w d³oniach atrybuty. Pancerz chroni¹cy pier wskazuje na ugruntowanie osobowoci, chroni¹cej ego. Pu³apk¹ mo¿e
byæ jednak dynamizm (ruch gwa³towny, pêdzenie jakby na olep), mo¿e to oznaczaæ zbytni¹ pewnoæ siebie a nawet bezwzglêdnoæ
i egocentryzm.
Karta Sprawiedliwoci jest przedsmakiem karty Eremity76 . Sprawiedliwoæ oznacza wiadome cele i za³o¿enia, umiejêtnoæ
rozs¹dzania i os¹dzania. Eremita jest ostatnim
etapem pierwszej czêci wyprawy. Bilansem
w³asnego okresu dojrzewania i przygotowania siê do zaistnienia w strukturach spo³ecznych. W skomplikowanym wiecie rzucaj¹cym
ci¹gle nowe wyzwania. Nie sprostanie zadaniom
tego etapu mo¿e oznaczaæ powrót do punktu
wyjcia, pozycji G³upca podobnego w swej
samotnoci, naiwnego w dzia³aniach. Stoj¹cego ci¹gle nad jak¹ przepaci¹. Nara¿onego na
ataki nie tylko dzikich zwierz¹t, ale i ludzi, a tak¿e na miesznoæ. Eremita symbolizowaæ bêdzie nie tylko archetyp Starego Mêdrca (obraz
Wjasdewy w historii Ard¿uny), lecz tak¿e zacz¹tek jani. Ko³o Fortuny77 przytoczy nam
obraz rozumienia wiata i jego tajników, pokonania ¿ywio³ów ziemskich i splecenia ich
w swoist¹ mandalê ¿ycia. Karty Moc i Wisielec symbolizuj¹ próbê ujarzmienia w³asnej
osobowoci przed trudnym okresem transformacji g³êbokiej, któr¹ symbolizuje karta

mierci. mieræ w Tarocie i to co po niej nastêpuje oznacza ten moment w którym znalaz³ siê Jung po odejciu od Freudyzmu okres
wewnêtrznej niepewnoci czy wrêcz dezorientacji78 , kryzys pojawiaj¹cy siê przed dojciem
do w pe³ni wykszta³towanego archetypu jani. Nastêpuj¹ce po niej karty odwo³uj¹ siê do
próby odnalezienia harmonii w wiecie
(Umiarkowanie), Wie¿a i Diabe³ symbolizowaæ bêd¹ okres ponownego uderzenia cienia
i przewartociowania wartoci, pojawiaj¹ca siê
nastêpnie karta Gwiazdy79 bêdzie powrotem
do archetypu animy, Ksiê¿yc , stanowi¹cy kontynuacjê wejcia w ciemnoæ, (...) jest prób¹
samotnoci, kiedy w³adze zmys³ów zawodz¹,
a wszystko wokó³ wydaje siê iluzj¹. Karta ta,
oznacza bliski kres przemian. Niebezpieczeñstwem tej fazy jest miertelny urok Luny. Jeli
Eremita u kresu prób podda mu siê, nie ujrzy
nigdy wiat³a dnia, pogr¹¿aj¹c siê w niekontrolowanym wiecie w³asnej imaginacji, destruktywnej strony niewiadomoci14 . Po karcie lunarnej pojawia siê jasna solarna, karta
S³oñce reprezentuje pojednanie opozycji i informuje o bliskoci mistycznego centrum; informuje o odzyskanej niewinnoci i mo¿liwociach dalszego rozwoju. U junga oznacza
zdolnoæ korzystania ze wiadomoci i inteligencji zbiorowej. Jest zapowiedzi¹ nowego
wiata, w którym ludzie wyzwoleni z iluzji,
znajd¹ raj, gdzie panuje ca³kowity spokój. Jest
równoczenie archetypem Dziecka. Ostatnia
karta Tarota wiat przestawia jajowaty wieniec, upleciony z lici i kwiatów czerwonych,
¿ó³tych, niebieskich. W jego rodku t³o: u do³u
zarys br¹zowej pó³kuli (jakby bieguna ziemi).
Nad nim janiej¹cy horyzont, przechodz¹cy ku
górze w b³êkit nieba. Porodku postaæ przykrytego szarf¹ hermafrodyty z ods³oniêtymi
kobiecymi piersiami, o rozwianych z³ocistych
w³osach, biegn¹cego lub tañcz¹cego. Stopa
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prawej nogi dotyka bieguna kuli, nadaj¹c jej
ruch (z prawej ku lewej). Lewa noga ugiêta w
kolanie, podniesiona jak w biegu lub w tañcu.
Twarz radosna, poniesiona ku górze. W d³oniach trzyma strza³ki zakoñczone grotami
(przemiennie w górê i w dó³) czerwonymi i
niebieskimi. Nad nim (w kolorze niebieskim)
go³¹b z rozpostartymi skrzyd³ami. Wokó³ korpusu go³êbia, bia³awo-wietlista powiata
(nimb) /ca³oæ tworzy wizerunek jakby boskiego trzeciego oka iwy/. Zewn¹trz wieñca (w
czterech rogach), na ciemnym, niemal czarnym
tle wyobra¿enia: uskrzydlonych g³ów: cz³owieka, lwa, byka i or³a.
Obraz wiata nawi¹zuje do motywu
Kosmicznego Jaja , wewn¹trz którego chaos
przekszta³ca siê w regularnoæ i uporz¹dkowan¹ strukturê. Znajduj¹cy siê porodku hermafrodyta mo¿e byæ wyobra¿eniem znanego
z Rygwedy Puruszy, Kosmicznego Cz³owieka,
po z³o¿eniu którego w ofierze przez bogów,
narodzi³ siê Indra, Agni i Waju, powsta³y:
przestrzeñ podniebna, niebo i ziemia, strony
wiata, zwierzêta, ptaki i cz³owiek. Mo¿na te¿
j¹ identyfikowaæ z tañcz¹cym iw¹-Natarad¿¹
Panem pl¹sów  tancerzem uosabiaj¹cym
energiê przejawiaj¹c¹ siê we wszechwiecie w
piêciu rodzajach dzia³alnoci  emisji stworzenia, jego zachowania i niszczenia, ukrycia natury boga przez proces istnienia wiata. wiat
symbolizuje w pe³ni zintegrowany archetyp
£
Jani.
Pawe³ Dziwisz  religioznawca, absolwent
Uniwersytetu Jagielloñskiego

1 David M. Wulff, Psychologia religii, WSiP Warszawa 1999, s. 364
2 Por.: Tam¿e, s. 365
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3 C.G. Jung , Psychologia a religia, Warszawa
1970, s.190
4 C.G. Jung , Archetypy i symbole, Pisma wybrane. Wybra³ i prze³o¿y³ i wstêpem poprzedzi³ Jerzy
Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 65
5 Tam¿e, s. 80
6 Tam¿e, s. 91
7 Por.: C. G. Jung, Typy psychologiczne. Prze³.:
Robert Reszke, WROTA KR, Warszawa 1977,
s. 463
8 Mahabharata. Najwiêkszy epos wiata. Krishna Dharna. Przek³. z jêzyka angielskiego: Iwona
Szuwalska Mayapur Wroc³aw 2003
9 D.M. Wulff, Psychologia religii ....dz. cyt. s.373
10 Ard¿una trzeci syn Pandu poczêty przez Indrê.S³ynny i drogi przyjaciel Kryszny, od którego
us³ysza³ Bhagawadgitê. Znany jest a¿ pod dziesiêcioma imionami: Dhanad¿aja (zdobywca bogactw), Wid¿aja (zawsze zwyciêski), Sewtawahana (ten, którego rydwan ci¹gn¹ bia³e konie),
Phalguni (urodzony pod pomyln¹ gwiazd¹ Phalguni), Kiriti (ten, który nosi na g³owie koronê),
Bhibatsu (przera¿aj¹cy w walce), Sawjasaczi (ten,
który potrafi uwalniaæ strza³y obiema rêkami), D¿iszu (niepokonany) i Kryszna (ciemnoskóry). Imiê
Ard¿una oznacza: Ten , który zawsze postêpuje
w czysty sposób. Uwa¿any jest za reinkarnacjê
mêdrca Nary.
11 Mahabharata...dz. cyt. s. 79; Wjasadewa 
mêdrzec narodzony z Satjawati i mêdrca Praszary. Znany jest te¿ pod imieniem Dwaipajana, poniewa¿ urodzi³ siê na wyspie (paaraszara). Spisa³ Wedy i jest równie¿ autorem Mahabharaty.
Uwa¿any jest za upe³nomocnion¹ inkarnacjê
Wisznu.
12 Swajamwara (swaramwara)  ceremonia wedyjska, w której dziewczyna mog³a sobie wybraæ
mê¿a poród m³odych mê¿czyzn nale¿¹cych do
tej samej kasty [za:] Louis Frederic, S³ownik cywilizacji indyjskiej. Wyd. Ksi¹¿nica, Katowice 1998,
s.248
13 Mahabharata, dz. Cyt. s. 79 (Rozdz. 9) Drupada  król prowincji Panczala w Bharacie. By³y
wierny przyjaciel Pandawów, szanowany jako najstarszy ze sprzymierzonych z nimi królów. Gdy
Drona (asceta) odmówi³ mu Ja³mu¿ny sta³ siê jego
wrogiem. Drupada znany jest te¿ pod imieniem
Jagjasena i uwa¿any za wcielenie niebiañskich
Marutów (Tam¿e, s. 830)

14 Przed rozpoczêciem obrzêdów Drupada wyrazi³ jeszcze jedn¹ probê. Nadal mia³ w pamiêci
dzieñ, w którym poniós³ sromotna pora¿kê z rak
Ard¿uny i przysz³o mu do g³owy, ¿e gdyby mia³
córkê, wyda³by ja za tego junaka.Wspanaile by³oby mieæ walecznego Ard¿unê za ziêcia. Jad¿a
zgodzi³ siê i Drupada uszczêliwiony zasiad³ wraz
z ¿on¹ przed o³tarzem, na którym mia³ zap³on¹æ
wiêty ogieñ.(Mahabharata, dz. Cyt. s. 8-81)
15 C. G. Jung, Archetypy i symbole. Dz. cyt.
s. 68
16 Ten¿e, Typy psychologiczne. Dz. cyt. s. 218
17 C. G. Jung, Archetypy i symbole, dz. cyt. s. 71
18 Wg Junga prawdziwa postaæ cienia jest rzeczywistym, nieosobowym archetypem, jest nieupersonifikowan¹ postaci¹ absolutnego z³a, a
spojrzenie w oczy z³u absolutnemu jest dowiadczeniem równie rzadkim, co wstrz¹saj¹cym.(Jung,
tam¿e, s. 71)
19 Pañczala takim tak¿e imieniem nazywano Druapadi
20 Mahabharata, dz. cyt. (Rozdz. 9) s. 82
21 Gandhawara (Gandhawarowie)  dawne wedyjskie bóstwa wód niebiañskich, s³awne jako doskonali ³ucznicy o cudownej sile. (S³ownik cywilizacji.... dz. cyt. t. 1, s. 285
22 Mahabharata, dz. cyt. s. 84
23 Tam¿e;
24 Persona, jest to maska, któr¹ nosimy na twarzy, aby wywo³aæ celowe wra¿enie u otaczaj¹cych
nas osób. Mo¿e ona ukrywaæ nasz¹ prawdziw¹
naturê. Ta sztuczna osobowoæ jest kompromisem
miêdzy prawdziw¹ natur¹ osoby a oczekiwaniem
rodowiska. Wymagania rodowiska s¹ czêsto
czynnikiem wa¿niejszym. Z³o¿ona z tytu³ów zawodowych, charakterystycznych ról, nawyków
grzecznoci i innych elementów nieosobowych lub
zbiorowych, maj¹cych na celu symulacjê indywidualnoci, persona s³u¿y jednoczenie zachowaniu porz¹dku spo³ecznego i prywatnoci jednostki. To znaczy ego identyfikuje siê z person¹ [...]
Wraz z zaistnieniem takiej identyfikacji jednostka
staje siê szczególnie wra¿liwa na wp³yw podwiadomoci. Przed rozpoczêciem procesu samorealizacji cz³owiek musi rozró¿niæ pomiêdzy tym, kim
jest, a tym, za kogo uchodzi.(Jung, [za:] D.M.
Wulff, Psychologia religii...dz. cyt. s.366; podkrelenie w tekcie P.D.)

25 Mahabharata dz. cyt. (Rozdz. 10 Swajamwara Draupadi) s. 89; Na marginesie analizy tego
w¹tku, nasunê³a mi siê myl o mo¿noci porównanie go z w¹tkiem póniejszego przecie¿ eposu
Homera Odyseji  ³uczniczych zawodach o rêkê
Penelopy, ale poniewa¿ wykracza to poza podjête zadanie w tej pracy, mo¿noæ ta zostaje tylko
wspomniana. Mylê jednak, ¿e warto jednak zacytowaæ opis sytuacji, po og³oszeniu zasad turnieju: Dhriszatadjumna usiad³ obok ojca. Na dany
znak przez Drupadê kap³an roznieci³ ogieñ ofiarny i rozpocz¹³ obrzêd swajamwary. Arenê wype³ni³y g³osy tysiêcy braminów intonuj¹cych modlitwy z Wed. Król patrzy³ po zgromadzonych
zalotnikach. Nie widzia³ nikogo godnego uwagi.
¯aden z tych butnych monarchów nie zas³ugiwa³
na rêkê jego córki. Drupada pomyla³a o Ard¿unie. Gdyby¿ ten by³ wród ¿ywych! Kr¹¿y³y wprawdzie pog³oski, ¿e Pandawowie uszli z po¿aru
z ¿yciem, ale gdzie wobec tego s¹?Tê próbê przejdzie tylko Ard¿una albo kto mu równy. I o to w³¹snie chodzi³o królowi. Mia³ nadziejê, ¿e wybieraj¹c tak trudn¹ próbê, zwabi syna Panndu. Jad¿a
obieca³ przecie¿, ¿e z jego ofiary przyjdzie na wiat
córka, która wyjdzie za Ard¿unê. Czy¿ s³owa risziego mog¹ siê nie sprawdziæ? Z niepokojem
w sercu król obserwowa³ kandydatów wywo³ywanych do próby. (Mahabharata, dz. cyt. s. 89)
26 Zdaniem Junga: Archetyp dziecka mo¿e przyj¹æ wiele form.[...] Ma on na celu przypomnienie
wiadomoci i zachowanie jej ci¹g³oci z tymi pocz¹tkami. Przypomnienie to jest konieczne, gdy
wiadomoæ staje siê zbyt jednostronna i zawê¿ona lub zbyt progresywna  w sposób, który grozi
oderwaniem siê od regu³ i praw ludzkiej egzystencji. [St¹d wa¿na rolê, w czasie dominacji tego archetypu, spe³nia M¹dry Starzec na co wskazywa³em w dotychczasowej analizie]. Jednoczenie
archetyp dziecka wi¹¿e siê z przysz³oci¹. Oznacza on mo¿liwy rozwój osobowoci i przysz³¹ synte¿ê przeciwieñstw w celu osi¹gniêcia jednoci.
Inazcej mówi¹c, reprezentuje potrzebê i pêd do
samorealizacji.[za:] D.M. Wulff, Psychologia religii...dz. cyt. s. 368
27 Mahabharata...dz. cyt. s. 96, wg komentarza
A. Langego do Mahabharaty istniej¹ trzy wyjanienia takiego zwi¹zku; racjonalici t³umacz¹, ¿e
do dzi w Tybecie istnieje wielomê¿stwo  jedna
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osoba s³u¿y jako ¿ona siedmiu ludziom.Wyk³ad
ludowy, ¿e Draupadi w poprzednim ¿yciu piêæ razy
b³aga³a bogów o ma³¿onka, wiêc teraz otrzymuje
piêciu jednoczenie .Wreszcie mistyka t³umaczy,
¿e piêciu braci Pandawów  s¹ piêciokrotnym
wcieleniem Indry  czyli s¹ identyczni  s¹ jedn¹
istot¹.(Epos Indyjski. II. VYASA. Maha-bharata.
Ksiêgarnia Feliksa Westa w Brodach 1911, s.50)
28 Mahabharata.. dz. cyt. s.102
29 Tam¿e, s. 115
30 Por.: Jerzy Prokopiuk, C. G. Jung, czyli gnoza XX
wieku [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole, dz.
cyt. s. 22
31 Antonio Moreno, Jung, bogowie i cz³owiek
wspó³czesny. IW PAX, Warszawa 1973; A. Moro
pisze, ¿e archetyp jani jest cile z³¹czony z jej
symbolami, zw³aszcza z symbolem mandali. [...]
wg Junga u pacjentów mandale zdaj¹ siê byæ
swobodnymi tworami fantazji, zdeterminowane s¹
jednak przez pewne idee archetypowe nieznane
ich twórcy; s¹ tak¿e wyrazem szczególnej postawy, któr¹ Jung nazywa religijna. Mandale s¹ symbolem porz¹dku, [...] przekszta³caj¹ one chaos w
kosmos, porz¹dkuj¹ osobowoæ i znajduj¹ nowy
punkt rodkowy. (s. 71). Mandale wg Richarda
Waterstonea [w:] Indie. Magia. Tradycja. Rzeczywistoæ. wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1996, s. 100)
to diagramy reprezentuj¹ce wszechwiat.
W filozofii hinduskiej kosmiczna przestrzeñ podzielona sieci¹ linii obdarzonych moc¹, które biegn¹
z pó³nocy na po³udnie i z zachodu na wschód,
przenikaj¹c wszechwiat bosk¹ energia.(...) Okr¹¿aj¹c tê przestrzeñ adept zmierza do przyjêcia
zawartej tam mocy (akti) bogów.
32 Mahabharata..dz. cyt. s. 115
33 Tam¿e
34 Ganges , wiêta rzeka czczona jako bogini
Ganga. K¹piel w niej oczyszcza z karmana, czyli
przesz³ych i obecnych uczynków oraz zapewnia
pomylne narodziny w kolejnym wcieleniu. Wody
jej maj¹ symbolizowaæ immanentna moc iwy
(akti).
35 Mahabharata, dz. cyt. s. 117
36 Tam¿e
37 Tam¿e , s. 119 - 133
38 Mahabharata... dz. cyt. s. 491; (Bhagawadgita)
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39 Antonio Moreno, Jung, bogowie i cz³owiek
wspó³czesny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1973, s. 73
40 Otom ja sam jako drzewo zwarzone ok. kici,
sto we mnie ¿¹dz, sto uczuæ, sto uwiêd³ych lici(...)
Bo¿e! Zdejm z mego serca jaskó³czy niepokój. (Juliusz S³owacki Kordian,[w:] Utwory Wybrane, Tom
I, PIW , Warszawa 1964, s. 449; Wszystkie cytaty z Kordiana pochodz¹ z tego wydania.
41 Zabi³ siê  m³ody.. Zrazu jaka trwoga k³ad³a
mi w usta potêpienie czyn. Kordian, s.448
Przyjacielem Kordiana jest stereotyp bohatera
Werterycznego.
42 Jam siê w mi³oæ nieszczêsn¹ ca³ym sercem
ws¹czy³. Kordian, s. 449.;
Anim¹ Kordiana w I Akcie jest postaæ Laury któr¹
widzi nie tyle w realnym wiecie lecz ca³ym wiatem jego siê staje. W pisanym przez Kordiana
wierszu znajdujemy stwierdzenia Ciê¿ysz na duszy mojej twoj¹ cich¹ dusz¹ (...) Luba, jam ko³o
ciebie i z tob¹ i w tobie... (...) Mój Aniele !....
s. 464
43 Jam bezsilny! Nie mogê jak Edyp zabójca,
rozwi¹zaæ wszystkich sfinksów zagadki na wiecie (...) (Kordian, s. 458) Po zawo³aniu przez Laurê
Kordian stwierdza: Ten g³os rozwiewa z³ote zapa³u witanie. Zamkniêty jestem w kole czarów
tajemniczym, nie wyjdê z niego... Mog³em byæ
czym ... bêdê niczym...
44 Bêdziesz, mój cieñ natrêtny odpêdzaæ od siebie., Kordian, s. 462
45 Tam¿e, s. 472
46 C. G. Jung, Archetypy i symbole...dz. cyt.
s. 89
47 Kordian ...s. 473
48 Tam¿e
49 Tam¿e, s. 474
50 Tam¿e
51 Tam¿e, s. 475
52 Tam¿e, s. 476
53 Tam¿e
54 Tam¿e, s. 477
55 C. G. Jung, Typy psychologiczne...dz. cyt.
s,419
56 Kordian.. s. 483 - 484
57 A. Moreno, Jung, bogowie i cz³owiek wspó³czesny. dz. cyt. , s. 34-35; pisze: Instynkty i archetypy s¹ to ró¿ne czynniki psychologiczne sk³a-

daj¹ce siê na zbiorow¹ niewiadomoæ. Ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹, poniewa¿ instynkty s¹ naturalnymi bodcami wyra¿aj¹cymi typowy i normalny
sposób dzia³ania i reagowania, podczas gdy archetypy s¹ dominantami pojawiaj¹cymi siê
w wiadomoci jako idee i obrazy. [...] Jung odwo³uj¹c siê do Freuda wskazuje, ¿e: gdy archetyp pojawia siê w formie ducha, to wówczas instynkt przybiera inn¹ postaæ  s¹ one sobie
przeciwstawne.
58 Kordian...scena V, s. 500 - 507
59 A. Moreno, Jung.....dz. cyt. s. 40 - 41
60 Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen.. Omówienie przez M. Porêbê [w::] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. PWN,
Warszawa 1994, t. 1, s. 195 - 204
61 C. G. Jung, Typy psychologiczne, dz. cyt.
s. 420
62 Tam¿e
63 Tam¿e
64 Tam¿e s. 421
65 Jakoci, czynniki czy czêci sk³adowe wiata.
66 Bhagawadgita, czyki pieñ Pana 2.45 [ Przek³ad z sanskrytu, przypisy: Joanna Sachse,
Wstêp: Hanna Wa³kówska. Ossolineum Wroc³aw 1999, s. 28]; Sattwa  czystoæ, najwy¿sza z trzech gun, dusz nieska¿onych nieczystoci¹. Jest to czysta egzystencja, koncentracja
energii, przyczyna energii wiata, któr¹ uosabia
Wisznu.
67 Beata Pawêska, Tarot  droga ku Mandali [w:]
Pismo literacko-artystyczne nr 12 (31) *rok III*
Grudzieñ*1984 Kr-ów. s. 204
68 David M. Wulff, Psychologia religii, WsSP Warszawa 1999, s. 368
69 Beata Pawêska, Tarot  droga ku Mandali, dz.
cyt s. 205
70 Arcykap³anka to siedz¹ca kobieta, odziana
w zwiewn¹ szatê, czerwony welon opadaj¹cy
spod korony, b³êkitny p³aszcz i bia³¹ sukniê . Twarz
ma przys³oniêt¹ mulinowym woalem. Na jej g³owie korona egipskiej bogini Izis, przy czym w kulist¹ tarczê pomiêdzy z³otymi rogami byka wpisany taoistyczny symbol in i jang . Na piersiach z³oty,
równoramienny krzy¿. Prawa d³oñ wzniesiona w
gecie przyrzeczenia. Lewa d³oñ dzier¿y dwa klucze i podtrzymuje wspart¹ na kolanach, otwart¹
ksiêgê z napisem Tora i zarysem Gwiazdy Dawi-

da. Za plecami dwie kolumny (wi¹tyni) oznaczone literami: B (prawa) J (lewa), pomiêdzy nimi rozpiêta tkanina z rysunkami przedmiotów magicznych. Na dole (przy lewej nodze) sierp ksiê¿yca.
Wij¹ce siê kwiaty (ró¿e lub powoje).Za plecami
element wody z nenufarami lub kwiatem lotosu,
symbol intuicji, emocji, i poznania. T³o jasnob³êkitne - pogodne. Nawi¹zanie do egipskiej bogini
Izis wskazuje, ¿e jest przewodniczk¹ po krainie
intuicji. Reprezentuje ciemn¹ stronê procesu poznania i kreacji, ale równoczenie uwalnia si³y
twórcze i wyobraniê. Reprezentuje promieniowanie Ksiê¿yca.
71 Siwobrody starzec, odziany w d³ug¹ fioletow¹
szatê, z szerokimi rêkawami, zakoñczonymi bia³¹
koronk¹, na ni¹ narzucony czerwony ornat, ozdobiony z³ocist¹ lamówk¹, w której osadzone s¹ na
przemian czerwone i niebieskie kamienie. W wokó³
szyi, ze spadkiem porodku ornatu, w dó³ paliusz.
Na g³owie tiara (potrójna czapka-korona). Prawa
d³oñ, w gecie przyrzeczenia, wzniesiona ku górze. W lewej trzyma wysok¹ laskê zakoñczon¹
potrójnym krzy¿em (krzy¿ papieski). Siedzi na tronie, na tle dwóch kolumn zwieñczonych ³ukiem.
Na prawej kolumnie, na wysokoci sklepienia,
pentagram gnostycki. U jego stóp, jakby na z³otym runie skrzy¿owane klucze srebrny i z³oty.
Przed nim dwie postacie (jakby mnichów), z ogolonymi g³owami, zwrócone twarzami ku Hierofantowi. Postaæ z prawej strony karty odziana w ciemnobr¹zow¹ lub czarn¹ szatê. Jej g³owa otoczona
s³oneczn¹ powiat¹, bior¹c¹ swe ród³o z trzymanej w rêce wiecy. Postaæ po lewej stronie karty
w czerwonej szacie. T³o karty ciemne z przewitami kolorów: niebieskiego, granatowego, fioletowego.
72 Starszy, brodaty mê¿czyzna w zbroi, siedz¹cy
na z³ocistym tronie z zawieszonymi po obu stronach oparcia czaszkami koz³ów (sugeruj¹cych
postaæ Baala). Szyjê opasuje mu z³oty ³añcuch,
opadaj¹cy na piersi, zwieñczony okr¹g³ym medalionem. W d³oniach, ubranych w rêkawice zaciska: w prawej ber³o zwieñczone trójdzieln¹ lilijk¹, w prawej wiat - kulê przepasan¹ w poziomie
i pionie, zwieñczon¹ krzy¿em. Na pancerzu, znajduj¹cym siê na piersiach z prawej znak s³oñca,
z lewej sierp ksiê¿yca. U stóp (po lewej) tarcza
z rysunkiem czarnego or³a. Na g³owie korona (cza-
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pa) na której widnieje orze³ z rozpiêtymi do lotu
skrzyd³ami. T³o w zmiennym kolorze od mocno
purpurowego u do³u poprzez czerwieñ w porodku, po z³ocist¹ ¿ó³æ u góry. Jest przedstawicielem
prawa, organizacji, logiki.
73 Siedz¹ca na tronie lub (w innych taliach) na
ziemi kobieta. W prezentowanej talii, kobieta
o jasno blond w³osach siedzi na z³otym tronie.
Odziana w czerwon¹ zwiewn¹ i pow³óczyst¹ szatê, wykoñczon¹ (na obrze¿ach) bia³ymi koronkami lub falbankami. U jej ramion potê¿ne skrzyd³a,
których lotki dotykaj¹ ziemi. Na g³owie korona
o rozpiêtych (rogatych) ramionach, otoczona wietlistym krêgiem. W rêkach spoczywaj¹cych na
kolanach trzyma tarczê z orlêciem. W lewej tak¿e kryszta³owe ber³o - d³ug¹ laskê jakby z kryszta³ów, zwieñczon¹ kul¹, opasan¹ w poziomie i pionie. Lewa stopa oparta na kryszta³owej kuli, co
sugeruje i¿ zna siebie jako kobieta i nie zawaha
siê wykorzystaæ wiedzy intuicyjnej jak¹ by³o jej
dane poznaæ podczas wczeniejszej lekcji.
8 Na tle, od do³u; kwiecistej ³¹ki, przeciêtej zbiegaj¹cymi siê cie¿kami (drogami); na jej krañcu
jasny (bielej¹cy) horyzont, powy¿ej b³êkit, u góry
fiolet nieba; trzy postacie. W porodku nagi (bladobia³y, jakby bez ¿ycia, bez energii) m³odzieniec.
Nogi z³¹czone. Linia jego cia³a obrysowana z lewej, z podkreleniem lewej piersi, czerwon¹ lini¹.
Prawa strona z praw¹ piersi¹ obrysowania lini¹
niebiesk¹. Rêce wyci¹gniête na boki. Po jego lewej rêce m³oda kobieta, trzymaj¹ca jego d³oñ w
swojej lewej d³oni. Z uciniêtych d³oni wydobywa siê wiec¹ca czerwieñ. Prawa d³oñ kobiety
oparta o ramiê m³odzieñca. Jej pow³óczysta suknia w kolorze czerwonym, rozjanianym oran¿em
jest przeroczysta i wyranie ukazuje rysunek jej
cia³a. Twarz i w³osy w kolorze sukni. Po prawej
stronie kobieta w zimnofiletowoniebieskiej sukni
(z odcieniami bieli), równie pow³óczystej sukni. Na
jej g³owie korona. Twarz, w³osy i korona w kolorze sukni. Jej d³onie splecione z praw¹ d³oni¹ m³odzieñca. Za m³odzieñcem, jakby z prawego biodra w górê, lub te¿ ku nie mu z góry, jasnobia³y
strumieñ energii poszerzaj¹cy siê ku górze, jakby przechodz¹cy w rozwiniêt¹ koronê drzewa na
tle z³ocistej kuli (s³oñca), któr¹ przys³ania. Owy
cieñ energii kojarzony byæ mo¿e z postaci¹ Erosa (lub Jupitera) trzymaj¹c¹ w d³oniach luk z
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naprê¿on¹ ciêciw¹ i zatkniêt¹ zañ strza³¹ zatrzyman¹ tu¿ nad g³ow¹ mê¿czyzny. U do³u szaty obu
kobiet, r¹bkami, ³¹cz¹ siê ze sob¹.
74 Jung C.G., Archetypy i symbole, Pisma wybrane. Wybra³ i prze³o¿y³ i wstêpem poprzedzi³
Jerzy Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1981,
s. 73
75 Postaæ wêdruj¹cego po pustynnej przestrzeni mê¿czyzny, odzianego w br¹zowozielon¹ szatê (jakby pelerynê). Twarz zwrócona w prawo.
W lewej rêce, wy¿sza od niego, pasterska laska,
zakoñczona niby na kszta³t g³owy wê¿a. W prawej trzyma rozwietlon¹ niebieskim wiat³em latarniê, od której biegn¹ trzy snopy z³ocistego wiat³a. Górny opromienia jego twarz i g³owê i szerokim
strumieniem rozlewa siê w dal, poza niego. rodkowy poprzez piersi pada na lewe przedramiê
i równie¿ rozlewa siê w dal a¿ po brzeg karty. Dolny
biegnie ku ziemi by szerokim strumieniem owietliæ podniesion¹ g³owê kobry królewskiej. Za plecami postaci na wysokoci lampy trzy wietliste
punkty (jakby gwiazdy) janiej¹ce zielonkawym
wiat³em.
76 Obraz przedstawia ko³o z czterech barw, z czterema szprychami w kolorze z³oty, czerwonym, niebieskim i br¹zowym. O ko³a w kolorze niebieskim przypomina oko. W rodek ko³a poza
szprychami wrysowany heksagram, utworzony
z trójk¹ta czarnego skierowanego wierzcho³kiem
w dó³ i bia³ego skierowanego wierzcho³kiem
w górê. Ko³o wsparte jest na z³ocistym s³upie (pasie, krajce). U podstawy przy ziemi dwa srebrzyste pó³ksiê¿yce i dwa wê¿e, z wysoko podniesionymi g³owami na przeciw siebie ich przeplot
tworzy niemal zamkniêty kr¹g. S³up osadzony jakby w faluj¹cej wodzie (kolor niebieski z odcieniami bieli fal). Po kole (z prawej) w górê wznosi siê
cz³owiek o czarnej mordzie psa lub szakala,
w lewej. Pod praw¹ rêk¹ trzyma emblemat, jaki
noszono w staro¿ytnym Egipcie na procesjach
pañstwowych i religijnych (przypomina postaæ
Seta lub Anubisa). Po drugiej stronie po kole
w dó³, jakby spe³za³ cz³owiek z g³ow¹ krokodyla
i rogami byka, w rêkach trzyma trójz¹b. Nad ko³em lwica z twarz¹ kobiety (sfinks), z rozpiêtymi
skrzyd³ami, z obna¿onym mieczem, gotowym do
ciêcia.

77 Jung C.G., Archetypy i symbole, Pisma wybrane. Wybra³ i prze³o¿y³ i wstêpem poprzedzi³
Jerzy Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1981, s. 5
78 Naga postaæ dziewczyny o d³ugich z³ocistych
(lub miedziano-z³ocistych) w³osach, przykrywaj¹cych plecy i opadaj¹cych szerokim kosmykiem na
ramiona i piersi. Dziewczyna klêczy, siedz¹c na
lewej nodze, na brzegu rzeki, róde³ka lub jeziorka. Jej prawa noga zanurzona w wodzie, tworz¹cej wokó³ niej krêgi. W lewej rêce trzyma srebrny
dzban, z którego wylewa niebieski p³yn na piasek. W prawej z³oty dzban, z którego wlewa do
wody z³ocisty p³yn. Po prawej rêce krzew o niebieskich listkach. Na nim niebieski motyl. W krzewie trzy czerwone, wietliste punkty. Nad dziewczyn¹ i krzewem fioletowe niebo. Na nim osiem
symetrycznie rozmieszczonych rubinowych punktów wietlnych, trzy z prawej, trzy z lewej dwa
porodku nad g³ow¹, przy czym wy¿szy z nich
ma kszta³t nie kolisty, ale formie dwu po³¹czonych
dolnymi podstawami ostros³upów (górny wietlisto bia³y, dolny czarny).
79 Beata Pawêska, Tarot  droga ku Mandali, dz.
cyt s. 211.
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ALEKSANDRA FURA, MARTA PIERZ

Determinizm technologiczny
w komunikacji i kulturze
Wspó³czenie media towarzysz¹ nam na ka¿dym niemal kroku. Ju¿ od dawna
nie chodzi tylko o gazety, radio czy telewizjê, ale obecnie g³ównie o komputer,
internet i telefon komórkowy z dostêpem do sieci. To przede wszystkim one
w zasadniczy sposób oddzia³uj¹ na nasze postrzeganie wiata rzeczywistego
i uczestnictwo w nim. Ju¿ w latach szeædziesi¹tych XX wieku Harold Innis1
i Mrashall McLuhan2 twierdzili, ¿e media oddzia³uj¹ na spo³eczeñstwo i zmiany w nim zachodz¹ce. Koncepcja ta nazywana jest determinizmem technologicznym i g³osi, ¿e technika i jej nieustanny rozwój prowadz¹ do zmian w sposobach mylenia, strukturze spo³eczeñstw i ich kulturze.

Obaj autorzy podkrelaj¹ znacz¹c¹ rolê
mediów masowych w procesie komunikowania i organizacji ca³ego spo³eczeñstwa3 . Nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê znacz¹c¹ i uprzywilejowan¹ pozycjê mediów, które dominuj¹
w danej epoce czasowej. Technologie komunikowania s¹ podstawowe dla spo³eczeñstw,
a w nam wspó³czesnym spo³eczeñstwie informacyjnym wiedza i informacja s¹ jednymi
z najcenniejszych dóbr. Przez wieki rewolucja
od mediów tradycyjnych po cyfrowe zmieni³a
wiele, jednak najwiêksze znaczenie obecnie ma
konwergencja mediów zachodz¹ca pod wp³ywem wdra¿ania nowych technologii w procesy komunikowania, której pragniemy siê dok³adniej przyjrzeæ. Spojrzymy na ni¹ z dwóch
perspektyw: zwolennika, jakim jest Henry Jenkins, oraz krytyka kultury Web 2.0  Andrew
Keena.
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O zjawisku konwergencji wspó³czenie
S³owo konwergencja pojawia siê bardzo
czêsto w wielu opracowaniach. Wed³ug Ma³ego S³ownika Jêzyka Polskiego oznacza ono
miêdzy innymi zbie¿noæ, tworzenie siê jakich
zbie¿noci4 . Konwergencja pojawia siê tak¿e
bardzo czêsto w kontekcie zwi¹zanym ze zjawiskami zachodz¹cymi w mediach5 , telekomunikacji i informatyce. Tutaj pojawia siê
upodobnienie urz¹dzeñ technicznych, które
choæ pierwotnie ró¿ne, zaczynaj¹ pe³niæ podobne funkcje. Wracaj¹c do mediów, które s¹
g³ównym obszarem naszych zainteresowañ,
nale¿y podkreliæ, ¿e nie ma ju¿ ani ery popularnych dotcomów, ani te¿ rewolucji cyfrowej.
To wszystko zosta³o po³¹czone i spotêgowane
przez konwergencjê mediów, przez ich rozwój
i ujednolicenie. Konwergencja mediów, to zde-

rzenie starych i nowych mediów, oraz po³¹czenie ich w taki sposób, aby mog³y wchodziæ
ze sob¹ w jeszcze bardziej skomplikowane interakcje6 , poci¹gaj¹c za sob¹ spo³eczeñstwa
w myl determinizmu technologicznego. Podstaw¹ procesów konwergencji mediów jest ich
technologiczne oraz percepcyjne upodabnianie siê do siebie. Narzêdzia jakie mamy obecnie do dyspozycji to rozkwitaj¹ca blogosfera,
a w niej przede wszystkim mikroblogi takie
jak amerykañski Twitter czy polski BLIP, podcasting, serwisy spo³ecznociowe (Facebook,
Nasza-klasa), YouTube czy Flickr. Ale to tak¿e IPhone czy palmtopy. Wszystkie te narzêdzia ³¹cz¹ w sobie kilka funkcji i co najwa¿niejsze pozawalaj¹ na, tak bardzo cenny
wspó³czenie, b³yskawiczny przekaz informacji. Konwergencja przybiera obecnie niezliczone formy wspó³pracy ró¿nych przemys³ów
i platform medialnych, które w ten sposób
o wiele lepiej wykorzystuj¹ swój potencja³ docieraj¹c do wiêkszego grona odbiorców. Konwergencja to równie¿ zderzenie mediów fanowskich i komercyjnych, gdzie w³adza, jak¹
posiada producent mediów i przekazów oraz
konsument  odbiorca i swego rodzaju decydent, zaciera siê i wchodzi w skomplikowane
i czêsto nieprzewidywalne interakcje. Bardzo
dobrym przyk³adem, gdzie konsumenci bior¹
media w swoje rêce i staj¹ siê producentami
jest serwis YouTube. To w nim, producenci 
amatorzy zamieszczaj¹ filmiki w³asnej produkcji, nakrêcone wszelkim mo¿liwie dostêpnym
sprzêtem. Konwergencja mediów to nie tylko
Internet i nowe mo¿liwoci powsta³e dziêki
niemu, ale to tak¿e ³¹czenie ró¿nych mediów
do promowania tej samej treci. Przyk³adem
tego zjawiska, jest opowiadanie transmedialne. Opowiadanie lub narracja transmedialna to
swoista rozrywka doby konwergencji, to historia, która jest ods³aniana na ró¿nych plat-

formach medialnych, przy czym ka¿de z mediów ma swój oddzielny wk³ad w zrozumienie
fikcyjnego wiata7 . Typem idealnym opowiadania transmedialnego, jak podaje Jenkins8 ,
jest Matrix braci Wachowskich. Na samym
pocz¹tku zosta³ wprowadzony na ekrany kin
film, by rozbudziæ ciekawoæ. Nastêpnie, dla
jej zaspokojenia pojawi³ siê komiks. W trakcie oczekiwania na sequel filmu zostaj¹ wydane anime, a prawie równoczenie z drugim filmem pojawiaj¹ siê gry komputerowe. Ka¿de
z tych mini dzie³ jest swoist¹ czêci¹ sk³adow¹
wielkiego Matrixa.
Maj¹c pe³en obraz, czyli korzystaj¹c z nich
wszystkich, uczestnik czerpie ca³kowit¹ satysfakcjê. Niemniej nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
ka¿da z poszczególnych czêci równie¿ daje
przyjemnoæ z uczestnictwa, ale to tak, jakby
patrzeæ przez okno, na którym s¹ za³o¿one ¿aluzje, które choæ rozsuniête przys³aniaj¹ elementy panoramy. W opowiadaniu transmedialnym
chodzi przede wszystkim o to, by zachêciæ
odbiorców do aktywnego poszukiwania kolejnych informacji, aby w ten sposób czerpali
maksymaln¹ satysfakcjê z uczestnictwa w nim.
Andrew Keen równie¿ odnosi siê do zjawiska
konwergencji mediów. W swojej ksi¹¿ce Kult
amatora. Jak Internet niszczy kulturê krytykuje
zjawisko Web 2.0, czyli zestaw narzêdzi i stron
WWW, które zachêcaj¹ do kooperacji i wymiany miedzy u¿ytkownikami9 . Jest on nastawiony negatywnie do wielu kwestii, o których
bêdzie mowa w dalszej czêci tego artyku³u.
Keen krytykuje portale spo³ecznociowe, zasady na jakich funkcjonuje Wikipedia, czy
YouTube. G³ównym zarzutem, jaki wytacza
przeciwko portalom spo³ecznociowym w Internecie jest taki, ¿e ka¿dy mo¿e zamieszczaæ
w nim informacje, filmy, zdjêcia. Wydaje siê
to zarzut paradoksalny, bo przecie¿ taka jest
g³ówna idea, która przywieca³a stworzeniu
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Web 2.0  aby nie tylko móc czytaæ to, co
stworz¹ inni, ale mieæ tak¿e czynny udzia³
w tworzeniu. Wzrastaj¹ce znaczenie Internetu
w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji powoduje spadek popularnoci mediów tradycyjnych. Autor ksi¹¿ki twierdzi, ¿e doprowadza
on do kryzysu radia, telewizji, gazet, wydawnictwa p³ytowe i ksi¹zkowe. Keen widzi rozwi¹zanie dla tego problemu. Jest nim w³anie
konwergencja mediów. Media mainstreamowe, aby staæ siê bardziej konkurencyjne w stosunku do nowego medium, otwieraj¹ siê na nie.
Powstaj¹ internetowe wydania magazynów,
programów telewizyjnych. Istnieje mo¿liwoæ
ogl¹dania programów w Sieci w czasie rzeczywistym, ale tak¿e odtwarzania ich w dowolnym momencie. Pojawia siê zupe³nie nowa
mo¿liwoæ s³uchania ulubionego radia on-line
nawet w miejscu, gdzie fale radiowe nie dochodz¹. W tym przypadku jak widaæ Internet
jest szans¹, a nie zagro¿eniem dla mediów tradycyjnych. Gazety maj¹ w Internecie swoje
strony, na których znaleæ mo¿na nie tylko
aktualne wydanie, lecz tak¿e numery archiwalne. To tak¿e miejsce, gdzie czytelnicy mog¹
wyraziæ swoje opinie komentuj¹c dany artyku³. Dziêki takiej mo¿liwoci komunikacji
wydawcy z odbiorc¹ dane medium ma mo¿liwoæ lepszego dopasowania swojego profilu
do potrzeb konsumentów. Ci drudzy mog¹ pisaæ czego im brakuje, co chcieliby przeczytaæ,
co im siê nie podoba, co nale¿a³oby zmieniæ.
Wszystkie te innowacje zosta³y wprowadzone po to, aby przypodobaæ siê klientom, utrzymaæ siê na rynku, aby przetrwaæ walkê z konkurentem, jakim niew¹tpliwie sta³ siê Internet.
Wbrew pogl¹dom Keena media tradycyjne
maj¹ siê ca³kiem dobrze, co mo¿emy zaobserwowaæ w codziennym ¿yciu. Dziêki rozszerzeniu swojej dzia³alnoci na ³amy Internetu
dodatkowo zyska³y nowych zwolenników.
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Zatem zarówno Internet, jak i sama konwergencja mediów s¹ postrzegane pozytywnie nie
tylko przez swoich zagorza³ych zwolenników,
ale jednoczenie s³owa uznania dla tego zjawiska mo¿emy odnaleæ u jego krytyków.
Zbiorowa inteligencja
w spo³eczeñstwie informacyjnym
Kultura konwergencji wyznacza zmianê
w sposobie mylenia o relacjach i interakcjach
cz³owieka z mediami. Wyznacza ona tak¿e
zmianê samego sposobu rozumowania. Do tej
pory ceniona by³a indywidualnoæ w sposobach odbioru. Obecnie era konwergencji uznaje
zbiorow¹ inteligencjê i wspólnotowe sposoby
percepcji. Zbiorowa inteligencja jest swego
rodzaju zdolnoci¹ wirtualnych spo³eczeñstw,
skupionych wokó³ sieci spo³ecznociowych
i forów, do wykorzystania w jak najlepszy sposób indywidualnej wiedzy swoich cz³onków.
Jest ona sum¹ gromadzonych informacji i powinna byæ oparta na obustronnej wymianie,
choæ jak pokazuje jeden z poni¿szych przyk³adów nie zawsze tak jest. Wy¿ej wspomniane spo³ecznoci sk³adaj¹ siê z dwóch grup
uczestników: tych, którzy posiadaj¹ wiedzê
wspóln¹ dla wszystkich pochodz¹c¹ ze zbiorowej inteligencji, oraz grupê tak zwanych trust
mózgów, którzy posiadaj¹ dodatkowe informacje i nie dziel¹ siê nimi z innymi cz³onkami
grupy. Zjawisko zbiorowej inteligencji ³¹czy
siê z innym, obecnym w kulturze konwergencji. Mowa jest tu o spojlowaniu, czyli tropieniu wszelkich informacji na dany temat przez
u¿ytkowników mediów, a tak¿e tworzeniu aktywnych krêgów fanowskich. Spojlerzy staraj¹
siê wyprzedzaæ media i producentów programów w przekazywaniu informacji, jak równie¿
produkuj¹ i rozpowszechniaj¹ przekazy nastêpnie przejmowane przez inne media. D¹¿¹ oni

do rozwi¹zywania zagadek, co daje im przyjemnoæ i satysfakcjê. Jenkins10 w swojej ksi¹¿ce podaje przyk³ad spojlowania popularnego
realty-show Robinsonowie, którego fani byli
gotowi zrobiæ wszystko, by dowiedzieæ siê jak
najwiêcej zarówno o uczestnikach programu,
jak i o tym jakie bêd¹ poszczególne zadania
i przede wszystkim, kto wygra dan¹ edycjê.
Determinacja spojlerów by³a ogromna, a sposobów zdobywania przez nich informacji nie
powstydzi³by siê ¿aden tajny agent. Przyk³ad
mog¹ stanowiæ zdjêcia satelitarne miejsc,
w których by³y nagrywane poszczególne edycje. Oczywicie, jak to ju¿ wy¿ej zosta³o wspomniane w ramach zbiorowej inteligencji, zdobywane informacje trafia³y na fora i tworzy³y
swoiste kompendium wiedzy. Spojlowanie
dotyczy wielu treci przekazywanych przez
media  od filmów pocz¹wszy, na serialach
skoñczywszy. Nie jestemy ju¿ tylko biernymi konsumentami przekazów medialnych, ale
i ich redystrybutorami. Jednak, jako ¿e na forach czy w ró¿nego rodzaju serwisach pojawiaj¹ siê ostrze¿enia, ¿e s¹ w nich zawarte spojlery, to w³anie od nas zale¿y czy je obejrzymy
lub przeczytamy. Idea zbiorowej inteligencji,
poza fascynacj¹ zbierania informacji i tworzenia baz danych ma jeszcze jedn¹ pozytywn¹
stronê. Jest to dobro wspólne ca³ego spo³eczeñstwa, w ramach którego zdobyt¹ wiedzê wszyscy mog¹ wykorzystywaæ, poszerzaæ i przekazywaæ dalej. Egzemplifikacjê stanowi idea
otwartego oprogramowania, podobna jej idea
wolnego oprogramowania11 oraz etyka hackerska. Tu programici, zarówno ci profesjonalni, jak i amatorzy udostêpniaj¹ sobie nawzajem kody ród³owe, aby ka¿dy móg³ z nich
korzystaæ, modyfikowaæ je, a efekty swojej
pracy udostêpniaæ innym. Podobnie rzecz ma
siê w przypadku Wikipedii  darmowej i otwartej encyklopedii, gdzie ka¿dy u¿ytkownik,

mo¿e redagowaæ znajduj¹ce siê tam treci.
O ile Jenkins widzi w zbiorowej inteligencji
potencja³, poniewa¿ ka¿dy wie co, ale nikt nie
wie wszystkiego, o tyle Keen ma na tê kwestiê
zupe³nie inne spojrzenie.
Internet jest niewyczerpanym ród³em
wiedzy. Ze stwierdzeniem tym trudno jest siê
nie zgodziæ. Ale, czy potencjalny u¿ytkownik
Internetu jest w stanie okreliæ sk¹d wiedza ta
pochodzi? Sk¹d mamy mieæ pewnoæ, ¿e jest
to wiedza rzetelna i sprawdzona? Zdaniem
Keena poszukuj¹c informacji w Sieci musimy
bardzo uwa¿aæ, stale selekcjonowaæ i dokonywaæ klasyfikacji stron. Mo¿emy znaleæ
wród nich te tworzone przez specjalistów,
dysponuj¹cych wieloletnim dowiadczeniem
i kompetencjami, oraz tworzone przez ludzi
niewykszta³conych, zamieszczaj¹cych informacje niesprawdzone i wyra¿aj¹cych niejednokrotnie tylko w³asne opinie. £atwo zatem
mo¿emy wpaæ w pu³apkê chaosu informacyjnego. Nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy ka¿dy
korzystaj¹cy z bardzo popularnego portalu internetowego jakim jest Wikipedia, tak chêtnie
cytowanego w wielu pracach naukowych, wie,
¿e nie jest on encyklopedi¹ tworzon¹ przez
naukowców. Mo¿e on byæ edytowany przez
ka¿d¹ osobê posiadaj¹c¹ dostêp do Internetu,
tak¿e przez przys³owiowego Jana Kowalskiego, absolwenta jedynie szko³y podstawowej,
zamieszka³ego w Koziej Wólce, wypowiadaj¹cego siê w dziedzinie cybernetyki. Wikipedia to wolna encyklopedia, wiêc Jan Kowalski
mo¿e bez ¿adnych konsekwencji publikowaæ
swoje opinie w tej kwestii. Na stronie tego
portalu czytamy: Wikipedia jest wiki, co oznacza, ¿e ka¿dy, kto ma dostêp do Internetu, mo¿e
j¹ edytowaæ, dodaj¹c do niej nowe treci lub
koryguj¹c b³êdy w starych poprzez proste klikniêcie na zak³adkê edytuj i pisanie w sposób przypominaj¹cy dzia³anie prostego edyto45

ra tekstu12 . Wikipedia jest swego rodzaju zbiorow¹ inteligencj¹  informacje w niej zawarte
s¹ wypadkow¹ wiedzy jak¹ posiadaj¹ u¿ytkownicy Internetu. Mo¿na wiêc mia³o powiedzieæ,
¿e wiedza z Wikipedii wiadczy o nas samych.
W zwi¹zku z tym, ¿e osoby publikuj¹ce na tej
stronie nie s¹ w ¿aden sposób sprawdzane (nie
jest weryfikowana ich to¿samoæ i posiadana
wiedza) istnieje niebezpieczeñstwo podszywania siê pod autorytety w ka¿dej dziedzinie, czy
te¿ publikowanie informacji wyssanych z palca. Jakie mog¹ byæ motywy osób, które zamieszczaj¹ niesprawdzone informacje? Po
pierwsze, bêd¹c redaktorem b¹d co b¹d encyklopedii, mo¿na przez chwilê poczuæ siê
ekspertem, osob¹ wa¿n¹, co powoduje wzrost
poczucia wartoci niejednego Kowalskiego. Po
drugie, daje to mo¿liwoæ pochwalenia siê
wpisem przed znajomymi, co mo¿e zwiêkszyæ
presti¿ spo³eczny osoby publikuj¹cej na portalu ( mo¿e tak¿e j¹ omieszyæ, w zale¿noci
od treci jakie zosta³y opublikowane, ale ten
aspekt zdaje siê byæ jakby mniej zauwa¿alny).
Ponadto, zbiorowy autor z jakim mamy do
czynienia w przypadku Wikipedii stwarza
tak¿e inne niebezpieczeñstwo  trudnoci
w okreleniu do kogo nale¿¹ prawa autorskie
do publikowanych treci. Ten problem z reszt¹
wystêpuje nie tylko w przypadku publikowanych i edytowanych tam hase³, ale dotyczy
Internetu jako ca³oci. Coraz czêciej u¿ytkownicy bezrefleksyjnie kopiuj¹ prace czy artyku³y znalezione w Internecie podpisuj¹c je w³asnym nazwiskiem i przypisuj¹c sobie ich
autorstwo. Po co siê trudziæ tworz¹c now¹ pracê skoro w niewyczerpanym ródle wiedzy
jakim jest Internet p³ywa mnóstwo interesuj¹cych prac? Wystarczy tylko z³owiæ jedn¹
z nich. Niejednokrotnie to, co skopiujemy od
innych jest znacznie bardziej ciekawe ni¿ to,
co sami bylibymy w stanie stworzyæ, co jesz46

cze bardziej zwiêksza pokusê plagiatowania.
Badania przeprowadzone przez gazetê Guardian w 2006 roku na Uniwersytecie Oxford
wykaza³y, ¿e 54% studentów kopiuje prace
z Sieci13 .
Dziêki Internetowi u¿ytkownicy mog¹
wspólnie tworzyæ nie tylko woln¹ encyklopediê, ale i inne kompendia wiedzy. W zbiorowej inteligencji, ka¿dy bez wzglêdu na dziedzinê swoich zainteresowañ, czy to zwi¹zanych
z literatur¹, czy te¿ z motoryzacj¹, sportem lub
mod¹ mo¿e siê wykazaæ. W 2007 roku posta³
projekt Wiki powieci. Na stronie www.amillionpenguins.com ka¿dy móg³ daæ upust swej
pasji i byæ twórc¹ pierwszej internetowej pozycji literackiej14 . Projekt zosta³ ju¿ zakoñczony, niemniej jednak strona ta cieszy³a siê ca³kiem sporym zainteresowaniem.
Kultura uczestnictwa
w dobie nowych mediów
Interaktywnoæ sta³a siê elementem, który da³ mo¿liwoæ nowego sposobu komunikacji z konsumentami. Tkwi¹ca w potencjale
nowych technologii medialnych pozwoli³a na
lepsze reakcje producentów treci medialnych
na konsumenckie sprzê¿enie zwrotne. Zmieni³o to w pewnym stopniu oblicze mediów,
jednak interaktywnoæ by³a w modzie, ale
w dobie rewolucji cyfrowej. Obecnie, w dobie
konwergencji mediów i kultury konwergencji
rozwija siê kultura uczestnictwa. Jest to typ
kultury, w którym fani i konsumenci s¹ zapraszani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i redystrybucji nowych treci15 . Podstawowa i najbardziej istotna ró¿nica polega na tym,
¿e interakcje jakie maj¹ miejsce, odbywaj¹ siê
tak naprawdê na kontrolowanych przez producentów medialnych warunkach, natomiast
w kulturze uczestnictwa zak³ada siê pe³ne

uczestnictwo w produkcji i dystrybucji dóbr
kultury. Tu konsumenci staj¹ siê aktywnymi
uczestnikami, a nie tylko biernymi widzami.
To zachêca ich do dzia³ania i daje satysfakcjê,
a wraz ze wzrostem satysfakcji, ronie stopieñ
zaanga¿owania. Nie od dzi wiadomo, ¿e
w przypadku konsumpcji i bycia fanem danej marki, pierwszeñstwo ma serce. Dopiero potem pojawia siê ekonomia. Ekonomia
afektywna, jako jedna z wielu teorii marketingowych stara siê wyjaniæ wp³yw emocji
na dokonywane wybory. Najpierw zakochujemy siê w konkretnej marce, by nastêpnie
kupowaæ wszystko co jest z ni¹ zwi¹zane.
Ukryty tu potencja³ dostrzeg³y agencje reklamowe, zw³aszcza te zajmuj¹ce siê obszarem
nowych mediów i Internetu. Na ró¿ne sposoby wykorzystywane przez nich s¹ serwisy spo³ecznociowe. Obecnie Facebook ma ponad
467 488 52016 u¿ytkowników. Dla agencji
reklamowych portal ten jest bardzo ³akomym k¹skiem, jeli rozpatrzymy go w kwestii potencjalnej liczby konsumentów. Przyk³ad mog¹ stanowiæ reklamy  mini bannery
umieszczane na profilach osób zalogowanych, zachêcaj¹ce do zostania fanem danej
marki czy produktu. W erze konwergencji,
brandy skupiaj¹ siê nie tylko na jednym
portalu, czy serwisie, ale te¿ je ³¹cz¹. Bardzo czêsto spotykane s¹ przypadki kampanii, w których dzia³ania osadzone s¹ wokó³
kilku takowych serwisów. Najczêciej ³¹czy
siê portal Facebook z serwisem YouTube.
Tworzy siê Facebook Fan Page  czyli stronê fanowsk¹ marki, oraz kana³ na YouTube, na którym umieszcza siê filmiki zwi¹zane z danym produktem. Fanów zachêca siê
do dyskusji, zamieszczania zdjêæ, komentowania, a tak¿e nagrywania w³asnych filmików i poza byciem fanem, tak¿e do bycia
ambasadorem marki. Przypadkiem wrêcz

idealnego po³¹czenia tych dwóch kana³ów
by³a kampania marki Sprite: Green Eyed
World17 , która trwa³a od maja do grudnia
2009 roku. W serwisie Facebook fani mogli
komunikowaæ siê z g³ówn¹ bohaterk¹, a na
YouTube poza w¹tkami g³ównymi pojawia³y siê tak¿e odpowiedzi bohaterki na pytania fanów. Drugim, wartym zaznaczenia
przyk³adem bardzo dobrego, a tak¿e skutecznego zastosowania mediów spo³ecznociowych oraz ich po³¹czenia by³a wczeniejsza kampania marki Skittles  z marca 2009
roku, kiedy to postanowiono o podjêciu
zmasowanych dzia³añ w Internecie. Brand
mia³ swoje strony na: Twitterze, Facebooku,
opisa³ swoj¹ historiê na Wikipedii, mia³ swój
album na Flickrze, oraz kana³ na YouTube.
Fani mogli korzystaæ, komunikowaæ siê
i czerpaæ zabawê i informacje ze wszystkich
tych stron. Internet jest miejscem magicznym
z racji tego, ¿e ka¿dy mo¿e w nim zamieciæ
to, co stworzy: filmik nakrêcony telefonem,
zapiewan¹ przez siebie piosenkê, zrobione
fotografie  dowoln¹ formê artystyczn¹ na ka¿dy temat. Korporacje zauwa¿y³y, ¿e u¿ytkownicy Internetu stanowi¹ ród³o innowacyjnych
pomys³ów, a ich fantazja coraz czêciej nie ma
granic. Maj¹ oni na przyk³ad znacznie wiêcej
pomys³ów na przedstawienie, czy wykorzystanie swojego ulubionego produktu, ni¿ firmy
zajmuj¹ce siê profesjonalnym tworzeniem reklam. Wiele korporacji postanowi³o wykorzystaæ ten potencja³ organizuj¹c konkursy na
tworzenie hase³ reklamowych, czy te¿ samych
reklam przez internautów. Uczestnicy wykazuj¹ siê nie lada inwencj¹ tworz¹c przeró¿ne
kreacje zwi¹zane z dan¹ mark¹. Co mo¿na
wygraæ? Przyk³adowo do¿ywotni talon na jedzenie w popularnej sieci fast food, albo roczny zapas danego produktu. Reklama stworzona przez zwyk³ych ludzi, a nie specjalistów od
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PR, wydaje siê konsumentom znacznie bardziej
wiarygodna i czêciej s¹ oni w stanie dany produkt kupiæ. Tego typu konkursy to dla producentów sposób dotarcia do nowych odbiorców,
mo¿liwoæ zareklamowania siê mniejszym
kosztem, oraz sposób na posiadanie innowacyjnej, nietuzinkowej reklamy ró¿nej od tej
proponowanej przez konkurencjê. Konkursy
na reklamê to jedno. Zdarza siê tak¿e, ¿e osoby najpierw tworz¹ filmik i umieszczaj¹ go w
Internecie, a nastêpnie zauwa¿one przez danego producenta zostaj¹ zatrudnione do tworzenia podobnych filmów ju¿ za odpowiedni¹
op³at¹. Mia³o to miejsce w przypadku Richarda Poviana - ch³opaka, który na portalu YouTube zamieci³ filmik na którym pokazywa³ jak
nale¿y zrobiæ irokeza.18 Do utrwalenia fryzury u¿ywa³ lakieru do w³osów firmy Schwarzkopf. Filmik cieszy³ siê ogromn¹ popularnoci¹ - do maja 2010 roku zosta³ obejrzany
ponad 260 tysiêcy razy. Firma zatrudni³a Richarda do promocji marki19 . Na portalu
YouTube powsta³y kolejne filmiki ukazuj¹ce
mo¿liwoci wykorzystania tego lakieru, ale
tak¿e innych produktów marki Schwarzkopf
w przeró¿nych stylizacjach. Ta innowacyjna
kampania marketingowa, skierowana g³ównie
do m³odych ludzi, okaza³a siê sukcesem. W Stanach Zjednoczonych producent tego lakieru
zajmuje czwarte miejsce wród wszystkich
produkuj¹cych kosmetyki do pielêgnacji w³osów. Ekonomia afektywna oddzia³uje nie
tylko na marki, ale równie¿ i na media. Fani
staj¹c siê uczestnikami w pe³ni zaanga¿owanymi, maj¹ du¿o wiêksze, a nawet decyduj¹ce prawo g³osu. To dziêki nim, dziêki
temu, ¿e ogl¹daj¹ poszczególne produkcje:
seriale, filmy, show stacje czerpi¹ zyski. Gdy
publicznoæ staje aktywnym uczestnikiem,
produkcja musi trwaæ dopóty, dopóki siê nie
znudzi.
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Andrew Keen w swojej ksi¹¿ce krytycznym okiem przygl¹da siê ekspansji Internetu.
Dostrzega liczne zagro¿enia, których potencjalny u¿ytkownik Sieci, zalepiony ogromem
pozytywów z niej wyp³ywaj¹cych, nie zauwa¿a. Jednym z takich zagro¿eñ s¹ wed³ug Keena portale spo³ecznociowe  Facebook, Nasza-klasa, MySpace, czy mo¿e mniej znane
Grono.net, Spinacz, twoi.pl i wiele innych.
Zak³adamy konto, szukamy znajomych, dodajemy zdjêcia, informacje o sobie: rok urodzenia, miejsce zamieszkania, szko³y, które ukoñczylimy, miejsce czy stanowisko pracy.
Chcemy pochwaliæ siê naszymi osi¹gniêciami przed dawno niewidzian¹ kole¿ank¹, przed
ch³opcem, który 15 lat temu by³ mi³oci¹ naszego ¿ycia. Portale tego typu u³atwiaj¹ ¿ycie:
przypominaj¹ o urodzinach i imieninach, pozwalaj¹ zaprosiæ wybranych znajomych na
wydarzenie, umo¿liwiaj¹ odnalezienie dawno
nie widzianych przyjació³. To tak¿e miejsca
zawierania nowych znajomoci, a niekiedy
nawet odnalezienia osoby, z któr¹ spêdzimy
czas do koñca ¿ycia. To niew¹tpliwie plusy,
z których wszyscy zdajemy sobie sprawê. Istniej¹ jednak tak¿e negatywne strony nadmiernego uwidaczniania swoich osi¹gniêæ w Sieci. Publikuj¹c na portalu tak wiele informacji
o sobie, zw³aszcza umieszczaj¹c je na koncie,
które jest ogólnodostêpne (wszyscy mog¹ widzieæ zawartoæ naszego profilu), stajemy siê
³atwym k¹skiem dla z³odziei czy oszustów.
Andrew Keen obawia siê przede wszystkim
o dzieci i m³odzie¿ korzystaj¹c¹ z tych portali.
Zdarza siê bowiem, ¿e ludzie wykorzystuj¹ te
serwisy do zawierania znajomoci o charakterze seksualnym. Na swoich profilach publikuj¹
zdjêcia nagiego cia³a, czêsto ujêtego w pozycjach erotycznych. Dzieci nara¿one s¹ na niezamierzony, czêsto przypadkowy kontakt
z tymi obrazami, co mo¿e mieæ wp³yw na ich

rozwój emocjonalny, seksualny czy psychiczny. Kolejnym problemem, wed³ug Keena, s¹
przestêpcy seksualni poszukuj¹cy swoich ofiar
za pomoc¹ portali spo³ecznociowych. W jednym miejscu maj¹ oni dostêp do fotografii
i podstawowych informacji o swoich potencjalnych ofiarach, z danymi o ich miejscu zamieszkania w³¹cznie. Trzeba przyznaæ, ¿e jest
to przera¿aj¹ca perspektywa i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e tego typu zachowania, o ile faktycznie maj¹ miejsce, s¹ rzadkoci¹.
Konwergencja i co dalej?
Media towarzyszy³y cz³owiekowi od zawsze. Pocz¹wszy od g³osu, bêd¹cego podstawowym sposobem komunikowania siê w epoce oralnej, poprzez pismo, telegraf, radio czy
telewizjê, a wspó³czenie na Internecie skoñczywszy. Determinizm technologiczny stara siê
okreliæ miejsce i role rodków przekazu
w historii ludzkoci. Zak³ada on, ¿e to technologia determinuje ostatecznie organizacje spo³eczne cz³owieka i jego perspektywê postrzegania rzeczywistoci20 . Zmiany technologiczne
s¹ najwa¿niejszym ród³em przemian spo³ecznych. Rozwój technologiczny, a wiêc i medialny wp³ywa na ludzi i na sposób, w jaki korzystaj¹ oni z danego rodka przekazu. Media
s³u¿¹ komunikowaniu, informowaniu, poszerzaniu naszej wiedzy. Z jednej strony pozwalaj¹ nam komunikowaæ siê, rozwijaæ, wspó³tworzyæ i decydowaæ, z drugiej jednak
umo¿liwiaj¹ manipulowanie, k³amstwa i przyw³aszczanie sobie dorobku innych. Technologia determinuje nasze ¿ycie, ale to od nas zale¿y, czy zostanie ona wykorzystana dla
rozwoju spo³eczeñstwa, czy te¿ przeciw nam.
Media organizuj¹ nam ¿ycie, kszta³tuj¹ pogl¹dy. Ju¿ nie tylko wyjaniaj¹ zjawiska spo³eczne, upraszczaj¹ zdobywanie wiedzy, ale tak¿e

coraz czêciej sugeruj¹ nam sposób mylenia,
a niejednokrotnie wrêcz go narzucaj¹. Internet
sta³ siê wspó³czesnym oknem na wiat. Daje
nam swoist¹ w³adzê. Dziêki niemu mo¿emy
byæ w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej
Mo¿emy wykonywaæ czynnoci, o których
naszym przodkom nawet siê nie ni³o. Mo¿emy komunikowaæ siê w czasie rzeczywistym
z kim bliskim oddalonym o setki czy nawet
tysi¹ce kilometrów, mo¿emy nawet widzieæ tê
osobê. Internet w dobie XXI wieku zastêpuje
przyjació³kê, sklep, bank, lekarza, ksiêdza,
aptek. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e jest naszym
sprzymierzeñcem. Z drugiej jednak strony technologia uzale¿nia nas od siebie. Wci¹¿ chcemy wiêcej, ci¹gle jest nam ma³o. Pragniemy
szybszych ³¹cz komunikacyjnych, bardziej
wydajnych procesorów. Nie wyobra¿amy sobie ¿ycia bez energii elektrycznej, dzieñ bez
uruchomienia komputera to dzieñ stracony.
Tak¿e Internet jest narzêdziem, które wykorzystane w niew³aciwy sposób, czy te¿ przez
niew³aciwych ludzi mo¿e wyrz¹dziæ wiele z³a.
Jak dalej potoczy siê rozwój mediów
i sposobów komunikowania siê? Podobnie, jak
nasi przodkowie, dla których szczytem technologicznych rozwi¹zañ by³ swego czasu telegraf i nawet nie wyobra¿ali sobie, ¿e mo¿e
istnieæ bardziej efektywny rodek komunikacji, tak i my nie jestemy w stanie wyobraziæ
sobie przysz³ych sposobów komunikowania.
Mo¿e wszystko bêdzie odbywa³o siê w naszych g³owach? Mo¿e bêdzie wystarcza³ sam
fakt, ¿e o kim pomylimy do tego, aby siê z
nim porozumieæ? A jeli tak bêdzie, jak zmieni¹ siê relacje spo³eczne? Czy ludzie bêd¹ na
tyle odpowiedzialni i wiadomi potêgi technologii, ¿e nie doprowadz¹ do samozag³ady?
Pewnie odpowied na te pytania przyniesie
nam dopiero przysz³oæ. Naszym zadaniem,
jako wiadomych, myl¹cych u¿ytkowników
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Internetu jest wykorzystywaæ nowe technologie
i narzêdzia w s³usznej sprawie i dla powiêkszania dorobków ludzkoci, czyli idzie o to,
by przysz³ym pokoleniom ¿y³o siê lepiej. £
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Andrzej Walter
POZIOMKOWY WIERSZ
Mój wiat jest przecie¿ poziomkowy
gdzie tam w lesie ukryty
pod gwiazdami
mój wiat
smakuje dyskretnie
³akn¹c deszczu
mój wiat by³by lepszy
gdyby ³odyga
nie zwi¹za³a mnie z ziemi¹
jednak muszê zrozumieæ
¿e szczêcie znajdê tam
gdzie rosn¹ poziomki
.
10 III 2010, Pilichowice

*
*

*

Celina Woryna
TATUA¯
tatua¿owy motylek
motylek
sexi
kobieca szyja sexi
zw³aszcza kark
którêdy krêgos³up
przyk³adam szablon
maluje motylka
na karku
te¿ chcê
byæ sexi

SYLWETKI b TWÓRCZOÆ b RECENZJE
JERZY ZAGÓRZAÑSKI

W 35-lecie twórczoci
Stanis³awa Franczaka.
Pozytywizm dzia³acza
Powiadaj¹, ¿e Kraków jest miastem magicznym, a jego duszê nosz¹ na
skrzyd³ach anio³owie i muzy. I rzeczywicie  obros³e przez wieki legend¹
uchodzi w Polsce za centrum kultury oraz nauki. Poeta powiada³, ¿e tu bije
serce Polski. I jednoczenie dodawa³: O, kocham Kraków, bo nie od kamieni przykrocim dozna³... Jest w tym kontracie dwóch opinii o starej
stolicy jaki paradoks? A mo¿e po prostu prawda o nieustannej walce magicznoci z ciemnogrodem? Bo z jednej strony Kraków ma niepowtarzaln¹
atmosferê, uwzniolon¹ duszê, dzie³a i zdarzenia artystyczne dowodz¹ce
geniuszu tego miejsca, a z drugiej  jest to tygiel nieustannych zawici,
sporów i konfliktów rodowiskowych, wywo³anych czasem bezinteresownie, zgodnie z zasad¹: nie wystawiaj g³owy ponad przeciêtnoæ, bo ciê o tê
g³owê skrócimy...

Naprawdê trudno powiedzieæ, ile zyska³by Kraków jako ród³o polskiej kultury promieniuj¹cej na ca³y wiat, gdyby nie te w³anie
fatalistyczne pomieszanie jêzyków. Wystarczy
jeden historyczny przyk³ad: Festiwal Kraków
2000. Kiedy miasto mia³o szansê zaistnieæ
w Europie jako stolica kulturalna kontynentu,
nie zaistnia³o. Dlaczego? Nie bêdê przywo³ywa³ skandali i k³ótni, które o tym zadecydowa³y, bo wstyd. Tylko ¿al serce ciska, ¿e tyle
pieniêdzy posz³o na tromtadractwo, fajerwerki i parê, co posz³a w gwizdek.
W czym problem? Na to pytanie odpowiada Stanis³aw Franczak, pisarz, wydawca,
wybitny dzia³acz krakowskiej kultury: Porównajmy choæby bazê sprzed transformacji ustro-

jowej, n p. z 1985 roku. Otó¿ by³o wtedy 18
domów kultury, 4 orodki kultury i a¿ 120 klubów i wietlic. Jeszcze 10 lat temu ich stan
wynosi³ 11 domów kultury, 3 orodki kultury
i 34 kluby. A obecnie jest 8 domów i orodków miejskich kultury, w tym 43 jednostek organizacyjnych, za 29 instytucji kultury i 116
odrêbnych jednostek organizacyjnych. W sumie w PRL dzia³a³y 142 placówki kulturalnoowiatowe, obecnie jest ich 153. To dobrze, ¿e
obecny w³odarz miasta, mimo kryzysu zadba³
o bazê kultury naszego miasta.
Za w jednym z wywiadów podkrela: Zach³ystywanie siê faktem, ¿e Kraków jest jedynym miastem wiata, w którym mieszka dwóch
noblistów, to tani chwyt propagandowy w sy51

tuacji, kiedy padaj¹ ksiêgarnie i biblioteki,
a polowa mieszkañców w ogóle nic nie czyta.
W tym wyznaniu Stanis³awa Franczaka
tkwi sedno prawdy o kulturze w Krakowie,
o jej dwubiegunowoci. Z jednej strony  spektakularne festiwale, akcje, spêdy artystyczne
robione na pokaz, dla dobrego samopoczucia
w³adz miasta, z drugiej  powszechna mizeria
faktów, instytucji i zjawisk s³u¿¹cych duchowemu i intelektualnemu rozwojowi 780-tysiêcznego grodu i regionu, którego mieni siê
byæ stolic¹. Warto siê ws³uchaæ w g³os i opinie
tego artysty broni¹cego interesów mieszkañców Krakowa, wychodz¹cych z za³o¿enia, ¿e
Dzi znowu jest w Polsce czas na pracê u podstaw. I to najwy¿szy. Bo co w³aciwie zosta³o po np. Festiwalu Kraków 2000? Jedynie
Biuro Festiwalu dubluj¹ce Wydzia³ Kultury
i Edukacji Urzêdu m. Krakowa, pozwalaj¹ce
zachowaæ sto³ki i niebagatelne pieni¹dze towarzystwu wzajemnej adoracji. Za du¿o mamy
w Krakowie tzw. wp³ywowych lobby, za ma³o
konkretnych ofert i kasy dla ludzi, którzy tu
mieszkaj¹ i dla tych, którzy tu przyje¿d¿aj¹,
aby odetchn¹æ powietrzem pe³nym muz.
Stanis³aw Franczak w swym myleniu
o sprawach kultury okrela siê jako pozytywista. Trudno siê dziwiæ. Urodzi³ siê w 1946 roku
w Bieñkówce ko³o Makowa Podhalañskiego.
Po maturze w LO w Suchej Beskidzkiej  jak
sporo wówczas ch³opskich synów  wyemigrowa³ do Krakowa. Z tym miastem zwi¹za³
swój los, ¿ycie rodzinne, twórczoæ. On doskonale wie, jak¹ cenê p³acili m³odzi ludzie
pochodz¹cy z biednych, zabitych deskami wsi,
decyduj¹c siê na wyjcie w pewien upalny
czerwcowy dzieñ do wielkiego miasta, gdzie
ka¿dy k¹t i mur nasycone by³y tradycj¹ duchow¹ i artystyczn¹ narodu. Doskonale wie
równie¿, ¿e nie ma dymu bez ognia, tak jak
nie ma wielkiej kultury bez tych, którzy jej
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potrzebuj¹. A wszystko zaczyna siê w szkolnej ³awce. W tym zakresie nic siê nie zmienia
od wieków. Nie od dzi uwa¿am  mówi Stanis³aw  ¿e najpowa¿niejsze obowi¹zki w zakresie tworzenia warunków do istnienia kultury spoczywaj¹ na szkole. Mo¿na powiedzieæ,
¿e kultura jest wa¿na jak szko³a, a szko³a jak
kultura. Szko³a powinna byæ nonikiem g³ównym kultury. Kultura w szkole konstytuuje
potrzebne w dalszym ¿yciu wartoci, tworzy
warunki indywidualnego rozwoju.
Absolwent polonistyki UJ oraz studiów
kulturalno-owiatowych przez wiele lat by³
rzecznikiem prasowym i dyrektorem gabinetu
prezydenta m. Krakowa, redaktorem Magazynu Kulturalnego, kierowa³ krakowskim resortem kultury. Po 1989 roku jako cz³owiek
z czasów PRL chwilowo musia³ wycofaæ siê
z ¿ycia publicznego, ale potem postanowi³ wróciæ do kultury, szybko za³o¿y³ w³asne wydawnictwo Abrys i Stowarzyszenie Twórcze
Artystyczno-Literackie, którego od pocz¹tku
jest prezesem. Mocno zaniepokojony sytuacj¹
kultury w Krakowie, zaj¹³ siê jej programowaniem, animacj¹ i promocj¹.
Stanis³aw Franczak ma w swoim dorobku literackim blisko 50 ksi¹¿ek poetyckich
i prozatorskich, prowadzi o¿ywione ¿ycie wydawcy i krytyka, przyjaciela artystów i animatora kultury.
Zastanawiam siê: dlaczego chcia³, dlaczego jeszcze chce zajmowaæ siê tak zwan¹ polityk¹ kulturaln¹, która w wymiarze pañstwa
przecie¿ nie istnieje? Odpowiedzi udzieli³ sam
Stanis³aw: Jestem pozytywist¹. Mówi wprost:
Pora biæ na alarm, pora najwy¿sza zmieniæ
zgubn¹ dla kultury praktykê. Tu¿ po wojnie
walczylimy z analfabetyzmem, dzi nale¿y
wydaæ wojnê wtórnemu analfabetyzmowi.
Telewizja i internet nie zast¹pi¹ ksi¹¿ki. (...)
Przygl¹dnijmy siê, jak nasza «ma³a ojczyzna»,

w której mieszkamy, osiedle, dom, ale tak¿e
szko³a i inne instytucje, wegetuj¹ na obrze¿ach
kultury. Dlaczego nie ma w naszym rodowisku orodków kultury, wokó³ których chêtnie
bymy siê skupiali? Czemu nasze wiêzi s¹ coraz bardziej lune? Stajemy siê sobie obcy,
¿yjemy obok, zamykamy siê w mieszkaniach,
dziczejemy... Wkrótce staniemy siê spo³eczeñstwem, jak tak dalej pójdzie, prymitywnym,
konsumuj¹cym pigu³ki «pseudocywilizacji»
w formie u¿ywek, jakie podadz¹ nam w telewizji czy w prasie. Kultura w pigu³ce niesie
nas w powoln¹ mieræ duchow¹. I nic tu nie
pomo¿e wejcie do Zjednoczonej Europy, je¿eli zabraknie podstawowych elementów kultury, praktycznego humanizmu i nawyków korzystania z jej dóbr.
Praktyczny humanizm  to znamienne
i oryginalne pojêcie Staszka Franczaka  zwraca uwagê na zjawiska w kulturze, których
wiadkami i uczestnikami s¹ tzw. masy. A zatem przeciêtny obywatel, przeciêtny Polak,
przeciêtny zjadacz chleba. Nie ma rozwoju
kultury bez tego odbiorcy, tego sobie twórcy
fajerwerków i snobistycznych zjawisk w kulturze nie uwiadamiaj¹. K³amstwo ma krótkie
nogi. Nie ucieknie poza swoje granice. Dlatego
Franczak boleje nad przeniesieniem z Krakowa Przekroju, likwidacj¹ ¯ycia Literackiego, Krakowa, Studia Filmów Animowanych, ¿enuj¹c¹ rol¹, w skali kraju, Orodka
TVP na Krzemionkach, a zatem tych mediów
i instytucji, które kiedy naprawdê pracowa³y
na rangê i presti¿ Krakowa, jako wa¿nego dla
kraju orodka kultury. Dlatego Stanis³aw zadaje retoryczne pytanie: Kto dzi pamiêta
przyk³adowo o «Festiwalu Kraków 2000» i to
mimo ca³ej hucpy, jak¹ wokó³ niego wytworzono? I mimo powo³ania specjalnego biura,
istniej¹cego do dzi i poch³aniaj¹cego masê
pieniêdzy, których ju¿ nie starcza na dofinan-

sowanie szkolnych bibliotek i kó³ek zainteresowañ?
Otó¿ to! Tu le¿y pies pogrzebany. Kraków z roku na rok marnotrawi swój dorobek
duchowy, autorytet i presti¿ poprzez tworzenie idiotycznych, szalenie drogich i spektakularnych imprez w kulturze. Przecie¿ jeden dobry spektakl teatru telewizji, wyprodukowany
na Krzemionkach, z udzia³em znakomitych
krakowskich aktorów, znaczy wiêcej ni¿ elitarne spotkania poetów ze Wschodu i Zachodu (notabene na pocz¹tku pomylane jako wielki koncert literacki noblistów). Kraków nie jest
zjawiskiem sezonowym w kulturze  twierdzi
Franczak. I ma racjê, poniewa¿ kto pamiêta
wp³yw ¯ycia Literackiego na rozwój intelektualny wielu pokoleñ Polaków (bez wzglêdu na to, ¿e by³y to czasy PRL, przestañmy
operowaæ mitami), ten jest w stanie zrozumieæ
mizeriê kulturotwórcz¹ tego miasta w obecnym stanie jego pozycji wobec dyktatury Warszawy.
Zatem Stanis³aw Franczak nie bagatelizuje wielkiej Kultury i Sztuki, które zawsze
pod Wawelem kwit³y i mia³y decyduj¹cy
wp³yw na kszta³t kultury narodowej. On tylko
s³usznie zauwa¿a: Panowie! Nie tymi metodami! Nie rzucaæ siê na kasê, ale wp³ywaæ na
d³ugofalowe i konkretne pozytywne zjawiska
w kulturze. Teatr telewizji Krzemionki adekwatnie do wielkoci Krakowa równouprawnione z Warszaw¹ na telewizyjnej antenie, pisma kulturalne, oczywicie wielkie centrum
handlu i promocji twórczoci artystycznej, znacz¹ce festiwale teatralne i muzyczne... Oczywicie. Ale to musz¹ byæ przedsiêwziêcia trwa³e! Stary Teatr dlatego jest najlepszym teatrem
w Polsce od kilkudziesiêciu lat, poniewa¿ kilkadziesi¹t lat na tê pozycjê w teatrze polskim
(i wiatowym ) pracowa³!
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Stanis³aw Franczak, aczkolwiek nie bêdzie walczy³ o swój program i o perspektywiczne mylenie o kulturze w ukochanym
Krakowie, na forum Rady Miasta, to jednak
ma satysfakcjê, ¿e Prezydent Jacek Majchrowski, zrobi³ wszystko, aby sprawy kultury uporz¹dkowaæ zgodnie z logik¹, potrzebami mieszkañców grodu i mo¿liwociami
kulturotwórczymi miasta.
Ja te¿ mam tak¹ satysfakcjê, bowiem od
lat nieustannie siê uczê od Staszka jego postrzegania i mi³oci do kultury, która  i tu siê
ca³kowicie ze Staszkiem zgadzam  jest pocz¹tkiem cz³owieczej drogi do piêkna, dobra,
sprawiedliwoci, uczciwoci, wyobrani... Na
pocz¹tku by³o s³owo. Potem zaraz by³a ksi¹¿ka. I niech ta Staszkowa ksi¹¿ka i fascynacja 
zawsze z nami zostanie.
£

Ma³gorzata Mazur
*

*

*

Ten ból
co nagle
z siódmej g³êbi
sobie tylkko znanym sposobem
bezszelestnie najdelikatniej wlizguje siê
w krew
by nabrawszy niepojêtej gwa³towoci
zniszczyæ zapory zasieki drut kolczasty mózgu
i odp³yn¹æ nie wiadomo gdzie
by powróciæ
i bezszelestnie najdelikatniej
wlizgn¹æ siê w krew
ten ból
nieutulony nienazwany
jak pierwsza mi³oæ
i czarna rozpacz
Wiêc idê przez rzekê boleci
na drugi brzeg gdzie brama (raju?)
za któr¹  jak mówi¹ 
na z³otych ³¹kach wiat³a
nie dopadnie mnie ju¿ powracaj¹ca fala

Marta Kostyk
*

*

tramwaj
jedzie tylko tam
dok¹d prowadz¹ szyny

*

obcasy czerwonych butów
wieczorem na przystanku
brzmi¹ inaczej ni¿ czerwone
to pewnie jest
barwa dwiêku
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STANIS£AW FRANCZAK
ZIMA

NOC POLUBNA

W p³aszczu z nie¿ynek hen od morza
pêdzi ju¿ w saniach mron¹ drog¹
siwe rumaki mkn¹ w przestworzach
wrony w kaplicach drzew siê modl¹

W karczmie nie by³o ju¿ prawie trunków
W g³owie tania szumia³a wódka
Szynkarz kreski stawia³ na cianie
Szarej od dymu i frasunku

Z dachów zwisaj¹ sople nosów
i mróz na szybach sny maluje
nieg skrzypi pod krokami ciosów
tysi¹ce p³atków w kr¹g wiruje

Gocie spali na ³awach pokotem
Za oknami wiatr tañczy³ walca
Kiedy diabe³ wylaz³ zza pieca
I do szklanki zajrza³ z têsknot¹

Zamieæ siê zrywa niespodzianie
i wiat calutki ginie w bieli
na bia³ej sali bia³y taniec
tañcz¹ wci¹¿ wiêci i anieli

M³ody ksiê¿yc zagl¹dn¹³ w okno
Tr¹ci³ strunê le¿¹cych basów
Spojrza³ prosto czartowi w oczy
I przestraszony ich smutkiem umkn¹³

I w piersi serce gra na lutni
oddech rozp³ywa siê w przestrzeni
nie b¹dmy ci¹gle tacy smutni,
bo wiosna zimê wnet przegoni

M³oda Pani z twarz¹ jak wieca
Wysz³a cicho z alkowy na palcach
Wziê³a czule diab³a pod brodê
Umiechaj¹c siê do ksiê¿yca
Z cyklu: Rymowany krajobraz

ROZLICZENIA
A zreszt¹ po co ¿yæ na raty
Gdy w górach ju¿ szaleje wrzesieñ
Gdy co dzieñ lub i narodziny
I w ko³o wiosna lato jesieñ
A zreszt¹ szron przyprószy g³owê
I obc¹ twarz zobaczysz w lustrze
A¿ nie poznaj¹ ciê wnukowie
I twoje zdjêcie spocznie w kufrze
A zreszt¹ po co i dla kogo
Ratowaæ resztki twoich marzeñ
Skoro siê spe³niæ ju¿ nie mog¹
Skoro ci smutek nios¹ w darze
A zreszt¹ komu w imiê czego
Budowaæ z piasku dom na pla¿y
Jeli nie starcza do pierwszego
Jeli rozbitkiem wród ¿eglarzy
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KRZYSZTOF MARYNOWICZ

miech w literaturze europejskiej
na przyk³adzie wybranych
utworów prozatorskich
I. Wprowadzanie. miech jako reakcja
w³aciwa cz³owiekowi

W rozwoju filogenetycznym cz³owieka miech, jako zachowanie emocjonalne,
utrwali³ siê w jego strukturach mózgowych
najpóniej. Tak twierdz¹ naukowcy. Musia³y
zaistnieæ korzystne warunki dla powstania
przodmózgowia (neocortex), by j¹dra podkorowe (uk³ad limbiczny), zawiaduj¹ce reakcjami afektywnymi, zaczê³y pobudzaæ pola ruchowe w mózgu odpowiedzialne za ekspresjê
miechu. Faktem bezspornym jest, ¿e miech
 jako czynnoæ  sta³ siê w³aciwy tylko dla
cz³owieka. Wiele gatunków zwierz¹t potrafi
okazaæ radoæ, ale obce jest im wywo³anie form
mimicznych charakterystycznych dla miechu.
Karol Darwin w swojej pracy O wyrazie uczuæ u cz³owieka i zwierz¹t, formu³uj¹c
trzy zasady wyra¿ania emocji (nawyków skojarzonych po¿ytecznie, przeciwieñstwa, dzia³añ zale¿nych od uk³adu nerwowego), podda³
dok³adnej analizie zachowania w³aciwe dla
ca³ej gromady ssaków. W jakiej mierze zarówno u cz³owieka, jak i zwierz¹t podobnie
powstaj¹ stany strachu, lêku, zadowolenia, radoci, smutku, zniechêcenia, agresji, ale ró¿ni
nas wyra¿ana tylko przez cz³owieka ekspresja
miechu i p³aczu. Opisuj¹c fizjologiê miechu, Darwin stwierdzi³, ¿e nale¿y j¹ przypisaæ
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jedynie gatunkowi ludzkiemu. Co ciekawsze,
jak stwierdza Dariusz Doliñski w podrêczniku
psychologii pod red. Jana Strelaua, na okazywanie radoci przez cz³owieka nie rzutuje wychowanie w odrêbnych warunkach spo³ecznych. Cz³onkowie plemienia Foreludu z Nowej
Gwinei, przy pokazywaniu im zdjêæ z ró¿nymi reakcjami emocjonalnymi bia³ych Amerykanów, nie mieli ¿adnych trudnoci z trafnym
nazwaniem prezentowanych zachowañ. Mimo
zatem ogromnych ró¿nic kulturowych miech,
jako forma komunikatu, jest rozpoznawany
pod ka¿d¹ szerokoci i d³ugoci¹ geograficzn¹.
II. Fizjologiczne uwarunkowania reakcji
miechu

Na poziomie analiz fizjologiczno-anatomicznych reakcje miechu, wywo³uj¹ce ca³y
zespó³ zachowañ, nastêpuj¹ przez odbiór bodców receptorycznych (powonienie, dotyk,
wzrok, s³uch, smak), które nastêpnie przekazywane s¹ do ródmózgowia w obrêb uk³adu
limbicznego (wzgórze, podwzgórze, cia³o
modzelowate, przysadka, szyszynka). Tu nastêpuje ich pierwsza ocena co do znaczeñ i wartoci. Dalej informacja o jakoci uk³adu bodców wysy³ana jest do p³atów czo³owych,
kresomózgowia odpowiedzialnego m.in. za
mylenie, wolê dzia³ania i podejmowanie de-

cyzji, ocenê emocji i sytuacji oraz pamiêæ wyuczonych dzia³añ ruchowych, np. tañca, miechu, nawyków, wyrazu twarzy, taktu, uczucia
b³ogostanu frustracji, lêku i napiêcia. Wtórna
ocena co do walorów odebranych bodców
odbywa siê w prawej pó³kuli, a to za przyczyn¹
cia³a modzelowatego, w którym krzy¿uj¹ siê
drogi nerwowe. Prawa pó³kula odpowiedzialna jest za lew¹ stronê cia³a, lewa za praw¹ czêæ
organizmu. Zarówno fizjolodzy, jak i psycholodzy (Walsch, Doliñski) przypisuj¹ prawej pó³kuli cz³owieka ocenê emocji negatywnych:
agresja, lêk, nienawiæ. Natomiast lewej pó³kuli weryfikacjê uczuæ pozytywnych: koncyliacyjnych i prospo³ecznych, czyli m.in. miechowi, który jest komunikatem o dzia³aniach
bezpiecznych. Samo za wyra¿enie stanów
aprobuj¹cych zawartych w ekspresji cia³a jest
pobudzane w 4 i 6 polu, gdzie mieszcz¹ siê
orodki ruchowe (pola Brodmanna).
Ów czworok¹t, w jakim powstaje reakcja radosnej si³y wyrazu, jest bardzo uproszczony, niemniej pokazuje on mechanizm wzbudzenia pozytywnych emocji. Nale¿y jednak
dodaæ, ¿e ocena czuciowa odbieranych bodców lokalizuje siê w ca³ej korze mózgowej.

no owej radoci ludzkiej ocenê pozytywn¹
w przeciwieñstwie do chichotu, wymiewania,
ironii, sarkazmu, kpiny, okrelanych jako negatywne emocje. miech nie wyrz¹dza krzywdy, jest bezpieczny. W oparciu o to kryterium
stworzono terapiê miechem nazwan¹ gelatologi¹. Spontaniczna radoæ pomaga odreagowaæ stres, konflikty, frustracje.
Emocje uwa¿a siê za reakcje pierwotne
w stosunku do procesów poznawczych, ale ich
rozwój, okrelany jako inteligencja emocjonalna, zacz¹³ siê od chwili, kiedy cz³owiek zacz¹³
unaoczniaæ je w symbolice graficznej. Afekty
sta³y siê znakiem (rysunkiem, malowid³em,
pismem).
Wed³ug psychologów miech to pozytywny zespó³ zachowañ emocjonalnych, uwarunkowanych typem uk³adu nerwowego, co
w strukturze osobowoci cz³owieka wi¹¿e siê
z temperamentem, decyduj¹cym o usposobieniu cz³owieka; zwi¹zany jest tak¿e z inteligencj¹, uwewnêtrznion¹ hierarchi¹ wartoci
i norm wspólnotowych, która wyzwala prospo³eczne nastawienia, motywacje i postawy. (Maslow, Siek, Stelau, Obuchowski) miech stymuluje radoæ i odprê¿enie.

III. miech w ocenie psychologicznej

IV. Filozoficzne znaczenie miechu

Psychologia z regu³y odwo³uje siê do
ontogenezy cz³owieka, czyli do jego ró¿nic
indywidualnych. W tych¿e ró¿nicach psycholodzy staraj¹ siê znaleæ takie podobieñstwa,
które pozwol¹ ustaliæ prawid³owoci co do sta³ych czynnoci cz³owieka. Z kolei regularnoæ
wystêpowania zachowañ ludzkich daje uprawnia do formu³owania uogólnieñ i definicji.
(Doliñski, Tomczuk-Wasilewska)
Jednym z g³ównych obszarów badawczych psychologii s¹ emocje. Do nich zaliczany jest miech i humor. Co wa¿niejsze przyda-

Filozofia uto¿samiana z twórcami teoretycznych systemów wyjaniaj¹cych powstanie i poznanie wiata oraz interpretuj¹cych
tworzenie norm wartociuj¹cych dzia³ania
cz³owieka, niezbyt przychylnie traktowa³a
miech. O tym ¿e tak siê sta³o, zadecydowa³y
wielkie autorytety mylicieli. (Geier) A zaczê³o
siê od Platona, który uwa¿a³, ¿e filozofia jest
nauk¹ powa¿n¹, bo tylko ona zajmuje siê ide¹
najwy¿szego dobra i piêkna. W takich sprawach nie ma miejsca na ¿arty. Do utrwalenia
siê tego rodzaju spojrzenia na filozofiê, i to na
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ca³e wieki, przyczyni³y siê zachowane niemal
w ca³oci dzie³a Platona. Twórcy idealizmu
przeciwstawia³ siê wybitny filozof, Demokryt,
twórca koncepcji atomu i pró¿ni, cz³owiek
obdarzony wielkim poczuciem humoru, ale
jego spucizna pisarska zosta³a zdziesi¹tkowana. Tak wiêc los pomóg³ Platonowi. Dopiero
po dwóch tysi¹cach lat miech wróci³ do ³ask
nauki. A sta³o siê to za przyczyn¹ Immanuela
Kanta. Ten wybitny myliciel okreli³ miech
jako afekt, którego ród³em jest nag³a przemiana napiêtego oczekiwania w nicoæ. Czyli przyjemnoæ sam¹ w sobie, bez skutków
negatywnych, bez zagro¿eñ z czyjejkolwiek
strony. Ot, takie przyjemne  nic. Niemniej to
wystarczy³o, by otworzyæ umys³y dla twierdzenia, ¿e miech to zdrowie. Nauka ponownie przyjê³a miech jako zdrowy przejaw czystej krytyki dla samej siebie.
O czym to wiadczy? O tym, ¿e autorytety buduj¹ce systemy wartoci spo³ecznych
i kulturowych mog¹, wedle swoich upodobañ,
skrzywiæ naturalny rozwój swoich blinich.
V. miech jako wartoæ estetyczna

Go³aszewska w swoim opracowaniu
miesznoæ i komizm stara siê uchwyciæ
moment, w którym wzajemna relacja miêdzy
zaskakuj¹c¹, niespodziewan¹ sytuacj¹ (cz³owiek nienagannie ubrany wywraca siê na skórce od banana), a jej odbiorem, wywo³uje w nas
miech i na przekór wszystkiemu staje siê wartoci¹ estetyczn¹. Wed³ug tej autorki walor
komiczny powstaje dlatego, ¿e my, odbiorcy,
tak tê sytuacjê kszta³tujemy. Nastêpuje tzw.
estetyzacja rzeczywistoci, czyli uk³adanie,
strukturowanie, rozumienie, traktowanie rzeczywistoci na wzór dzie³a sztuki. Wobec
wydarzeñ komicznych zachowujemy dystans
wartociuj¹cy. Jest to zal¹¿ek powstania dzie58

³a sztuki. Tam, gdzie nauka pozostawia resztkê niemieszcz¹c¹ siê w logicznym porz¹dku
wiata wkracza pisarz, malarz, muzyk. W tym
akcie powstaje niedomówienie, tajemnica. A to
jest doskona³y teren dla sztuki. Jednak¿e, aby
utwór posiada³ swoj¹ moc powinien zawieraæ
równie¿ okrelone wartoci. Musi zatem byæ
mistrzowsko wykonany, zawieraæ oryginalnoæ i nowoæ dzie³a oraz donios³oæ prezentowanych idei. Brzmi to bardzo powa¿nie, ale
twórcy komedii doskonale wiedz¹, ¿e aby
wywo³aæ u odbiorcy miech trzeba podejæ do
rzeczy nie na ¿arty. Ka¿dy artysta bowiem posiada wiadomoæ tego, ¿e Denotacja jest systemem negocjowania znaczenia pomiêdzy
odbiorc¹ a tekstem, jakby chcia³ Ferdinand
de Saussure.
VI. Literacka wartoæ miechu w prozie
europejskiej na przyk³adzie wybranych
powieci

Sztuka uzbrojona w wiedzê o emocjach
oraz zorientowana w wartociach estetycznych,
wa¿¹ca sobie lekce autorytety filozoficzne zawsze stara³a siê wywo³aæ miech u swoich
odbiorców na przekór wszechobecnej tragedii. W koñcu ju¿ staro¿ytni Grecy komediê
stworzyli. Nawet Platon musia³ siê nad ni¹ pochyliæ, by j¹ ukradkiem wyrzuciæ ze swojej
twórczoci.
miech powróci³ ze zdwojon¹ si³a w
commedia dellarte, poprzedzony wystêpami
w rzymskiej pantomimie i w b³azeñskich popisach redniowiecznych histrionów (wêdrownych aktorów). Jednak¿e nim wiatu objawi³
siê Molier, swoje doskona³e dzie³o Don Kichot z La Manchy napisa³ Cervantes. Znakomity pisarz hiszpañski odkry³, ¿e ludzkie cechy, sytuacje oraz sam jêzyk pozwalaj¹ na
wiadome tworzenie kreacji zabawowych (lu-

dycznych). Bo czy¿ ju¿ nie w staro¿ytnej Grecji bawiono siê znakomicie, chwal¹c Dionizosa, boga winoroli, urodzaju i dobrej zabawy.
Cervantes doskonale wiedzia³, ¿e komizm
wywo³uj¹cy miech wspiera³ siê na dzia³aniach
z niespodziank¹, zaskoczeniem, przeciwstawieniem idei, kontrastem, z³udnym podobieñstwem, nieadekwatnoci¹ przyczyny i skutku,
niezgodnoci¹ oczekiwañ niedorzecznoci¹,
nowoci¹, dziwacznoci¹, wieloznacznoci¹
a nawet niespójnoci¹. miech zatem wywo³ywa³y przywary ludzkie i postaci dobrane
w zaskakuj¹cych kontrastach, sytuacje (niespodzianki), jêzyk (potkniêcia, przekrêcenia, b³êdy, wieloznacznoæ). Cervantes po stuleciach
zmusi³ czytelnika do refleksji nad kondycj¹
ludzk¹ nie krzycz¹c pamiêtaj o mierci, ale
wo³aj¹c miech to zdrowie. Namiewam siê
z ludzi w swoich utworach  prawi³  jak
z samego siebie, bo jestem cz³owiekiem pob³a¿liwym i serdecznym. I takim te¿ jest bohater Cervantesa, Don Kichot. (Krzy¿anowski,
Miodoñska-Brookes, Kulawik, Tatara)
Twórca powieci humorystycznej tak
umiejêtnie skontrastowa³ stworzon¹ przez siebie rzeczywistoci, i¿ zachwyci³a czytelników
i sta³a siê wzorem dla ca³ych pokoleñ twórców. Kto by nie chcia³o zobaczyæ rzeczywistoci oczyma Don Kichota? Choroba i zdrowie. Nawet zdrowi ulegaj¹ charyzmie Kichota.
A on jak dziecko. Tylko dzieci w swoich opowieciach mieszaj¹ fantazjê z rzeczywistoci¹,
albo wrêcz nadaj¹ rzeczywistoci cechy baniowe. (Szuman) Pomijaj¹c romanse rycerskie,
Cervantes by³ twórc¹ nowatorskiego gatunku
epickiego  powieci.
Oto próbka humoru Cervantesa zawartego w konstrukcji jêzykowej (komizm jêzykowy):
 o Don Kichocie ( )s³oñce wznosi³o siê tak
szybko i tak pra¿y³o, ¿e niezawodnie by³oby

mu roztopi³o mózg, gdyby choæ trochê go zosta³o.
 o Rosynantdzie: jest to najlepszy na wiecie obroko¿erca
 Don Kichot:  Dziewice i niewinnoæ, jako
rzek³em, chadza³y tu i tam same, panie swojej
woli, bez obawy, aby je czyja swawola lub
rozwi¹z³oæ splamiæ mog³a, ich upadek rodzi³
siê z ich ochoty i w³asnej woli. (komizm sytuacyjny)
 Don Kichot o mnichu: Mo¿e byæ równie
surowy, ale czy jest równie wiatu potrzebny?
O dwa palce jestem od podania tego w w¹tpliwoæ.
 Sancho Pansa: Wiedz przeto, moja siostro,
¿e rycerz b³êdny w dwu s³owach, to w jednej
osobie cz³ek obity i cesarz.
 Kichot: Jeli za zakochanie wysy³aj¹ na
galery, dawno móg³bym byæ na nich wiolarzem. ( ) wiadczyæ dobro chamom, to
wodê wlewaæ w morze.
Dominuje w tej powieci komizm sytuacyjny: szar¿a na wiatraki, wszelakie walki
z mulnikami, wyzwolenie damy, picie balsamu, odnalezienie Kordenia w górach Sierra
Morena i dziesi¹tki podobnych sk³adaj¹ siê na
fabu³ê Don Kichota. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e przykroci, jakie spotykaj¹ Rycerza
o Smutnym Obliczu dotycz¹ w du¿ej mierze
jego, niekiedy za tak¿e Sancho Pansê, co doskonale mieci siê w konwencji komedii. Poza
tym Cervantes by³ pierwszy, który opar³ tworzenie sytuacji i postaci komediowych na zasadzie ca³kowitego kontrastu: du¿y  ma³y,
chudy  gruby, wiat idealny  wiat realny,
ja idealne  ja realne, wizyjnoæ  naturalnoæ, choroba  zdrowie itp.
Dla powieci, jako gatunku epickiego,
drzwi szeroko siê otworzy³y siê XIX wieku.
Jednym z najwybitniejszych kontynuatorów
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prozy humorystycznej (Krzy¿anowski, Miodoñska-Brookes, Kulawik, Tatara) by³ Karol
Dickens. Napisany przez niego Klub Pickwicka sta³ siê powieci¹ wzorcow¹ dla tego typu
powieci humorystycznej. Objawi³o siê w tej
powieci mistrzostwo rozwiniêcia anegdoty
humorystycznej (komizm sytuacyjny) oraz
komizm jêzykowy, welleryzmy, które sta³y siê
klasyk¹ dowcipu, jakim mo¿e pos³u¿yæ powieciopisarz. Oto kilka przyk³adów komizmu
sytuacyjnego i jêzykowego:
 temat znakomitej rozprawy naukowej jak¹
napisa³ Sammuel Pickwick: Badania spekulatywne stawów hampstedzkich tudzie¿ niektóre spostrze¿enia nad teori¹ skakania ¿ab;
 g³ówny bohater notuj¹cy wydarzenia ¿ycia
codziennego: W doro¿ce.
 Ile lat, mój przyjacielu ma ten koñ?  zapyta³ pan Pickwick ( )
 Czterdzieci dwa  odrzek³ wonica ( )
 Co?  zawo³a³ znakomity cz³owiek ( )
 I jak d³ugo bywa w zaprzêgu?  pyta³ dalej
pan Pickwick ( )
 Dwa albo trzy tygodnie
 Dwa albo trzy tygodnie w zaprzêgu!  zawo³a³ filozof ( )
 Stajnie  doda³ obojêtnie wonica  znajduj¹ siê w Pentonwill, ale on tam rzadko staje,
z powodu os³abienia. ( )
 Tak, (koñ) pada, jak siê go tylko wyprzê¿e z
doro¿ki, a przeciwnie, gdy jest zaprzê¿ony jak
nale¿y i lejce trzyma siê krótko, to nawet siê
nie potknie. Mamy przy tym parê znakomitych
kó³, tak ¿e byle koñ ruszy³, ju¿ siê tocz¹ za nim;
musi wiêc biec nie mo¿e siê oprzeæ.
 opowieæ nieznajomego, którego nastêpnie
poznajemy jako oszusta Jinglea Mia³em
niegdy psa  legawca  zdumiewaj¹cy instynkt. Pewnego dnia poluj¹c, wchodzê do lasu
 gwi¿d¿ê  pies nie rusza siê  gwi¿d¿ê znowu: Ponto! Nic nie pomaga  stoi jak wryty.
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( ) Skamienia³ przed jak¹ tablic¹  Napis:
Stra¿nicy leni maj¹ rozkaz zabijaæ wszystkie
psy, które siê znajduj¹ w tym lesie.  Nie chcia³
iæ dalej. Zadziwiaj¹cy pies.
Oto kilka m¹droci wyg³oszonych przez
s³u¿¹cego Pickwicka, Sama Wellera:
Nie, nie  po kolei, jak mówi³ mistrz
Jan Wieside³ko do gentelmanów, których mia³
wieszaæ. Przykro mi, ¿e musia³ pan czekaæ, ale
zaraz siê z panem za³atwiê.;
Wiêc idzie tylko o to, bym wiedzia³,
czego, u licha, chcecie ode mnie, jak tam kto
powiedzia³ ujrzawszy upiora.
Zaczynajmy od rodka  jak tam kto
mówi³ do dziecka, które po³knê³o grosz.
O pana (pyta), osobicie i bez zastêpstwa, jak mawia³ tajny sekretarz diab³a, gdy
przyszed³ po doktora Faustusa.
Co siê sta³o, to siê sta³o i nie ma na to
lekarstwa, jak mówi¹ Turcy, gdy przez omy³kê utn¹ g³owê jakiemu niewinnemu.
Kontynuatorem powieci humorystycznej po Karolu Dickensie w Anglii jest m.in.
Jerome K. Jerome. Autor ten konstruuje fabu³ê swoich utworów prozatorskich w oparciu
przede wszystkim o anegdotê, tworz¹c osobne tematy czy dygresje, które wzbogacaj¹
g³ówny w¹tek powieci Trzej panów w ³ódce
(nie licz¹c psa). Sam pomys³ zabawnej wêdrówki, jako podstawy opowieæ, jest wziêty
od K. Dickensa. Ta powieæ to fajerwerk dowcipów.
Oto kilka próbek stylu Jerome K. Jerome:
 Harris powiedzia³, ¿e miewa czasem tak
gwa³towne zawroty g³owy, ¿e nie wie, gdzie
góra, a gdzie dó³. Na to odezwa³ siê George,
¿e i on ma czasem podobne w¹tpliwoci. U mnie
z kolei szwankowa³a w¹troba. Wiedzia³em, ¿e
szwankuje mi w¹troba, poniewa¿ dopiero co
przestudiowa³em prospekt opatentowanych

pigu³ek na w¹trobê, gdzie wyszczególnione
by³y rozmaite objawy, na podstawie których
cz³owiek mo¿e rozpoznaæ, ¿e szwankuje mu
w¹troba. Mia³em je wszystkie.;
 Pamiêtam, ¿e mój szwagier wybra³ siê kiedy dla zdrowia w krótk¹ podró¿ morsk¹.
Wykupi³ kajutê na rejs z Londynu do Liverpoolu i z powrotem. Gdy dop³yn¹³ do Liverpoolu, interesowa³o go ju¿ tylko, czy zdo³a odsprzedaæ bilet powrotny. ( Do kupuj¹cego
bilet powiedzia³:)
 Za¿yje pan wiêcej ruchu, siedz¹c na tym
statku ko³kiem, ni¿ gdyby pan na suchym l¹dzie fika³ koz³y.;
 Z pierwszej listy, któr¹ sporz¹dzilimy, trzeba by³o zrezygnowaæ. By³o oczywiste, ¿e górny bieg Tamizy nie jest ¿eglowny dla tak du¿ych ³odzi, które zabra³yby wszystkie rzeczy
uznane przez nas za niezbêdne. Podarlimy
wiêc kartkê i spojrzelimy po sobie.
 Podeszlimy do tego od z³ej strony - powiedzia³ George. - Nie zastanawiajmy siê nad rzeczami, które by siê przyda³y, lecz nad tymi,
bez których nie mo¿emy siê obejæ.;
 Kiedy zabralimy maszynkê naftow¹,
pierwszy i ostatni raz. Przez ca³y ten tydzieñ
czulimy siê, jakbymy mieszkali w rafinerii.
Nafta jest substancj¹ nie tylko niezwykle lotn¹,
ale i dociekliw¹. Wciska³a siê wszêdzie. Jeszcze nigdy czego podobnego nie widzia³em.
Jerome K. Jerome nie obce s¹ welleryzmy, oto jeden z nich:
 ( )nie ma ró¿y bez kolców, jak powiedzia³
cz³owiek, któremu umar³a teciowa, gdy przyszli do niego po zap³atê za pogrzeb.
Trudno mi powiedzieæ na jakich zasadach wspiera siê terapiê miechem nazwan¹
gelatologi¹. Rzecz ze wszech miar wa¿na, po¿yteczna i potrzebna. Niemniej jestem g³êbo-

ko przekonany, ¿e przedstawione przeze mnie
powieci, szczególnie za Trzech panów w
³ódce (nie licz¹c psa) do tego rodzaju leczenia
nadaje siê doskonale. wiat od razu staje siê
bardziej radosny a cz³owiek milszym przecz¹c
tezie filozoficznej Hobbesa, ¿e cz³owiek cz³o£
wiekowi wilkiem.
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IGNACY S. FIUT

Poeci poszukuj¹ swojego Edenu
Latem i jesieni¹ poeci czêsto z plecakiem wype³nionym tomikami wierszy
i nadziejami na lepsze inspiracje artystyczne wêdruj¹ po kraju. Kiedy spotka³em zadumanego i umiechaj¹cego siê do siebie Adama Ziemianina,
który wêdrowa³ po swojej ukochanej Ziemi Muszyñskiej, ale i to czyni³ systematycznie Julian Kawalec i Jerzy Harasymowicz  poeci nade wszystko
kochaj¹cy krajobraz i ducha Beskidów oraz Bieszczad. Czyni¹ to i inni,
a lady tego typu wêdrówek s¹ wyranie obecne w ich wierszach. Powody
takiej postawy poetów s¹ wielorakie: chêæ powrotu do krajobrazów z dzieciñstwa, które z wiekiem staj¹ siê coraz bardzie owym wymarzonym, wyidealizowanym ogrodem szczêliwoci i niewinnoci  staj¹cym siê osobistym Edenem autorów. Inne przyczyny maj¹ jeszcze inny charakter, a s¹
nimi: zmêczenie cywilizacj¹ miasta, chêæ uchwycenia i dowiadczenia bezporedniego prostoty ¿ycia ludzi i jej harmonijnego zwi¹zku z przyrod¹, ale
i mo¿liwoæ kontemplacji owej przedustawnej harmonii ³¹cz¹cej cz³owieka
z natur¹. Czêsto równie¿ wa¿n¹ staje siê przyczyna religijna, która wêdrówkê tê przemienia w swoist¹ pielgrzymkê do wi¹tyni Stwórcy, by w³anie
tam podziwiaæ jego wielkoæ i wspania³omylnoci, dowiadczaæ jego bezporedniej obecnoci; by w ten sposób zbli¿yæ siê do niego. Poeci wtedy
niew¹tpliwie odpoczywaj¹, a jest to odpoczynek czynny, nape³niaj¹cy duszê poetów ow¹ wspania³¹ energi¹ twórcz¹, a cisza na ³onie natury pozwala im tak¿e w pe³ni ogl¹daæ kszta³ty w³asnych myli, uczuæ, dowiadczaæ
klarownoci prze¿yæ, by mierzyæ przys³owiowe si³y na zamiary.

Andrzej Walter w przedmowie do swojego tomu poezji pt. TAM, gdzie zebra³em
poziomki stwierdza, ¿e s³owa wierszy w jego
poezji pochodz¹ od samego Boga, a jego twórczoæ to osobista walka z egoizmem i z³em,
które przenikaj¹ nie tyko jego dusze, ale ca³y
spo³eczny wiat ludzi. Obecny kszta³t cz³owieczeñstwa mocno mu doskwiera, wiêc próbuje
oddychaæ wierszem, a chodzi o to, by z jego
emocji, prze¿yæ i marzeñ, ( )wiosn¹/wyros³y z nich poziomki. Nieustannie analizuje
z wielk¹ skrupulatnoci¹ przemiany w swoim
otoczeniu, p³yn¹c¹ razem z nim rzekê zdarzeñ i ludzi i ci¹gle poszukuje sensu ¿ycia,

korzeni w³asnej to¿samoci. Najbardziej nurtuje go tajemnica wiata i przys³oniêty ni¹ sens
istnienia cz³owieka w nim. W wierszu  Nieodkryte pisze: pytam wiat/sk¹d nadejdzie//
pytam deszczu/dlaczego//pytam ciê/o imiê//
pytam//kto ulepi³ rzeczywistoæ//kto sny dokleja//pytam wci¹¿/o niepokryt¹ krainê rozb³ysków. Przemijalnoæ doczesnoci i wiara w
wiecznoæ rodzi w nim dowiadczenie fundamentalnej sprzecznoci tworz¹cej w jego osobowoci szczelinê, z której wydobywaj¹ siê
jego utwory poetyckie, ale twórczoæ fotograficzna, które wzajemnie siê dope³niaj¹. Walter
jest bowiem znakomitym fotografem maj¹cym
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spektakularne osi¹gniêcia w tej dziedzinie artystycznej, a lubi dope³niaæ obraz poezj¹, która pozwala mu uchylaæ r¹bka tajemnicy, które
nios¹ zrobione przez niego zdjêcia. Owa rozterka miêdzy uczuciami i rozumem okrela
drogê jego sposobu istnienia, bo wiat ci¹gle
wodzi poetê na pokuszenie, poddaje próbie
jego w³adze zmys³owe i racjonalne, ci¹gle
emanuje tajemnicami. Testuje równie¿ jego si³y
uczuæ i odczuæ, by usidliæ jego marzenia, które pozwalaj¹ mu zagl¹daæ jako istocie wolnej
do kosza owoców z drzewa dobrego i z³ego. ¯ycie staje siê w ten sposób bolesne
i smutne, bo nie pozwala odró¿niaæ tych owoców, ale równie¿ odró¿niæ przys³owiowej jawy
od snu. Równie mocno prze¿ywa dowiadczenie wiata w komunikowaniu internetowy pod³¹czaj¹cym go do globalnej pow³oki kultury: globalnych myli, wartoci i trwania, które
kto jednym klikniêciem mo¿e przerwaæ. Dowiadczenia metafizyczne fenomenu wiecznoci utwierdzaj¹ go za Albertem Einsteinem, ¿e
Bóg nie gra w koci, co jeszcze bardziej pog³êbia jego dylematy egzystencjalne, w¹tpliwoci religijne, na które formy logiki ¿ycia
codziennego i utwory artystyczne nie daj¹ zadowalaj¹cych odpowiedzi. To dowiadczenie
i wynikaj¹ca z niego wiedza pog³êbiaj¹ jego
pesymizm, bo ma wiadomoæ, ¿e tak na dobr¹
sprawê istnieje miêdzy bytem i niebytem tego
wiata, a sama wiara w wiecznoæ nie uwalnia
go, ani nie usprawiedliwia jego mimowolnego uczestnictwa w hodowli owoców z drzewa
dobrego i z³ego. Zdaje sobie dobrze sprawê,
¿e skazany jest w swym ¿yciu na fa³szywe
ruchy, wynikaj¹ce z natury cz³owieczeñstwa
zanurzonego w wiecie, skazanego na wszelkie niegodziwoci wynikaj¹ce z kolei z jego
natury, co wyjania nastêpuj¹co: dobro i z³o/
spojrz¹ po sobie/jak gdyby nic/a wiat potoczy siê dalej. Walterowi jako artyci d¹¿¹ce64

mu do doskona³oci marzy siê pe³na transcendencja ku idealnoci naszego wiata, ale z drugiej strony wie przecie¿ dobrze, ¿e zdarza siê
to, jak to kiedy ukaza³ Ingmar Bergman jedynie w wieci - Tam, gdzie rosn¹ poziomki.
Pozostaj¹c w krêgu tej g³êboko zakorzenionej
w naszej kulturze metaforze pisze w Poziomkowym wierszu: Mój wiat jest przecie¿
poziomkowy/gdzie tam w lesie ukryty/pod
gwiazdami/(..)/mój wiat by³by lepszy/gdyby
³odyga/nie zwi¹za³a mnie z ziemi¹//jednak
muszê zrozumieæ/¿e szczêcie znajdê tam/
gdzie rosn¹ poziomki. Nie jest to chyba nieuzasadniona uzurpacja poety, ale zasadne marzenie.
Z kolei wêdrówka jako sposób na poszukiwanie inspiracje poetyckich jest znakomicie
obecna u poety  Marka Jerzego Stêpnia,
któr¹ ukazuj¹ wiersze zawarte w tomiku 
Przed nadejciem zimy. Tomik ten to w³aciwie poemat z³o¿y z trzech cykli wierszy:
Przed nadejciem zimy, Szukaj¹c swojego
odbicia i Droga, nad która czuwa wiat³o,
powsta³y w³anie w czasie pieszych wêdrówek
po Beskidzie S¹deckim w okolicy Limanowej.
Poeta jest przekonany, ¿e droga ¿ycia ka¿dego
cz³owieka to nic innego jak przys³owiowa
wyprawa w góry, pomiêdzy które wciska siê
asfaltowa szosa, wyra¿aj¹ca owo napiêcie
wspó³czesnej cywilizacji dotycz¹ce ludzi, powstaj¹c miêdzy kultur¹ miasta i kultur¹ natury, w które jest zanurzony. W miejskim blokowisku nie mo¿na siê w³aciwie nigdzie
schowaæ przed ludmi i zgie³kiem cywilizacji,
by pomyleæ nad sensem istnienia i efektywnie go prze¿yæ. Ale w³anie wród lasów, pól,
nad lenym potokiem, podobnie jak w rodzinnym domu, dzieje siê wed³ug Stêpnia poezja,
która pozwala zrozumieæ sens cz³owieczego
istnienia. W czasie takiej wêdrówki ¿ycie nabiera kolorytu, g³êbi prze¿yæ, ukazuj¹cych jego

podstawowy sens, a nawet dotyka nie¿nych
myli Boga. Dynamika pór roku, dnia i nocy,
pe³ni s³oñca i szalej¹cego wiatru z deszczem,
witu i wieczora, poszerza dowiadczenie w³asnego cz³owieczeñstwa, a¿ po ród³a wiadomoci plemiennej, pozwala cz³owiekowi jednoczyæ siê mistycznie ze wiatem i rozpoznawaæ
jego logos. W wierszu  Szukaj¹c swojego
odbicia  poeta pisze: Szukaj¹c swojego
odbicia/W lustrze p³yn¹cej wody/Zanurzam siê
w niepamiêæ/£any dojrza³ych s³oneczników/
(..)/Szukaj¹c swojego odbicia/Przenikam wi¹zania atomów/A tam nie ma materii/Tylko wiruj¹ce struny. Stêpieñ marzy, by i jego dusza
sta³a siê ow¹ strun harmonijnie wspó³brzmi¹ca z prawem natury i w pe³ni odzwierciedli³a
jego odbicie nie tylko w przyrodzie, ale i kosmosie. Marzeniom poety - jak widaæ - nigdy
dosyæ! S¹dzi, ¿e w ten sposób zg³êbi boskie
zamys³y tkwi¹ce w wiecie i dotknie wiecznoci, a droga do tego  jego zdaniem  prowadzi przez podziw dla piêkna i harmonii
tkwi¹cych w przydro¿nych kwiatach, zapachach zió³, locie ptaka, pe³nym b³êkicie nieba
i przejrzystoci wody w strumieniu. Tak dowiadczany wiat ukazuje siê uniwersalnym
ogrodem daj¹cym poecie nieskoñczon¹ wolnoæ wyboru siebie i pe³niê mi³oci do wszystkiego, co tam odnajdzie, uwalniaj¹c siê jednoczenie z wiêzienia celi cia³a, stapiaj¹c siê
w tej wêdrówce z przedustawn¹ harmoni¹ bytu,
która prowadzi do zrozumienia tajemnicy
wiecznoci. Point¹ tego zbioru poezji Stêpnia
jest bezgraniczna pochwa³a s³onica, które jakby kulminuje w tym jego mistycznym zjednoczeniem siê z przyrod¹, kosmosem, ale i
Stwórc¹, bo zdaje siê w pe³ni go owieca i daje
zrozumienie sens Jego zamys³u, ale i sens bytu
ludzkiego w tej mnogoci bytów, które ujawnia jego poetycka wêdrówka. W wierszy pt.
Droga, nad któr¹ czuwa s³oñce czytamy:

Podnosz¹ siê ku s³oñcu dni które przed nami/
( )Ko³ysz¹ siê jak kwiaty na wietrze/Wyzwalaj¹ z uwiêzi uczuæ/Z zewsz¹d nap³ywa wyniony poranek/I podtrzymuje id¹cych/Droga
nad któr¹ czuwa s³oñce.
Kontemplacja natury i niezgoda na doskwieraj¹c¹ cz³owiekowi logikê przemijania,
zwyk³e starzenie siê, to g³ówny motyw poetyckiej podró¿y Bogus³awa Chmiela, która ukazuje tomik jego poezji  Miêdzy przestrzeni¹
a czasem. Zawarte w nim utwory w oka
mgnieniu portretuj¹ ró¿ne oblicza Ziemi z odmiennych perspektyw: od typowo ludzkiej po
ogl¹d przys³owiowym okiem Boga. Podmiotem lirycznym wiêkszoci zamieszczonych tu
utworów jest niew¹tpliwie nasza planeta, któr¹
Chmiel postrzega jako tê mityczn¹ boginiê 
Gajê. Ukazuje siê mu jako wielka ksiêga dziejów cz³owieczeñstwa, ale i ród³o, w którym
pomiêdzy wierszami mo¿na odnaleæ sens jednostkowego istnienia cz³owieka. Na dobr¹
sprawê, ¿ycie ludzi, przypomina autor, jest
ostatecznie dowiadczeniem osamotnienia
i dlatego Bóg da³ cz³owiekowi mo¿liwoæ gospodarowania na Ziemi, by to negatywne
i przykre dowiadczenie przezwyciê¿yæ. Dobrym sposobem docierania do prawd zawartych w tej ksiêdze natury jest równie¿ eksploatacja pamiêci osobistej, przywo³ywanie
lirycznych obrazów z przesz³oci, kiedy to
unaoczniamy sobie nasze wêdrówki po wieci, jego ciekawych miejscach, jak np. kopalnia
soli w Wieliczce, bocianiego gniazda w pobliskiej wsi, czy obrazu odradzaj¹cej siê Puszczy
Noteckiej oraz dotyu Ziemi Pa³uckiej. Chmiel
zd¹¿y³ siê ju¿ pogodziæ z faktem, ¿e ¿ycie jednostki przemija bezpowrotnie, a jego logika
domaga siê pozostawienia ladu istnienia.
W wierszu  ¯ycie cz³owieka wyjania:
Pierwszy krzyk/haust powietrza/widzenie
wiata/ a potem ju¿ tylko/up³ywaj¹cy czas/do65

tyk zdarzeñ/spotkani ludzie/magia miejsc/radoæ smutek/staroæ cierpienie/ i nieustanna
walka/o najd³u¿sza drogê/ do ostatniego tchnienia. Obawy zwi¹zane z tak¹ logik¹ ¿ycia popychaj¹ ludzi ku zach³annoci i melancholii,
a poeta zdaje sobie sprawê, ¿e te dwie sk³onnoci niwecz¹ sens wartoci naszego istnienia.
Nawet radzi z ironi¹, ¿e bez wzglêdu na wiek
wa¿na jest postaw godowa przywracaj¹ca
ludziom sens twórcze koegzystowania z innymi i wiatem. W tej postawie godowej ludzie
odzyskuj¹ bowiem zdolnoæ naturalnego
i zdrowego podziwu dla tego, co piêkne i wznios³a, a ostatecznie moralnie w³aciwe, co z kolei pobudza ich pozytywne prze¿ycia i rodzi
w nich dobroæ. Tego typu podziw budzi w poecie praca ¿niwiarzy i cisza po ¿niwnej krz¹taninie, szaleñstwa wiatru  Orkana przerywane
cisz¹, obserwowanie pisania ikony przez malarza, architektura wolnostoj¹cego mostu, lot
ptaków cigaj¹cych siê z chmurami na niebie,
czy liliowa przestrzeñ wrzosowiska. Nauczy³
siê wiêc poeta witaæ i ¿egnaæ z wiatrakami,
które codziennie od rana do wieczora k³aniaj¹
siê ludziom na Kujawach. Uwa¿a, ¿e droga
¿yciowa ka¿dego z nas  ta wêdrówka egzystencjalna  powinna nawi¹zywaæ do strategii
starego dêbu, których zapomina o up³ywie czasu i choæ omsza³y, nadal trwa, rozwija wiosn¹
licie, a jesieni¹ wydaje na wiat ¿o³êdzie. Tajemnica ¿ycia szczêliwego polega na tym 
konstatuje  by nie ¿a³owaæ niczego, przekraczaæ przys³owiow¹ prozê ¿ycia, g³osiæ pochwa³ê s³oñca, ale równie¿ bycie cz³owiekiem
³¹czy siê z tym, ¿e nale¿y pochylaæ siê nad drugim cz³owiekiem spotkany na drodze w³asnego ¿ycia, bo ka¿dy cz³owiek oczekuje drugiego cz³owieka. Ostatecznie  s¹dzi Chmiel
 istnieje szansa, ¿e mo¿e kiedy Bóg, po wypaleniu siê ostatniego s³oñca, bo rzeka przemijania jest nieodwracalna, w oparciu o ko66

smiczn¹ materiê stworzy nowy wiat, a marzeniem poety jest, by by³ lepszy od tego, który zna.
Warto jeszcze zwróciæ uwagê na dwa tegoroczne debiuty ksi¹¿kowe m³odych krakowskich poetek  Marty Kostyki i Celiny Woryny. Kostyka wyda³a tomik  Czerwone
skrzynki, za Woryna Motylek sexi. Obydwie wizje poetyckie zaprezentowane przez
debiutantki mieszcz¹ siê w szeroko rozumianym subiektywnym paradygmacie poetyckiego widzenia wiata oraz prób podejmowania
po nim wêdrówek egzystencjalnych zwi¹zanych z dylematami wyboru drogi ¿ycia, co dla
m³odych kobiet jest bardzo istotne. Jak przysta³o na kobiety pisz¹ce wiersz, centrum ich
zainteresowania i wiod¹cych prze¿yæ jest mi³oæ, ale i przyjañ, oraz ich formy, które daleko odstaj¹ od tradycyjnych. Ich wiat rozgrywa
siê ju¿ w czasie ponowoczesnym, zdominowanym przez media i komunikowanie internetowe, co niew¹tpliwi zmienia równie¿ na
bardziej wirtualnych obraz podejmowany
przez nich wêdrówek w tak tworz¹cym siê
wiecie, gdzie wirtualnoæ miesza siê z realnoci¹. Kostyka dyskontuje swoje dowiadczenie z ¿yciem i studiami w Rzymie oraz Krakowie, a jego fenomen ogl¹da zawsze z pewnego
dystansu, szczególnie wra¿liwa na dwiêki,
kolory, krajobraz architektoniczny miasta, bêd¹cy wyrazem archeologii cywilizacyjnej ka¿dego miasta, stara siê odnaleæ w nim miejsce
dla siebie i swego wiata wartoci. W wierszu
bez tytu³u pisze: Ka¿dy za³atwia tutaj/swój
w³asny interes//bywamy przy tym bezwzglêdni//otulamy siebie nawzajem/stopy w miêkki
czarny asfalt/¿eby na pewno/nie odlecieæ
z wiatrem. Woryna natomiast, maj¹ca ju¿ za
sob¹ pewne dowiadczenie zwi¹zane z prac¹
w mediach jest bardziej sceptyczna w stosunku do ludzi i otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoci spo-

³ecznej. Dra¿ni j¹ nachalna moda, komercjalizacja ¿ycia, siêgaj¹ca nawet do poziomu ludzkich emocji i podwiadomoci, które dziêki
wspó³czesnym technologiom komunikacyjnym zniewalaj¹ naturê cz³owiek i staj¹ siê przyczyn¹ jego osamotnienia. Przys³owiowy tatua¿
 motylek sexi  to nic innego jak próba walki
poetki o miejsce w spo³ecznej hierarchii spo-

³ecznego wiata spektaklu obecnych czasów,
wyraz panuj¹cej logiki maskarady bêd¹cej
sztucznym opakowaniem dla cierpi¹cej jej
duszy. U obydwóch poetek rodzi siê pewne
zw¹tpienie w wiarê religijn¹, która próbuje
absolutnie zaw³adn¹æ ich duszami, ograniczaj¹c wolnoæ wyboru siebie, otaczaj¹cego je
wiata i wartoci, którym poetki chcia³by byæ
wierne. W tych wierszach ci¹gle pojawia siê
nuta pesymizmu zwi¹zana z niepewnoci¹ jutra. Woryna na marginesie doniesieñ o mordzie polskiego in¿yniera w Pakistanie pisze taki
oto wiersz pt. Filozofia: moje ¿ycie/nic dla
mnie nie znaczy/¿yjê i umieram/dla Allacha/
twoje ¿ycie/nic dla mnie nie znaczy/chocia¿/
nie ¿yje i umierasz/dla Allacha.
Ró¿ne s¹ przeto wyniki podejmowania
przez poetów wêdrówki po wiecie  owej
egzystencjalnej drogi ¿ycia  bez wzglêdu czy
ma ona charakter rzeczywisty, czy bardziej
wirtualny. Widaæ jednak, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica w widzeniu i prze¿ywaniu wiata
przez kolejne pokolenia poetów, gdzie równie¿
ich p³eæ i jej strategia aksjologiczna odgrywa
niebagatelna rolê!
£

B. Chmiel, Miêdzy przestrzeni¹ a czasem, ZLP Oddzia³ Poznañ, Seria Wydawnicza LIBRA, Poznañ
2010, s. 68, M. Kostyka, Czerwona skrzynka, SIGNO,
Kraków 2010, s. 64, M. J. Stêpieñ, Przed nadejciem
zimy, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa S³owaków w Polsce, Kraków 2010, s. 68, A. Walter, TAM,
gdzie zebra³em poziomki, Wydawnictwo i Drukarnia
Towarzystwa S³owaków w Polsce, Kraków 2010, s.
142 i C. Woryna, Motylek sexi, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa S³owaków w Polsce, krakówm2010, s. 56.
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JERZY HYRJAK

Cz³owiek z dusz¹
Ka¿dy z mieszkañców naszego miasta
Krakowa potwierdzi na pewno, ¿e czas bêd¹cy za nami, od 2006 roku bardzo szybko przemin¹³. I oto staniemy, znów do wyboru nowych
w³adz samorz¹dowych.
Bêdziemy wybieraæ najlepszych sporód nas,
którzy powinni pog³êbiaæ osi¹gniêcia i sukcesy poprzedników. I oby
siê tak sta³o.
Trzeba uczciwie
przyznaæ, ¿e my, krakowianie mielimy bardzo
dobry okres w rozwoju
naszego miasta. W 2006
roku ponownie na stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa, zosta³ wybrany znany wszystkim
z wczeniejszej kadencji
 pan prof. Jacek Majchrowski, prawnik, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, historyk
doktryn politycznych i prawnych.
Nie musia³ on na tym stanowisku uczyæ
siê podstaw dzia³ania, wszed³ z mocnym akcentem, gotowy natychmiast do dalszych zadañ, kontynuuj¹c rozpoczête ju¿ plany rozwoju i bezpieczeñstwa miasta z poprzedniej swojej
kadencji.
A co najwa¿niejsze, bêd¹c bezpartyjnym, nie by³ zak³adnikiem ¿adnej partii poli68

tycznej. To najlepszy model w³odarza miasta,
który siê sprawdzi³ ca³kowicie, bo Prezydent
Krakowa musi dbaæ o gospodarkê i rozwój
kulturalno-spo³eczny, a nie o racjê i interesy
jakiej opcji politycznej.
A trzeba przyznaæ, ¿e stoj¹ce przed nim zadania
nie by³y i nie s¹ w dalszym ci¹gu ³atwe i proste. Dzieje siê tak nie tylko z powodu podzia³ów
politycznych w Radzie
Miasta, ale przede wszystkim ze skomplikowanej
materii spo³eczno-ekonomicznej i gospodarczej Krakowa. Bezpieczeñstwo, gospodarka
komunalna, przedsiêbiorczoæ, komunikacja,
edukacja, kultura, ochrona rodowiska, polityka
spo³eczna, sport i szereg
innych kierunków dzia³ania na pewno, nie jeden raz spêdza³y sen z oczu gospodarza naszej
aglomeracji. Dlatego mieszkañcy  pe³ni uznania dla jego wczeniejszych zas³ug dla miasta
 podjêli s³uszn¹ decyzjê powtórnego wyboru
tego skromnego, dowiadczonego, zas³u¿onego i skutecznego w dzia³aniu cz³owieka na
okres prezydentury w latach 2006-2010. W tym
czasie potrafi³ on pozyskaæ i uruchomiæ szereg rodków z Unii Europejskiej dla potrzeb

Za chwilê staniemy przed kolejnym wyborem w³adz. Wybierajmy wiêc rozs¹dnie. Ja
sam pragnê podzieliæ siê w³asnymi, niektórymi spostrze¿eniami, jako mieszkaniec miasta:
To w³anie w ostatnich kilku latach lepiej jest nam wszystkim poruszaæ siê po drogach i autostradach w obszarze miasta i gminy, bo powsta³y obwodnice, bezkolizyjne
skrzy¿owania, przejcia dla pieszych i k³adki.
Powsta³y tak potrzebne parkingi, miejsca postojowe, nowe trasy autobusów i tramwajów.
Stale modernizuje siê ulice Krakowa, zmniejszaj¹c uci¹¿liwoci wynik³e ze wzmo¿onego
ruchu pojazdów. Wprowadza siê tak potrzebn¹
sygnalizacjê wietln¹ i monitorowanie elektroniczne ruchu.
Przecie¿ ka¿dy z nas mo¿e z ³atwoci¹
oceniæ, czy wokó³ niego co w tym zakresie
siê zmieni³o i czy na lepsze.
To z dba³oci o sprawy zwi¹zane z kultur¹ powsta³o podziemne, unikalne Muzeum

pod Rynkiem G³ównym, powstaje m.in. Centrum Kongresowe tak niezbêdne dla imprez
masowych w Krakowie oraz Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej. Na podkrelenie zas³uguje powstanie Muzeum im. Oskara Schindlera powiêcone pamiêci zag³ady ¯ydów. Ruszy³y
budowy i modernizacje stadionów Wis³y,
Cracovii i Hutnika. Zrewaloryzowano
Ma³y Rynek, Plac Szczepañski (jak¿e piêknie
wygl¹daj¹cy), a przede wszystkim Rynek
G³ówny z Sukiennicami, m.in. przebudowano
ronda: Mogilskie, Polsadu, Kotlarskie. Szereg
ludzi kultury jest wyró¿nianych nagrodami
i wysoko ocenianych przez w³adze miasta.
Wspierane s¹ tak¿e teatry, kina, festiwale, wystawy, wydawnictwa ksi¹¿kowe promuj¹ce
m.in. kulturê Krakowa.
Osobicie sk³adam niski uk³on za pracê
pana prezydenta, a sam, mam tak¹ nadziejê,
¿e bêdê móg³ ponownie na niego zag³osowaæ
w nowych wyborach wraz z ogromn¹ rzesz¹
mieszkañców naszego miasta. ¯yczê du¿o
wytrwa³oci i zdrowia panu prezydentowi oraz
dalszych sukcesów na rzecz naszego piêknego miasta!
£

Fot. Antoni Pietryka

Miasta. Rozbudowuje siê i modernizuje bazê
sportow¹ miasta. Wokó³ przyjêtych planów
rozwoju Krakowa umie skupiæ w³aciwych
ludzi i z nimi wspó³pracowaæ.
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SYLWESTER MARYNOWICZ

S³owo o Adamie Zieliñskim
By³ stosowny czas, kiedy o autorze Garbatego wiata pisa³em:
Adam Zieliñski, rocznik 1929. Swego
czasu robi¹c przegl¹d ludzi urodzonych
w przedziale lat 1928-1930, którzy ukoñczyli
Uniwersytet Jagielloñski, stwierdzi³em, ¿e rocz-

niki te wyda³y, o ile siê tak mo¿na wyraziæ, najliczniejsze grono wybitnych osobistoci zapisanych w dziedzinie nauki i kultury. Profesor
Adam Zieliñski tak¿e do tego grona nale¿y.
W³adze Uniwersytetu Jagielloñskiego dostrze-
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g³y owe cechy wyró¿niaj¹ce pisarza ponad
przeciêtn¹ miarê i wrêczy³y mu w 1999r. najszczytniejsze swoje odznaczenie  MERENTIBUS.
Ten urodzony w Drohobyczu prozaik, którego miastem dzieciñstwa by³ Stryj, a dla wieku chmurnego Kraków, ju¿ jako dojrza³y mê¿czyzna zdecydowa³ siê, walcz¹c o swoje
przekonania, wybraæ Wiedeñ, na miasto doros³ego spe³nienia. Z wykszta³cenia prawnik,
dyplomata, ale przede wszystkim dziennikarz.
Z wyboru socjolog i ekonomista. Za swoje zas³ugi mianowany radc¹ handlowym i profesorem rz¹du Austrii. Jednak¿e z zami³owania
pisarz. Rozpocz¹³ swój start literacki póno,
raptem dziesiêæ lat temu, ale jego przyspieszenie twórcze jest zaiste imponuj¹ce.
W dniu mierci autora Wiedeñczyków,
przekazuj¹c informacje do kilku gazet napisa³em:
W ubieg³ym roku wiêtowalimy w Krakowie 80. urodziny Profesora. Stowarzyszenie
Twórcze Artystyczno-Literackie wyda³o jego

zebrane utwory literackie oraz wywiady w 10.
tomach. Prezydent Krakowa, prof. dr Jacek
Majchrowski, wrêczy³ autorowi Podró¿y
wielk¹ bu³awê, pasuj¹c Adama Zieliñskiego
tym symbolicznym gestem, na pisarza krakowskiego. My, jego przyjaciele, cieszylimy siê
razem z nim, wierz¹c ¿e jego si³y witalne daj¹
mu wielk¹ moc ¿ycia. Sta³o siê inaczej.
27 czerwca 2010 roku w klinice wiedeñskiej, nad ranem, po ciê¿kiej chorobie, Profesor Adam Zieliñski zmar³. Odszed³ od nas wspania³y cz³owiek,
znakomity pisarz, a przede wszystkimnasz wielki przyjaciel, który zaskarbi³
sobie nasz¹ wielk¹ ¿yczliwoæ.
Jeszcze za wczenie, by dokonywaæ analiz Jego dokonañ literackich, ale o Jego mocy
twórczej w teatrze ¿ycia codziennego, szczególnie tu, w Krakowie, mo¿na napisaæ. ¯y³
z tak niebywa³a energi¹, ¿e Jego obecnoæ jest
jeszcze wyczuwalna. Przynajmniej dla wielu
z nas. Na kilka dni przed mierci¹ snu³ rozwa¿ne plany dotycz¹ce Galicjady  wszak mianowa³ siê ostatnim Galicjaninem  wyjazdu przez
Lwów, Stryj, Drohobycz do Kijowa. Chcia³

przekonaæ w³adze Ukrainy, by stolica s¹siaduj¹cego z nami kraju sta³a siê miastem partnerskim
Krakowa I nie by³o to mrzonk¹. Adam Zieliñski potrafi³ tego rodzaju kontakty urzeczywistniæ.
Urok autora Powrotu polega³ na ujmuj¹cej bezporednioci, ekspresji gestu i obycia
towarzyskiego bywalca na wszystkich salonach wiata. By³ tak dalece, rzek³bym miêdzynarodowy, ¿e naturaln¹ kolej¹ rzeczy sta³o siê
okrelenie siebie ostatni Galicjanin, czyli
obywatel wiata, którego osobowoæ spo³eczn¹
zdeterminowa³y dwa kraje: Polska i Austria.
W Jego towarzystwie cz³owiek czu³ siê tak
swobodnie, i¿ zdawaæ siê mog³o, ¿e nie ma
problemu, którego nie da siê rozwi¹zaæ. Wystarczy tylko bardzo tego chcieæ. Wêdrowa³o
siê z nim przez ca³¹ Polskê, Austriê, Ukrainê,
W³ochy i Francjê, jakby to podró¿owanie by³o
zwyk³¹ wycieczk¹ do Szczawnicy czy Rabki.
A przecie¿ na koñcu ka¿dej z tych podró¿y
spotyka³o siê prezydentów, kanclerzy, wybitnych artystów, o kontaktach z którymi mo¿na
by³o tylko pomarzyæ.
Testament, jaki zostawi³ Adamowi Jego
ojciec, kiedy hitlerowcy prowadzili go na
mieræ drog¹ ze Stryja do Ho³obutowa, sprowadza³o siê tylko do jednego s³owa  ucz siê.
To niebywa³e, jaka mo¿e byæ si³a sprawcza tak
krótkiego przekazu padaj¹cego z ust osoby
darzonej mi³oci¹. Widzia³em we Lwowie
dom, w którym przysz³o Adamowi ¿yæ, gdzie
skazano go na istnienie i ukrywanie jednoczenie swojej to¿samoci. Straszliwy obraz
nêdzy i rozpaczy. W³osy same staj¹ dêba ze
strachu. A przecie¿ ten ma³y ch³opiec odby³
gigantyczn¹ podró¿ ze Lwowa do Krakowa
w du¿ej mierze po to, by w roku 1946 ukoñczyæ Liceum im. Stanis³awa Witkiewicza
w Krakowie, by w lipcu 1951 roku podj¹æ studia na Wydziale Filozoficzno-Spo³ecznym
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Uniwersytetu Jagielloñskiego, by na Uniwersytecie Warszawskim w 1957 roku koñczyæ
dziennikarstwo, za w 1982 roku zdobyæ dyplom doktora politologii w Kensington University (USA). Ów niebywa³y trud zawarty
w s³owie ucz siê zosta³ uwieñczony w 2009
roku nadaniem Adamowi Zieliñskiemu doktoratu honorowego przez Uniwersytet w Drohobyczu. W odbiorze autora Niedaleko Wiednia bodaj najwa¿niejszego zaszczytu. Na
szczêcie w tê niekoñcz¹c¹ siê podró¿ w zdobywaniu wiedzy wielu z nas mog³o mu towarzyszyæ, korzystaj¹c tak¿e z wielkiej mocy
sprawczej testamentu Jego ojca. Nie mo¿na
by³o wymarzyæ sobie nic lepszego, nie mo¿e
bowiem nic lepszego przytrafiæ siê cz³owiekowi prócz nauki, w dodatku w towarzystwie
takiego Nauczyciela, jakim by³ Adam Zieliñski.
Kiedy siêgamy po ksi¹¿ki Profesora mo¿na szybko siê przekonaæ, ¿e i w nich zawarte
jest ojcowskie przes³anie. Bo czy¿ podró¿e nie
kszta³c¹? W czym tkwi moc owych wêdrówek
w prozie autora Miejsc? W przeciwstawieniu sobie odrêbnoci i specyfiki kultur. To, co
staje siê si³¹ napêdow¹ jednej nacji mo¿e spotkaæ siê z krytyczn¹ ocen¹ drugiej, a to z kolei
rodzi sytuacje konfliktowe. Pokazuj¹c owe
sporne granice Zieliñski przekracza je razem
z czytelnikiem, mówi¹c  najpierw zrozum,
a dopiero póniej oceniaj. Jeli pokonasz agresjê i strach rodz¹ce siê z niewiedzy znacznie
³atwiej o tolerancjê i wyrozumia³oæ. Oswojenie obcego. Ta kszta³c¹ca rola pisarstwa autora Twarzy to jedno z dobrych przes³añ Jego
twórczoci.
Odszed³ w swoj¹ samotn¹ wêdrówkê cz³owiek, pisarz, spo³ecznik, w któr¹  Jego ladami  wybierze siê ka¿dy z nas. Byæ mo¿e nasze cie¿ki kiedy siê przetn¹ i znów bêdziemy
mieli okazjê wspólnie przemierzyæ nieznane
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szlaki. A póki co warto korzystaæ z tego, co
Adam Zieliñski nam po sobie pozostawi³. S¹
bowiem w Jego spucinie literackiej takie
utwory, które zawieraj¹ wszelkie cechy uniwersalne, czyli ponadczasowe. I o takie pisanie przecie¿ ka¿demu poecie czy prozaikowi
chodzi  staæ siê cz¹stk¹ pamiêci spo³ecznej,
czyli pozostawiæ po sobie dobr¹ naukê. Zatem dobrym obyczajem jest, by bodaj kilka
z tego rodzaju utworów przypomnieæ dla ¿yczliwej pamiêci czytelników, których proza Adama Zieliñskiego powinna oczarowaæ. S¹ wybitni, genialni pisarze jednej ksi¹¿ki, autor
Cichego Dunaju, wed³ug mnie, osi¹gn¹³
swoje mistrzostwo literackie w ma³ych formach
prozatorskich. Jego opowiadania Lwów, ulica Pe³tewna, Warwara, moja pierwsza mi³oæ, Ho³obutów, Bardzo problematyczna rozmowa z Panem Bogiem, Janek, zwany
dawniej Josele i wiele innych posiada wszelkie walory znakomitej twórczoci. Aby Jego
marzenie siê spe³ni³o wystarczy tylko jedna
rzecz: ¿yczliwoæ czytelników, którzy poszukuj¹ ciekawych wiata nauczycieli
PS.
Na koniec godzi siê, by wymieniæ z imienia i nazwiska zaprzyjanionych z Adamem
Zieliñskim ludzi nauki i sztuki z Polski, którzy towarzyszyli autorowi Garbatego wiata w tej ostatniej drodze ku Jego wielkim, acz
nieznanym podró¿om: prof. dr Stanis³aw Walto, prof. dr Zdzis³aw Pietrzyk, prof. dr Boles³aw Faron, dyr. WKiDN w Krakowie Stanis³aw Dziedzic, dr Tadeusz Skoczek, prezes
STAL Stanis³aw Franczak, dyr. Ferdynand
Nawratil, red. Marek Maldis, prezes Piotr Zapart, red. Sylwester Marynowicz, Stanis³aw
Kolbusz i wielu innych.
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MARIAN DZIWISZ

Troisty jubileusz Ignacego S. Fiuta
Urodzony 12 listopada 1949 roku w Nowym S¹czu Ignacy Stanis³aw Fiut jest absolwentem biologii i filozofii Uniwersytetu Jagielloñskiego, profesorem filozofii w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, poet¹ i krytykiem literackim. Jest te¿ dziennikarzem,
uczestnicz¹cym w pracach redakcji: Nowa
Krytyka. Czasopismo filozoficzne, Forum Myli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów, Hybryda i Gazeta Kulturalna. Chocia¿
uprawianie poezji nie jest jego g³ównych zajêciem, to jednak ona okrela rytm jego ¿ycia
powoduj¹c zbiegniêcie siê trzech jubileuszy szeædziesi¹tej rocznicy urodzin, trzydziestolecia debiutu poetyckiego i dwudziestolecia
wydania pierwszego tomiku poetyckiego  zamkniêtych jakby z³ocist¹ klamra tomikiem
Polisemia piêkna1.
Powszechnie wiadomym jest, ¿e nie ka¿dy
poeta mo¿e o sobie powiedzieæ jak Konrad:
Jam siê twórc¹ urodzi³ i najczêciej o narodzinach
kogo, kto myli dobywa sam z siebie dowiadujemy siê czytaj¹c jego wiersz bêd¹cy debiutem. Niekiedy bywa, ¿e jest to pierwszy i ostatni
jego utwór. Najczêciej jednak jest to pierwsze spotkanie z kim, komu towarzyszymy
w jego wêdrowaniu przez wiat, ledz¹c coraz
to nowe, darowane s³owa  myli  uczucia.
By otworzyæ przed nami wrota, a byæ
mo¿e jedynie uchyliæ furtkê do ogrodu Polisemii piêkna Ignacy S. Fiut w po³owie drogi
swojego ¿ywota, jak zauwa¿a Marek Pieni¹¿ek zszed³ z gór, aby skrzy¿owaæ swe myl¹ce
cia³o z nurtem ¿ywota2 i wierszem daæ wia-

dectwo swojego uczestnictwa w bycie (Daseiñ). Zadebiutowa³ na ³amach Magazynu Kulturalnego w 1979 roku. Po dziesiêciu latach,
przyniós³ do redakcji Pisma Literacko-Artystycznego tekturowa teczkê z trzydziestoma
wierszami. Jej zawartoæ z³o¿y³a siê na tomik,
dedykowany Rodzicom, Próba zapytywanie.
W tytu³owym wierszu otwieraj¹cym zbiorek popiera politykê rozbrojenia, uzasadniaj¹c poparcie dowiadczeniem swoich przodków: matka prze¿y³a okupacjê; dziadek walczy³
w dwóch wojnach; jestem czwartym, ¿ywym
synem mojego ojca, nale¿a³oby dodaæ: bo urodzi³em siê w czasie pokoju. Podkrela, ¿e nie
urodzi³ siê dla: kawa³ka (rzemiennego)// zranionego (no¿em)// chleba; nie kszta³ci³ siê dla
spe³nienia ¿o³nierskich powinnoci i nie pracuje dla poprawy materialnego bytu: waszego, naszego, twojego dziecka. W jego pracy
chodzi bowiem o co wa¿niejszego. W innym
ju¿ wierszu, z innego zbioru wyznaje, ¿e nie
jest Konradem, nie identyfikuje siê milionami, ani te¿ nie cierpi za nie katuszy. Oznajmia,
¿e: sumienie mojego Konrada//sp³ywa pepsicol¹//smutki i frasunki podlane//coca-col¹//
szepc¹ ¿e znów mam// nowego wielkiego brata//co przysz³oæ moj¹//plastikowymi ró¿ami//
oplata4. Jego Prometeusz, nie jest Prometeuszem cierpi¹cym, nie prosi³ (te¿) bogów o ogieñ
dla papierosa. Napisa³ o nim: mój Prometeusz
chce mieæ prywatn¹, przyzwoit¹// diagnozê na
przysz³oæ5.
Bêd¹c wra¿liwym obserwatorem wiata,
o poetach subiektywnych powiedzia³: ognio73

krady ¿arz¹ce//prawd¹ bytu// huraganem s³owa. Zarzuci³ im, ¿e: wydobywaj¹ z siebie// dno
duszy, ale nie chc¹ siê bawiæ//w ¿ycie na kuckach, szara codziennoæ jest im daleka i wol¹
za³atwiaæ potrzebê// wiecznoci w szalecie//
bij¹c pianê wiersza/ na koktajl mo³otowa6.
Poprzez taki, a nie inny stosunek do poetów natchnionych Ignacy S. Fiut wpisuje siê
w nawi¹zanie do Awangardy Krakowskiej i jest
wierny zaleceniu Jalu Kurka, ¿e: Nale¿y natchnieniu odebraæ charakter mistyczny, ekstatyczny, wy¿szy, gdy¿ w procesie tworzenia chodzi
o pewne stany psychiczne i funkcje mózgowe,
które im bardziej s¹ wiadome i normalne, tym
bardziej s¹ artystyczne7. Uprawianie poezji jest
dla autora Logiki Serca jednym ze sposobów
obrony przed, jak to nazywa M Heidegger
Man-selbst (Samo-Siê\ które powoduje ¿e
wiêkszoæ wspó³obywateli istnieje w okrelony sposób, w myl zasad: bo tak siê ¿yje,
tak siê kocha, tak siê pracuje. Pozwala mu
na wykraczanie poza siebie, wydobywania siê
z zamkniêcia w codziennoci, zbli¿enia siê do
innych i dostrze¿enia ich innoci. Zachêcania
do spostrzegania i mylenia. Tego zreszt¹ oczekuje tak¿e od swoich studentów. Nie dziwi
zatem, ¿e Magdalena Sokolnicka tak opowiada³a o swoim egzaminie u Profesora I. S. Fiuta: da³ mi polecenie: niech pani przejdzie
przez cianê. Zrozumia³am, muszê przekroczyæ swój sposób widzenia problemu - znaleæ siê na zewn¹trz..., inaczej oblejê egzamin.... Tak zrobi³am i zda³am.
Nic wiêc dziwnego, ¿e wy¿ej od poetów
natchnionych woli fizyków, bo oni ³api¹ Wiecznoæ//na gor¹cym uczynku8. Podobnie jak egzystencjalici dostrzega szaroæ, niekiedy tak¿e absurdalnoæ wiata, ale woli pisaæ o wieloznacznoci piêkna, przyznaj¹c: nie nale¿ê do
pokolenia JPII bo jestem za stary//nie bêdê [...
] nadmuchiwa³ ró¿owy balon metafizyki// 
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przecie¿ kiedy z hukiem pêknie, a poniewa¿
nie da siê oderwaæ Nieba od Ziemi, to nic dziwnego, ¿e uwielbia pisaæ wiersze//na wie¿ej
trawie bosymi stopami obmywanymi// poranna ros¹ i wcale nie wstydzi siê tego, ¿e: jest
z pokolenia J 23// [chocia¿]  to dzisiaj przecie¿ wstyd. Niekiedy, jak Diogenes ma pretensje do przechodniów, ¿e zas³aniaj¹ mu s³oñce,
pisz¹c: na karuzeli miasta//w teatrze lepców/
/w spi¿owych maskach// telefonów komórkowych//przechodnie rzucaj¹ na mnie//cieñ mima
codziennoci¹, lecz raduje go to, ¿e p¹ki m³odych/dziewcz¹t puszczaj¹// [do niego] figlarnie oko/Zniesione d¿insowymi// falami bioder
ani te¿ nie martwi go zbytnio to, ¿e bezrobotni
menele//klepi¹ po zadku zakochana// w sobie
biedê10.
W ka¿dym ze swoich tomików poetyckich Ignacy S. Fiut pamiêta o innych poetach.
Dedykowane im wiersze, s¹ najczêciej swoistym dialogiem lirycznym na tematy bliskie
rozmówcom, jak te w Polisemii piêkna Wojciechowi Kawiñskiemu, Helenie Grodziej, lub
te¿ wyrazem pamiêci, jak ten powiêcony Annie Kajtochowej.
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1 Ignacy S. Fiut, Polisemia piêkna, Stowarzyszenie
Twórcze Aitystyczno-Literackie, Kraków 2009
2 Marek Pieni¹¿ek, S³owo od redaktora [w:] Ignacy Stanis³aw Fiut, Logika Serca, Krakowski Klub ArtystycznoLiteracki, Kraków 1996, s. 3
3 Ignacy S. Fiut, Próba zapytywania. Biblioteka Pisma
Lteracko-Artystycznego, 1989
4 Ignacy S. Fiut, Logika Serca, op. cit, 20
5 Ignacy S. Fiut, mój Prometeusz [w:] Próba zapytywania, op. cit, s. 29
6 Ignacy S. Fiut, Poetom subiektywnym [w:] Logika Serca, op. cit, s.24 [parafraza M.D.]
7 Za: Artur Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury
faktu, TNT, Toruñ 1965, s. 173
8 Ignacy S. Fiut, Fizycy-poeci [w:] Prawo natury, Krakowski Klub Artystyczno - Literacki, Kraków 1991, s. 10
9 Ignacy S. Fiut, PRZECIW-WIERSZ [w:] POUSEmlA
pi¹km, op. cit, s. 7
10 Ignacy S. Fiut, Erotyk na kredyt [w:] POUSEmlA....,
op. cit, s. 38-39

JERZY J. KOLARZOWSKI

Julia Kristeva, czyli mosty
zamiast murów
Cz³owieczeñstwo jest pojêciem rozci¹g³ym. Rozci¹g³oæ odbiera istotnoæ cz³owieczeñstwu. Julia Kristeva w swojej ksi¹¿ce przywraca rangê
temu, co ludzkie, wskazuj¹c na dwa biegunowe fenomeny, poprzez
które cz³owieczeñstwo siê wyra¿a - cia³o i s³owo. Ksi¹¿ka Ta niewiarygodna potrzeba wiary sk³ada siê z szeciu tekstów ró¿norodnych
pod wzglêdem formy: eseje, rozmowy, wyk³ady. Pytania o wiarê mog¹
byæ ró¿norodne: jak mocno jest ona ugruntowana w ¿yciu cz³owieka,
jak bardzo cz³owiek, pisarz, filozof, artysta, wiêty jej ulega i j¹ odczuwa? Byt ludzki, powiada Kristeva, praktykuj¹ca psychoanalityczka, to byt mówi¹cy. Takie dowiadczenie jest wpisane w nasz¹ egzystencjê, jest dla nas pierwotne, niedyskutowalne, bli¿sze indywidualnej
prawdzie, ni¿ ca³ej powszechnej wiedzy naukowej.

Julia Kristeva, bu³garska dysydentka, w roku
1966 opuci³a ojczyznê i uda³a siê do Francji,
gdzie wesz³a w sk³ad grupy intelektualistów
Tel Quel (po polsku Jakie Jest). W jej sk³ad
wchodzili R. Barthes, Ph. Sollers (za³o¿yciel
grupy i ma³¿onek J. Kristevej), Tz. Todorov i inni.
Grupa ta wydawa³a czasopismo pod t¹ sam¹
nazw¹ w latach 1960-1982, zyska³a miêdzynarodow¹ s³awê. Po roku 1982 uznano, ¿e spory teoretyczne, ale te¿ i ideologiczne, dotycz¹ce stosunku do XX-wiecznych totalitaryzmów
s¹ tak znaczne, ¿e Ph. Sollers je rozwi¹za³.
Kontynuacj¹ przedsiêwziêcia, choæ na mniejsz¹
skalê, jest do dzi czasopismo LInfini.
Skoro zdaniem bu³garsko-francuskiej intelektualistki jednym z najistotniejszych nieredukowalnych i wyra¿aj¹cych cz³owieczeñstwo fenomenów jest S³owo, a S³owo jej zdaniem,
mo¿e stanowiæ klucz i sposób odczytania tak¿e spucizny Jana Paw³a II, warto zaj¹æ siê
polsk¹ recepcj¹ prac naukowych tej badaczki.

Recepcja Kristevej w Polsce by³a powolna
i naje¿ona trudnociami.
Najpierw Problemy strukturowania tekstu
prze³o¿y³a W. Krzemieñ na potrzeby archiwum
przek³adów Pamiêtnika Literackiego nr 4/
1972. Jedenacie lat póniej prof. D. Ulicka
w zbiorze Bachtin (wyd. PWN, Warszawa
1983) zamieci³a tekst bu³garskiej intelektualistki pt. S³owo, dialog i powieæ, s. 394-418
(t³um. W. Grajewski). Obydwa teksty pochodz¹
ze znanej pracy tej badaczki Teorie d`esemble, Seuil, Pary¿ 1968.
Grupa studentów i doktorantów warszawskiej polonistyki, wydaj¹ca czasopismo Ogród,
umieci³a na ³amach numeru 2(6) 1991 fragment Martwy Chrystus Holbeina (przek³. R. Lis),
pochodz¹cy z ksi¹¿ki Czarne s³oñce. Depresja i melancholia. Polskie wydanie tej istotnej
pracy Kristevej ukaza³o siê w szacownej serii
Nowe Horyzonty, nak³adem TWA i PN Universitas dopiero w roku 2007 (przek³. P. Mar75

kowski). Tomasz Kitliñski, który obroni³ u prof.
J. Miziñskiej (UMCS) doktorat opublikowany nastêpnie pod tytu³em Obcy jest w nas Kochaæ wed³ug Julii Kristevej (wyd. Aureus,
Kraków, 2001) w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych zacz¹³ wydawaæ czasopismo Rewia
Kontr Sztuki. W jednym z numerów znalaz³
siê przet³umaczony przez niego tekst Kristevej. Po wydaniu trzech numerów na skutek
decyzji fundatora  w³adz miasta Lublina, pismo zaprzestano wydawaæ. Pisz¹cego tê recenzjê spotka³a reprymenda ze strony przedstawicielki papirologii za u¿ywanie uczelnianego
kserografu do powielenia dla znajomych jednej stronicy tego unikatowego czasopisma.
U zbiegu ulic Krakowskiego Przedmiecia i Traugutta czyli w salach budynku, gdzie odbywa
siê wiêkszoæ zajêæ Instytutu Filozofii UW do
niedawna na temat Kristyevej mo¿na by³o us³yszeæ epitety maj¹ce stanowiæ anatemy: nie zna
siê na tym o czym pisze, szarlatan nauki, zwariowana kobieta, która zawdziêcza karierê
przyczynom poza-intelektualnym  antykomunizmowi i urodzie. W oskar¿eniach tych celowa³ jeden z profesorów  zajmuj¹cy siê semiotyk¹.
Dopiero w ostatnich trzech latach ukaza³o siê kilka ksi¹¿ek Julii Kristevej w jêzyku
polskim, w tym skrelona jej piórem biografia
H. Arendt (wyd. KR, Warszawa 2007) oraz
Potêga obrzydzenia. Esej o wstrêcie (przek³.
M. Falski, wyd. UJ, Kraków 2007).
Profesor Marian Prze³êcki (ur. 1923)
uwa¿any za nestora szko³y lwowsko-warszawskiej w prze³omowym roku 1989 opublikowa³
piêkny esej Chrzecijañstwo niewierz¹cych
(wyd. SW Czytelnik). Ten temat nie znalaz³
kontynuatorów, których publikacje ksi¹¿kowe
mog³yby mieæ podobn¹ rangê i pod¹¿yæ szlakiem zarysowanym przez intelektualistê wychowanego w Polsce miêdzywojennej. Dopie76

ro ksi¹¿ka Kristevej pisana z oryginalnych
pozycji post-freudystki mo¿na uznaæ za kolejny s³up milowy zg³êbianego tematu  wewnêtrznej potrzebie powierzania i zawierzenia cz³owieczego losu.
Wiadomo, ¿e K.R. Popper uzna³ zarówno
marksizm jak i psychoanalizê, jako teorie,
w których element wiary jest tak znacz¹cy, i¿
nie podobna ich sfalsyfikowaæ. Zatem, zdaniem tego super-pozytywisty s¹ pozanaukowe.
Na przedstawiony zarzut obroñca danego konglomeratu przekonañ wynajdzie jakikolwiek
inny argument z arsena³u terminologii podlegaj¹cej hipostazom, a wiêc na tyle pozalogicznej, ¿e ur¹gaj¹cej prawu wy³¹czonego rodka.
Wówczas dyskusja mo¿e ci¹gn¹æ siê w nieskoñczonoæ. Skoro tak, to mo¿e w³anie na
zasadzie mimesis, teorie w których znalaz³ siê
spory ³adunek przekonañ nie do udowodnienia, winien mieæ zastosowanie do tego, co
mimo zapêdów racjonalistów, marksistów,
rzeczników psychoanalizy mo¿e zostaæ opisane i poprzez opis czêciowo wyt³umaczone,
choæ niewyt³umione  do j¹dra wiary.
Przedstawiciele kocio³ów t³umacz¹ ród³a wiary na ró¿ne sposoby. Teologowie ju¿
dawno umilkli i na spotkaniach ekumenicznych ich s³owa zastêpuj¹ gesty. ¯niwo wojen
religijnych i religijny integryzm spowodowa³,
¿e ró¿norodnoæ sta³a siê wstydem. Teologiczne
uzasadnienie wiary nawet w literaturze konfesyjnej bywa redukowane do dogmatu i brzytwy Ockhama. £ask¹ nadprzyrodzon¹ t³umacz¹
wiarê w katolicyzmie i czêciowo w prawos³awiu, siln¹ wol¹  pragnieniem wyjaniaj¹
j¹ luteranie i racjonalistyczne od³amy protestantyzmu, treningiem pobo¿noci t³umaczy
koniecznoæ wiary islam, w ekskluzywistycznych grupach sufich i w buddyzmie uczucie to
otrzymuje wzmocnienie dowiadczeniem fizjologiczno-mistycznym (tañce wirowe, hiper-

wentylacja, æwiczenia fakirów, joga, medytacja).
J. Kristeva, jak przysta³o na humanistyczn¹ uczon¹, postanowi³a poprzestaæ na
minimalistycznym wymiarze dyskursu, operowaæ wy³¹cznie S³owem  s³owem przeciwko
s³owu, które pragn¹ zrozumienia, zjednoczenia, wyra¿enia zarówno ekstazy jak i bezsilnoci.
Równie znane jest t³umaczenie religii
przez Z. Freuda, który nazywa³ wierzenia
iluzj¹, resentymentem po zamordowanym
przywódcy  co doprowadzi³o do wykreowania pojêcia jedynego boga (Moj¿esz i monoteizm). Z perspektywy XXI wieku, patrz¹c
w przesz³oæ na dowiadczenie dwóch totalitaryzmów nazizmu i komunizmu, na przemiany w obyczajach równouprawnienie kobiet
i rewolucja seksualna, wiemy jak bardzo s³abe
jest cia³o cz³owieka, jak bardzo potrzebuje
sanktuarium, co próbowa³ wyraziæ K. Wojty³a
w pracy Osoba i czyn, a póniej papie¿-sportowiec, papie¿-aktor, papie¿ z chorob¹ i mierci¹ na oczach wiata.
Wiemy równie¿ jak ma³o mo¿e s³owo,
nieporadne, le dobrane, opacznie rozumiane
a czêsto przeladowane, cenzurowane, manipulowane i skazywane na nieobecnoæ, reaguj¹ce w swej bezsilnoci jedynie kontekstow¹
ewolucj¹, niczym rolina z nieprzepart¹ wol¹
bycia, która jednak musi zmieniæ czêæ istotnego przejawu ¿ycia ¿eby przetrwaæ w warunkach, do których nie by³a dostosowana.
Mo¿e kto zapytaæ po co czytaæ ksi¹¿kê
Kristevej Ta niewiarygodna potrzeba wiary.
Wierz¹cy pod¹¿¹ do wi¹tyñ, niewierz¹cy wzrusz¹ ramionami i zaproponuj¹, je¿eli bêd¹ odwa¿ni: porozmawiajmy o hedonizmie! Filozof
religii skonstatuje  jest jeszcze tak zwany nurt
poredni  wywodz¹cy siê od Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera (1768-1834), nie-

mieckiego teologa, pisarza, kaznodziei, filozofa i pedagoga, duchownego kocio³a ewangelicko-reformowanego zwi¹zanego ze l¹skim
pietyzmem i wspólnot¹ braci morawskich. Jego
240 rocznica urodzin we Wroc³awiu by³a obchodzona przez grono uczonych z ca³ego wiata w 2008 roku. Myliciel ten, jako pierwszy
zaproponowa³ sojusz teologii i religioznawstwa. Chcia³ wierzyæ by wyklinanie postawy
gnostycznej oraz wymiewanie daru profetyzmu nie doprowadzi³o do zubo¿enia kondycji
ludzkiej w stopniu tak znacz¹cym, ¿e bêdzie
to oznacza³o gatunkowe samozniszczenie ludzkoci. Julia Kristeva wpisuje siê swoj¹ ksi¹¿k¹
w ten szczególny nurt poredni. W ka¿dym
zdaniu jej pracy brzmi najwy¿szej wody intelektualizm francuskich strukturalistów drugiej
po³owy XX wieku i witalizm bu³garskiej kobiety, wyra¿aj¹cej siê poprzez ró¿norodne syntezy. Jest to synteza witalizmu i dojrza³oci,
synteza umiechu zwróconego do tego co nadprzyrodzone i ustêpstwa wobec zw¹tpienia,
syntez¹ cielesnoci, która zna³a p³omieñ fizyczny i nadprzyrodzony, po to by móc siê usun¹æ
i pozwoliæ tym dobitniej mówiæ ustom przeoranym zmarszczkami.
Kristeva w cytatach brzmi prowokacyjnie p³ytko. Jest tak dlatego, ¿e narracja postfreudowska przemawia si³¹ ca³ych akapitów.
Dialektyka p³ci, synteza hermafrodyty schowana we wnêtrzu ka¿dego indywidualnego
ego, a ujawniana w szeroko rozumianej kulturze na biegunowych wy¿ynach i w szeroko
rozlanych p³yciznach, tego co popularne dopiero wypracowuje rodki werbalnego wyrazu. St¹d te¿ pozostaj¹cej w cieniu greckiej
kultury Bu³garii przeniemy siê w rejony podlegaj¹ce wy³¹cznie wp³ywom ³aciñskim  na
pó³noc do kraju Daków, do Rumunii.
Nadchodzi czas, w którym jak wieszczy³
inny przedstawiciel z Ba³kanów, rumuñski fi77

lozof Constantin Noica, filozofii pozostanie
zajmowaæ siê g³ównie granicami, wyznaczaniem tego, co po jednej i drugiej stronie wytyczonej granicy powinno siê znajdowaæ. Wyjanianiem sporów, dekonstrukcj¹ racji stron
przeciwnych, wa¿eniem agonów  przeciwieñstw i poszukiwaniem jednostek wagi
i nomina³u dla mane, tekel, fares [(aramejski)
policzono, zwa¿ono, rozproszono lub mina,
sykl, po³ówka sykla].
Nauczanie C. Noici we wspomnieniowoeseistycznej ksi¹¿ce streszcza jego uczeñ Gabriel Liceanu, wyró¿niony za swoj¹ twórczoæ
eseistyczn¹, niemieck¹ nagrod¹ Herdera, minister kultury w postkomunistycznej Rumunii:
Idea musi byæ myl¹ poddan¹ refleksji, inaczej zostanie zwyk³ym spostrze¿eniem. Wiêc
¿eby zacz¹³ j¹ modulowaæ, rzucam ci prowokacjê w postaci listy sk³adaj¹cej siê z dwóch
kolumn: w pierwszej umieci³em przyk³ady
granicy, w drugiej  ograniczenia ( ). To ci
uwiadomi, jak wielka jest ró¿nica miêdzy
twoj¹ peratologi¹ [podkrel. JK] a moim ograniczeniem. Po pierwsze, twoja granica operuje wy³¹cznie na p³aszczynie ducha subiektywnego, zwi¹zana jest z wol¹, a wiêc uczestniczy
w porz¹dku dynamicznym; moje ograniczenie
wi¹¿e siê z duchem obiektywnym i jest poniek¹d leniwe, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e ma charakter ontologiczny, tote¿ odnajdujê je wszêdzie, od wiata nieorganicznego do cz³owieka.
Nastêpna ró¿nica, granica jest sta³a b¹d ruchoma, ale przekraczalna, natomiast ograniczenia siê nie przekracza: gdy co siê powiêksza,
niesie z sob¹ ograniczenie. W ostatecznym rachunku granicê mo¿na zostawiæ za sob¹, ograniczenie towarzyszy ci zawsze, nawet w nieograniczeniu. Dam ci kilka przyk³adów: ko³o
to granica, horyzont  ograniczenie; religia (religo) to granica, wierzenie  ograniczenie; drugi
cz³owiek (lenfer cest lautre)  granica, inny
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 ograniczenie; kasta  granica, klasa  ograniczenie; rzeczownik  granica, rzeczownik
ods³owny  ograniczenie; stan  granica, sytuacja  ograniczenie; prawda jako cis³oæ 
granica, prawda cis³a  ograniczenie; »byæ w«
 granica, »byæ w i ku«  ograniczenie; mieszkanie  granica, dom  ograniczenie; don¿uanizm  granica, prawdziwa mi³oæ do cz³owieka  ograniczenie. I tak dalej (G. Liceanu,
Dziennik z Paltinisu, Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, t³um z rumuñskiego
I. Kania, Sejny, 2001, s. 125-126).
£
Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary. Przek³ad A. Turczyn. Towarzystwo Autorów i Wydawców
Prac Naukowych Univesrsitas, Kraków 2010.

Stanisaw Franczak
OSWAJANIE MIERCI
Od dziecka oswajam mieræ
a ona wstydzi siê jak dziecko
albo ucieka daleko w wiat
sk¹d nie przysy³a ¿adnych wieci
pisz¹ w gazetach ¿e zbiera ¿niwo
na wojnach i w katastrofach
ale zagl¹da cichcem i do nas
wybiera starych i m³odych na
podró¿ do wiecznoci
wczoraj odwiedzi³a mnie w nocy
by³a piêkn¹ dziewczyn¹ która
pachnia³a wiatrem i poziomkami
ca³owa³a mnie i pieci³a a
potem wyjê³a serce z piersi
i na moment zatrzyma³a
z umiechem w³o¿y³a je z powrotem
i nim siê po¿egna³a powiedzia³a
bywaj kochany do nastêpnego razu

PUBLICYSTYKA b K¥TEM OKA
JERZY HYRJAK

Od Ja³ty po Smoleñsk
Od 1945 roku nad Polsk¹ powinien wisieæ ogromny transparent, od Bugu do Odry,
z wielkim napisem: JA£TA! Mo¿e wówczas uniknêlibymy ofiar Powstania Warszawskiego, kilkunastu tysiêcy poleg³ych w bratobójczej walce w latach powojennych, czy wreszcie ca³ego tego cyrku z rz¹dem londyñskim. Umówmy siê: przecie¿ te marionetki by³y u samego europejskiego ¿³obu, w salonach Churchila
i doskonale widzia³y, jaki jest stosunek Wielkiej Brytanii do Stalina i jak g³êboko
gdzie ma zachodnia Europa Polskê. Dostalimy siê w ³apy moskiewskiego niedwiedzia przy pe³nej akceptacji naszych przyjació³ aliantów. Niedwied móg³
spokojnie stworzyæ z Polski kolejn¹ republikê ZSRR i Europa te¿ by nie kiwnê³a
palcem, ale Stalin nie chcia³ k³opotów z narodem, który do pokornych nigdy nie
nale¿a³. I tak mia³ to co chcia³.

St¹d prosta i oczywista teza: Polacy nie
stworzyli PRL-u z wolnej i nie przymusowej
woli. Oni musieli to zrobiæ, aby unikn¹æ póniejszej tragedii Wêgrów czy rzucenia na kolana Czechów. Tak, to by³ system totalitarny,
ograniczaj¹cy wolnoæ i prawa jednostki, utrzymywany w pewnym porz¹dku przez armiê
i s³u¿by specjalne i budowany pod dyktando
Moskwy. Ale to wci¹¿ by³a Polska, z w³asnym
jêzykiem, kultur¹, nauk¹, prawem. Na litoæ
bosk¹, nie dajmy siê oczarowaæ oszo³omom
z prawicy, ¿e PRL to pañstwo zbrodnicze. ¯y³o
siê czêsto trudno, ale nikt nie umiera³ z g³odu,
by³a praca i powszechny dostêp do nauki. Nie
bylimy bogaci, ale nie bylimy jak dzisiaj
¿ebrakami. Umówmy siê: to nie krasnoludki
odbudowa³y kraj ze zgliszcz wojennych, tylko polski naród. Nie krasnoludki ocali³y polsk¹
kulturê i duchowoæ narodow¹ i nie one rozwija³y polsk¹ gospodarkê, która musia³a byæ
elementem surowcowych i technologicznych
zale¿noci, bo tak chcia³a Moskwa.
PRL, zw³aszcza po 1956 roku, by³ krajem w miarê demokratycznym. Oczywicie

w ramach tzw. demokracji socjalistycznej, ale
jednak z ludzk¹ twarz¹. St¹d mylê, ¿e oskar¿anie PRL-u o zbrodniczoæ jest wielkim nadu¿yciem wobec historii. Moje najlepsze lata
m³odzieñcze przypad³y na ten czas i muszê
powiedzieæ, i¿ zna³em wielu dzia³aczy partyjnych, którzy na mównicy mieli pe³n¹ gêbê sloganów, a w codziennej dzia³alnoci po cichu
wspierali rodowiska twórcze i naukowe, dbali
o zachowanie osobowoci i duchowoci polskiej
kultury. Spójrzmy obiektywnie  przez czterdzieci lat nie uda³o siê Moskwie nas zsowietyzowaæ. Hamburgeryzacja polskiego narodu dokona³a siê skutecznie w ci¹gu zaledwie kilku lat.
Ale my, Polacy, mimo ciê¿kich dowiadczeñ historii, wci¹¿ zachowujemy siê wobec
siebie jak sfora psów, z których ka¿dy tylko
patrzy, jak s¹siadowi skoczyæ do gard³a. A bryluj¹ w tym oczywicie prawdziwi Polacy, odwo³uj¹cy siê do chrzecijañskich wartoci
i mi³oci bliniego. Bez przerwy chc¹ rozliczaæ, wieszaæ, karaæ, judziæ. Wci¹¿ grzebi¹ siê
w historii, jak w szambie, przyznaj¹ sobie prawem kaduka prawo moralne do stawiania pod
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cian¹ swoich rodaków za to, ¿e ich nazwisko
pojawi³o siê na licie jakiego miernego dziennikarzyny, który  gdyby móg³, dla chorych
ambicji i s³awy pewnie by te 240 tysiêcy obywateli wsadzi³ do gu³agu. To wszystko naprawdê
jest chore, patologicznie nieobiektywne, ziej¹ce
jadem, ortodoksyjne, g³upie, szkodz¹ce Polsce.
Ale najgorsze jest to, ¿e za deklarowanymi intencjami ca³ej tej sfory towarzysz¹cych
Winkelridków Europy widaæ, jak na d³oni
wyranie lady perfidnej gry politycznej. Oni
bêd¹ rozliczaæ i karaæ. Wiecie co, dupki dzwonce? Odpowiem wam s³owami waszego idola
Pi³sudskiego: Warn kury szczaæ wyprowadzaæ,
a nie rz¹dziæ... Czym¿e wy siê ró¿nicie od esbeków? Tak samo jak tamci (ale chyba bardziej skutecznie) chcecie zaszczuæ ten naród,
sk³óciæ, poni¿yæ, odebraæ mu resztki godnoci.

Nie dajmy siê zwariowaæ. Jest tyle problemów prawnych, ustawowych, socjalnych,
gospodarczych, które powinnimy w ojczynie za³atwiæ. A poza wszystkim politykom
wara, bo to w³anie oni powinni budowaæ zgodê narodow¹, sam prezes Jaros³aw Kaczyñski
to deklarowa³, Tworzyæ choæby namiastkê sensownej, bezpiecznej przysz³oci pañstwa i narodu. Skacz¹c sobie do gard³a, nigdy nie bêdziemy narodem zamo¿nym, uporz¹dkowanym
i godnym. A prawdê mówi¹c, mo¿emy liczyæ
tylko na siebie. Obecnoæ w rodzinie europejskiej to jedynie kredyt zaufania, który bêdziemy musieli sp³aciæ. Nikt nam darmo nic nie
da, nie ³udmy siê. No, a jeli chcemy do czego dojæ, to tylko przez zgodê. Dlatego uwa¿am, ¿e oszo³omy, które rozpêta³y burzê wokó³
nieszczêcia pod Smoleñskiem to zwyczajni
psychole. Psy, do budy!
£

MARIA KOCH

Pod sztandarami Boya
Przemoc wiêtoszka w odrodzonej
Polsce zaczyna byæ zastraszaj¹ca
Tadeusz Boy-¯eleñski
W dniu 5 lipca br. pod popiersiem Tadeusza Boya-¯eleñskiego, który usytuowany jest
pod Wawelem na Plantach w Krakowie  spotkali siê dzia³acze ruchu laickiego, przedstawiciele instytucji zwi¹zanych z t¹ postaci¹
i jego sympatycy. Z³o¿ono kwiaty z okazji 69.
rocznicy jego tragicznej mierci we Lwowie.
Przypomniano jego ¿ycie i twórcze dokonania. Krakowskie Towarzystwo Kultury wieckiej szczyci siê jego patronatem. Przed 30. laty
zainicjowa³o ono wykonanie tego popiersia.
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Najwy¿szym odznaczeniem krakowskiego
TK jest medal im. Tadeusza Boya-¯eleñskiego, którym honoruje siê ludzi zas³u¿onych dla
upowszechniania wieckich idei, tolerancji
i postaw racjonalistycznych. W tym dniu odznaczono Barbarê Pietrykê  red. technicznego
Forum Myli Wolnej, Stanis³awa Hudego 
cz³onka Prezydium RW TK, Tadeusza Wursta  cz³onka RW TK i krakowskiej Kunicy.
Przypomnijmy w kilku s³owach kim by³
ten wybitny pisarz, t³umacz, krytyk, publicy-

humanicie i mylicielu, a tak¿e patronie krakowskiego Towarzystwa Kultury wieckiej.
Po roku 1990 nasili³y siê ataki prawicy katolickiej niechêtnej Boyowi, która ucieka³a siê
do pomówieñ, oszczerstw i ¿¹dañ usuniêcia
jego popiersia. Zw³aszcza ataki cz³onków Ligi
Polskich Rodzin i M³odzie¿y Wszechpolskiej,
w tym niektórych radnych miasta Krakowa,
utworzyli front walki nie tyle z samym Boyem, co z jego ideami, które wci¹¿ s¹ aktualne i
¿ywe. Na szczêcie uda³o siê z naszym udzia³em pokonaæ wrogi obóz prawicowo-nacjonalistyczny. Boy wci¹¿ jednoczy ludzi, którzy
uznaj¹ jego idee racjonalizmu i humanizmu,
sprawiedliwoci, wolnoci sumienia i wyznania, praw kobiet i dzieci. Obecne przeobra¿enia spo³eczno-polityczne w naszym kraju, liberalne idee z Zachodu, swoboda komunikacji
i wyborów w³asnych, przyspieszaj¹ procesy
laicyzacyjne mimo aktywnych zabiegów Kocio³a o status quo. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e
m³ode pokolenie Polaków zmieni oblicze naszej ojczyzny i przybli¿y bardziej do Europy,
której zawsze bylimy jej czêci¹.
£

Fot. Antoni Pietryka

sta oraz spo³ecznik. W ci¹gu ca³ego swego
bogatego ¿ycia wystêpowa³ przeciwko hipokryzji, zacofaniu, bigoterii i ko³tuñstwu. Dzi
zapewne, nazwano by to inaczej, choæ sprowadza siê to do tego samego. Boy urodzi³ siê
21 XII 1874 r. w Warszawie jako syn lekarza
W³adys³awa, by³ ciotecznym bratem Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Z wykszta³cenia by³
Boy lekarzem pediatr¹, praktykuj¹cym do roku
1918, gdzie zapisa³ siê jako propagator kropli mleka dla niemowl¹t. Zwi¹zany z krakowskim rodowiskiem artystycznym okresu
M³odej Polski, pisywa³ m.in. utwory satyryczne do Kabaretu Zielony Balonik, w których
omiesza³ konserwatywne autorytety i mieszczañsk¹ pruderiê. Obraz m³odopolskiego Krakowa utrwali³ m.in. w szkicach Plotki, plotki (1927) i Znaszli ten kraj (1931). W latach
miêdzywojennych by³ autorem liberalnej i demokratycznej inteligencji. Sta³ na czele kampanii publicystycznych w walce o sprawiedliwoæ
i laickoæ polskiej kultury czego dowodem s¹
utwory: Piek³o kobiet (1930), czy Nasi okupanci (1932).
Polskiej literaturze przyswoi³ Boy ponad
100 tomów klasyki francuskiej jako znakomity t³umacz oraz towarzysz¹cej im krytyki studiów z literatury francuskiej. By³ równie¿ znanym felietonist¹ i recenzentem teatralnym,
zawar³ swe cenne uwagi w cyklu Flirt z Melpomen¹ (1920-1932), stworzy³ kronikê warszawskiego ¿ycia teatralnego, daj¹c zarazem
wszechstronny obraz ówczesnej kultury i obyczajów.
Po wybuchu wojny znalaz³ siê we Lwowie,
gdzie wyk³ada³ literaturê francusk¹ w Uniwersytecie Lwowskim. Tam dosiêg³a go kula hitlerowska w dniu 3 lipca 1941 roku.
***
Popiersie Tadeusza Boya-¯eleñskiego jest
wyrazem ho³du i pamiêci o tym wybitnym
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WYDARZENIA b KOMENTARZE

CZES£AWA JOLANTA KOTARBA
 Na pocz¹tku maja 2010 roku po ciê¿kiej
chorobie zmar³a nasza kole¿anka mgr Krystyna Kulig. By³a emerytowan¹ dyrektork¹ szko³y podstawowej nr 70 w Krakowie i d³ugoletni¹ dzia³aczk¹ Towarzystwa Kultury wieckiej, sekretarzem zarz¹du wojewódzkiego TK
w Krakowie. Nie wiedzielimy w porê o jej
mierci. Nie po¿egnalimy Jej zatem ani ciep³ym s³owem, ani symbolicznym kwiatkiem.
Wybacz!... i ¿egnaj Krysiu. Odpoczywaj w spokoju.



W Grodkowicach lato w pe³ni. Pa³acyk
¯eleñskich tonie w zieleni, rabaty s¹ pe³ne kolorowych kwiatów, wród których najbardziej
rzucaj¹ siê w oczy krzaki czerwonych ró¿. Wy¿wirowane alejki, przyciête trawniki zapraszaj¹
do spacerów i do odpoczynku na ³aweczkach
w pobli¿u fontanny (niestety aktualnie nieczynnej). Zachwycaj¹ korony starych, niezwykle
wysokich drzew. Brzozy, jesiony i prastare
dêby rosn¹ce wokó³ pa³acyku niew¹tpliwie
pamiêtaj¹ odleg³e czasy, kiedy po parkowych
alejkach hasa³ ma³y Tadzio ¯eleñski. Na frontowym murze pa³acyku wykuto w kamieniu
³aciñsk¹ sentencjê Sibi amico et posteritati.
Obok zamieszczono tablicê upamiêtniaj¹c¹
miejsce urodzenia i dzia³alnoæ twórcz¹ W³adys³awa ¯eleñskiego, muzyka i kompozytora
 ojca Tadeusza ¯eleñskiego Boya. Gor¹czkowo szuka³am ladów pamiêci o Boyu. Znalaz³am je dopiero w ogrodzie okalaj¹cym pa³acyk, w pobli¿u drogi prowadz¹cej od bramy
g³ównej do pa³acyku. Przybito tam do drew-
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nianego pala zwyk³¹ tablicê informuj¹c¹ o zas³ugach Boya dla kultury polskiej. Zamieszczono tu tak¿e wizerunek pisarza. To zbyt
skromny lad. I ten pal drewniany!  przywodzi na myl najgorsze skojarzenia. Aktualnie
w pa³acyku znajduje siê Zak³ad Dowiadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Rolin  jest to
czêæ instytutu badawczego o tej samej nazwie.
W ramach powy¿szego zak³adu funkcjonuje
gospodarstwo hodowlane  s¹ tam konie wykorzystywane do prowadzenia szkó³ki jedzieckiej dla dzieci. W reprezentacyjnej czêci pa³acyku organizowane s¹ okazjonalne
przyjêcia: weselne, rocznicowe itp. S³owem,
pe³na komercja! Pobyt w Grodkowicach rozczarowa³ mnie i wzbudzi³ nieweso³e myli.
Cz³owiek, który zgin¹³ z r¹k okupanta w tragicznych okolicznociach i który nie ma nawet w³asnego grobu, nie ma tak¿e chocia¿by
izby pamiêci w miejscu, w którym ¿yli jego
przodkowie i on tam bywa³ w dzieciñstwie
i m³odoci. By³am tak¿e ciekawa co miejscowi ludzie, zw³aszcza m³odzi, wiedz¹ o Boyu.
W parku spotka³am dwie m³ode dziewczyny,
aktualnie ju¿ studentki. Na moje pytanie o Boya
odpowiedzia³y : wszystko jest napisane na tej
tablicy. Bardzo lapidarna odpowied i nic
wiêcej. To mnie nie satysfakcjonowa³o.
Do szko³y i nauczycieli jednak nie dotar³am.
Tadeusz Boy ¯eleñski mia³ ogromnego ¿yciowego pecha: atakowany przed wojn¹ przez
prawicê laick¹ i kocieln¹, tylko w PRL-u by³
traktowany z szacunkiem i atencj¹. Dzi tak¿e, w wolnej Polsce nie cieszy siê uznaniem

i szacunkiem w³adz wieckich i kocielnych.
Na dowód tego pragnê przypomnieæ bataliê
przeciw Boyowi jak¹ przed kilku laty wytoczyli w Krakowie prawicowi radni domagaj¹cy siê zburzenia pomnika Boya usytuowanego na krakowskich Plantach.

 Ju¿ dawno po wyborach prezydenckich.
Mamy nowego prezydenta. Kampania prezydencka odby³a siê w cieniu katastrofy smoleñskiej i kataklizmu powodziowego. By³o w miarê spokojnie, choæ niewielu wierzy³o, ¿e ten
spokój potrwa d³ugo. W krótkim czasie po wyborach zaczê³y siê polityczne k³ótnie i trwaj¹
ci¹gle. Jaros³aw Kaczyñski zapowiedzia³ rozliczenie katastrofy smoleñskiej, padaj¹ z jego
ust mocne oskar¿enia wobec rz¹du, rz¹d za
broni¹c siê ujawnia zapisy z czarnych skrzynek, które pierwotnie mia³y byæ tajne. Rodziny, które utraci³y bliskich pod Smoleñskiem
i s¹ zwi¹zane z PiS-em wystêpuj¹ publicznie
z roszczeniami: domagaj¹ siê ujawnienia wyników sekcji oraz ekshumacji zmar³ych, by
jak mówi¹ mieæ pewnoæ czy pochowa³y w³aciw¹ osobê. Rozgorza³a tak¿e sprawa krzy¿a
postawionego przed pa³acem prezydenckim.
Kto go postawi³ i czyj¹ mia³ na to zgodê nie
wiadomo  podobno harcerze go postawili. Kto
w³aciwie zaproponowa³ pochówek pary prezydenckiej na Wawelu te¿ nie wiadomo. Podobno rodzina. Kardyna³ Dziwisz zignorowa³
protesty krakowian zebranych przez dwa wieczory pod kuri¹ i nie tylko nie zmieni³ decyzji,
ale tak¿e nie usi³owa³ wyjaniæ jej zasadnoci.
PiS uczyni³ z sali sejmowej miejsce ekspozycji portretów tragicznie zmar³ych pos³ów tej
partii. Spowodowa³ tym samym, ¿e nowo powo³ani pos³owie nie maj¹ swego miejsca na
sali plenarnej. Wicemarsza³ek Niesio³owski
protestuj¹c przeciw takiej decyzji powiedzia³,
¿e sala sejmowa nie jest w³asnoci¹ PiS-u, aby

ni¹ tak bezpardonowo dysponowaæ. Oliwy do
ognia dolewa pose³ Janusz Palikot, który publicznie czyni zmar³ego prezydenta odpowiedzialnym za katastrofê. Pose³ Palikot znany jest
z niewyparzonego jêzyka, ale czy a¿ tak
godny potêpienia jak niektórzy twierdz¹? On
mia³ odwagê g³ono mówiæ to, o czym inni
zapewne myl¹. Osobicie wolê szczerych do
bólu Palikotów, ani¿eli ob³udnych, podstêpnych w zachowaniach wiêtoszków. Czy Palikot mówi prawdê? Zawsze tego mo¿na dowieæ.
W kampanii prezydenckiej Jaros³aw
Kaczyñski okrutnie nabra³ swych wyborców
udaj¹c pojednawczego polityka, nawo³uj¹cego o zaniechanie polsko-polskiej wojny, bo
przecie¿ Polska jest najwa¿niejsza. Okaza³o
siê jednak ¿e dla Kaczyñskiego najwa¿niejsze
jest judzenie, oskar¿anie, wywo³ywanie fermentu spo³ecznego. Zaraz po wyborach wilk
zrzuci³ ubranie dobrotliwego czerwonego kapturka i pozosta³ tym, kim zawsze by³.
Prawdziwym zwyciêzc¹ wyborów prezydenckich jest przedstawiciel lewicy Grzegorz Napieralski. Ów m³ody cz³owiek startuj¹c w wyborach nie mia³ zbyt du¿ego oparcia
w sympatykach lewicy, a nawet wród klubowych kolegów. Obawiano siê bowiem, ¿e nie
zdobêdzie wielu g³osów; ¿a³owano ci¹gle, ¿e
kandydatem nie jest W³odzimierz Cimoszewicz. Napieralski zaskoczy³ wszystkich: prowadzi³ dobr¹, pracowit¹ kampaniê, mówi³
piêknym poprawnym jêzykiem (co wcale nie
jest tak czêste wród polityków), zachowywa³
siê kulturalnie, odpieraj¹c ataki nie obra¿a³
przeciwników i nie obra¿a³ siê na tych co mieli inne ani¿eli on zdanie. Odwa¿nie deklarowa³ swoje stanowisko wobec wa¿nych spo³ecznie, ale kontrowersyjnych problemów jak np.:
in vitro, konkordat itp. Uzyska³ bardzo dobry
wynik jakiego nie spodziewano siê ani na le83

wicy, ani na prawicy. Uzyskany wynik przyczyni³ siê do lepszego postrzegania lewicy
i byæ mo¿e zawa¿y on pozytywnie na wyborach parlamentarnych. Panie Grzegorzu, tak
trzymaæ!



Kataklizm powodziowy w Polsce jest
ogromnym nieszczêciem dla bardzo wielu
rodzin i nie ma nadziei na w miarê szybkie
i zadawalaj¹ce wyjcie z tragicznej sytuacji.
Mnie szczególnie interesuj¹ ludzkie zachowania w stosunku do powodzian, ludzi i zwierz¹t
poszkodowanych w kataklizmie. Jeli w ogóle mo¿na mówiæ o pozytywach tego kataklizmu, to w³anie ujawnienie siê ogromnych
pok³adów wra¿liwoci ludzkiej jest t¹ niezaprzeczaln¹ wartoci¹. W Krakowie w ci¹gu
jednej nocy mieszkañcy miasta wyprowadzili
ze schroniska dla zwierz¹t zagro¿onego zalaniem, ponad szeæset psów i kotów. Dali im
dom, strawê i czu³oæ. Dla wielu tych zwierz¹t
poszukali sta³ego domu i sta³ych opiekunów.
W Bydgoszczy jeden z deweloperów zadekla-

84

rowa³ wybudowanie w³asnym kosztem mieszkañ dla czternastu rodzin, które utraci³y dotychczasowe lokum. Wiele jest przyk³adów
wzruszaj¹cych zachowañ ludzi spiesz¹cych z
pomoc¹ powodzianom. Godnym najwy¿szej
pochwa³y jest zachowanie rolników z terenów
niezagro¿onych powodzi¹, którzy dziel¹ siê
z rolnikami z terenów powodziowych pasz¹
dla zwierz¹t. Ten solidaryzm jest imponuj¹cy,
bardzo piêkny.

 Zakoñczy³y siê w RPA mistrzostwa wiata w pi³ce no¿nej. W finale zas³u¿enie zwyciê¿y³a Hiszpania. Jak oni wspaniale i m³odzieñczo cieszyli siê z sukcesu: pi³karze, król Juan
i sekretarz Zapatero, mieszkañcy Madrytu i nie
tylko. Kibicowa³am Hiszpanii i ten ostateczny
rezultat bardzo mnie ucieszy³. Niestety, przegranymi w tych mistrzostwach by³y narodowe dru¿yny niegdysiejszych potentatów pi³karskich: Anglia, W³ochy, Francja, Brazylia,
Argentyna, a tak¿e Niemcy, którzy uzyskali
tylko III miejsce.
£

MARIAN DZIWISZ

Z niepublikowanego s³ownika
filozoficzno-religioznawczego (2)
W poprzednim numerze Forum Myli Wolnej (44-45 wiosna-lato 2010) rozpocz¹³em publikacje hase³ ze s³ownika filozoficzno- religioznawczego, prezentuj¹c has³o Bóg (bóstwo). Poni¿ej prezentujê has³a: cz³owiek, cia³o cz³owieka, cia³o Chrystusa, duch, dusza, które jak poprzednie zawiera pogl¹dy
filozoficzne, jak te¿ zaczerpniête z doktryn i teorii ró¿nych religii.

Cz³owiek, istota ludzka wyodrêbniaj¹ca
siê ze wiata przyrody, poprzez budowê cia³a
(cia³o cz³owieka) i szczególne w³asnoci, m.
in.: wyprostowan¹ postawê, zdolnoci manualne, w tym do wytwarzania narzêdzi i pos³ugiwania siê nimi; mowê artyku³owan¹; zdolnoæ mylenia i podejmowania decyzji;
wiadomoæ swojego cia³a (swojej przedmiotowoci) i jego funkcji; stanów psychicznych
oraz w³asnej jani (podmiotowoci); byt, który ¿yj¹c wród innych bytów i wespó³ z nimi,
kszta³tuje i rozwija swoje potrzeby, umiejêtnoci, zdolnoci i wiadomoæ; zdolny do
podejmowania samodzielnych decyzji i realizowania ich zgodnie ze swoj¹ wol¹; myl¹cy
i zdolny do abstrahowania; w wiêkszoci kosmogonii pojawiaj¹cy siê jako ostatnie ogniwo rozwoju wszechwiata; najczêciej jako
twór boski; A) w kosmogoniach i mitologiach: 1) indyjska (Wedy) dopatruje siê genezy cz. w prawodzie jako rodzicielce wszelkiego
¿ycia; Pan stworzeñ umieci³ w niej ¿yciodajne nasiona, z których po wsta³ pierwszy embrion, a z kolei i cz³owiek; w Rygwedzie powsta³ on z zal¹¿ka wiata unosz¹cego siê na
wodach chaosu, tak powstaje Wiwakarma (n)
- Kosmiczny Cz³owiek bêd¹cy równoczenie

Bogiem, architektem wszechrzeczywistoci
identyczny z Brahm¹; maj¹cy tysi¹c g³ów, oczu
i stóp; ze z³o¿onego w ofierze przez bogów
Wiwakarmana, narodzi³ siê Indra, Agni
i Wajuj, powsta³ wszechwiat z jego stworzeniami i cz.; póniej narodziny pierwszego cz.
zaczêto ³¹czyæ z twórcz¹ dzia³alnoci¹ Brahmy, który mia³ w³asne cia³o przeci¹æ na dwie
czêci, powo³uj¹c z nich do ¿ycia mê¿czyznê
i kobietê; cz. w tej koncepcji jest czêci¹ cia³a bo¿ego i bo¿ego ducha  Atmana, którego siedzib¹ jest ludzkie serce; dusza zamkniêta w ciele d¹¿y do wyzwolenia i osi¹gniêcia
jednoci z Brahm¹ jako parsubstancj¹ wszechrzeczywistoci; zadaniem i celem cz³owieka
jest uwolnienie siê z ko³a wcieleñ i powrót do
mokszy - Jedni, w której nie ma pragnienia ani
cierpienia; 2) chiñska ukazuje cz³owieka jako
po³¹czenie In i Jang (yin/yang); si³¹ rz¹dz¹c¹
nim jest niebo, ród³em którego jest Tao,
które tak¿e cz. daje ¿ycie i nim kieruje; wszystkie dzia³ania cz. dokonuj¹ siê w Tao i przez
Tao; w nim ludzie rodz¹ siê i umieraj¹; zadaniem cz. jest poznawaæ zasady i prawa Tao, by
uczyniæ ¿ycie dobrym i prawym; cz. jest zatem ustawicznie rodz¹cym siê dzieckiem nieba i ziemi, zró¿nicowanym w In i Jang; 3) irañ85

ska, wskazuje ¿e pierwszego cz³owieka na ziemi stworzy³ Ahura Mazda, da³ on ¿ycie pracz³owiekowi, którego zniszczy³ Aryman; wg
mitologii irañskiej z nasienia zmar³ego, o¿ywionego i oczyszczonego przez s³oñce, po 40
latach przele¿enia w ziemi wyros³y ³odygi:
mêska i ¿eñska, w które wesz³y przygotowane
i zindywidualizowane w niebie dusze, tworz¹c
dwie jednostki ludzkie: Maszja i Maszjani; do
nich to Ahura Mazda powiedzia³: b¹dcie
ludmi i rodzicami wiata, uwa¿am was za
najdoskonalsze ze stworzonych przeze mnie
istot; postêpujcie we wszystkim zgodnie z prawem, nie dopuszczajcie z³ych myli, mówcie tylko o tym co dobre, czyñcie dobre uczynki i nie
oddawajcie czci demonom (Daeva); 4) babiloñska wywodzi cz³owieka, jako utworzonego
przez bogów z krwi wyp³ywaj¹cej ze zranionej g³owy Bela zmieszanej z ziemi¹; 5) egipska podaje, ¿e ludzie powstali z ³ez p³yn¹cych
z oczu Ra; Egipcjanie uwa¿ali, ¿e cz. posiada
niemierteln¹ duszê, która jest zwi¹zana cile
z cia³em, które nale¿y zabezpieczyæ przed
zniszczeniem, aby dusza mog³a w wiecznoci
znajdowaæ w nim oparcie; fenicka g³osi³a, ¿e
pierwszy c. powsta³ z wiatru Kolpiasa i jego ¿ony,
Baau-Nocy; dusza ludzka pochodzi z ciemnego powietrza, które jako pneuma o¿ywia wodnist¹ mieszaninê i tworzy pierwsz¹ zarodniê
ludzk¹, z której powstaj¹ dwie pierwsze jednostki ludzkie: Aion i Protogonos; prawie wszystkie kosmogonie Wschodu pojmuj¹ cz. jako
istotê bezporednio spowinowacon¹ z Rozumnoci¹ pierwszej zasady lub swego Stwórcy;
7) judejskicj w Ksiêdze Rodzaju Starego Testamentu s¹ podane dwa akty stworzenia cz.;
w rozdziale I. czytamy: A wreszcie rzeki Bóg:
Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad byd³em,
nad ziemi¹ i nad wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi; Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³:
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stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê; w Rozdziale
II czytamy za, ¿e Pan Bóg ulepi³ cz³owieka
z prochu ziemi i tchn¹³ w jego nozdrza tchenienie, wskutek czego sta³ siê cz³owiek istot¹
¿yw¹ [...] z ¿ebra, które wyj¹³ z mê¿czyzny,
zbudowa³ niewiastê. [...] Chocia¿ mê¿czyzna
i jego ¿ona byli nadzy, nie odczuwali wobec
siebie wstydu; Bóg zakaza³ cz³owiekowi spo¿ywaæ owoc z drzewa poznania dobra i z³a;
niewiasta za namow¹ wê¿a, zerwa³a owoc z drzewa zakazanego i spostrzeg³a,  ¿e drzewo to
ma owoce dobre do jedzenia, ¿e jest ono rozkosz¹ dla oczu i ¿e owoce tego drzewa nadaj¹
siê do zdobycia wiedzy; Zerwa³a zatem z niego owoc, skosztowa³a i da³a swemu mê¿owi,
który by³ z ni¹: a on zjad³. A wtedy otworzy³y
siê im obojgu oczy i poznali, ¿e s¹ nadzy.;
Starotestamentowy opis najpe³niej ze wszystkich kosmogonii zdaje siê ukazywaæ naturê
i istotê cz³owieka; zawarta jest w nim nie tylko geneza, ale tak¿e proces ewolucyjny, prowadz¹cy go od pracz³owieczeñstwa do cz³owieczeñstwa; cz. jawi siê bowiem jako istota
niewiadoma swojej cielesnoci (przedmiotowoci: byli nadzy i nie odczuwali wobec siebie wstydu.); dopiero potrzeba nowego typu,
wywo³ana przez si³ê zewnêtrzn¹ i jej realizacja, sta³a siê przyczyn¹: 1) uwiadomienia sobie w³asnej cielesnoci; b) poczucia wstydu,
czyli zaistnienia poczucia w³asnej jani; b)
poczucia odpowiedzialnoci za czyn i próbê
jego usprawiedliwienia; c) zrozumienia w³asnej miertelnoci; d) rozbicia jednoci czasu utracenie Raju (przesz³oci) i troska o przysz³oæ - skutek poznania; dalsze dzieje cz. maj¹
ju¿ miejsce na ziemi; B) w filozofii: 1) Heraklita, cz. to istota w³¹czona w wszechwiat,
kosmos, który rz¹dzi siê rozumem (logosem 
s³owem), potrafi¹cy s³uchaæ mowy wszechwiata, rozpoznawaæ j¹ i ujmowaæ w s³owie,
wyra¿aj¹cym poznany porz¹dek nastêpstw rozwoju i stawania siê; posiadaj¹cy tak¿e zmys³y
cielesne, które jednak niedostateczne s¹ dla

poznania; znacznie czêciej przedk³ada zdrowie nad chorobê, ciep³o nad zimno, radoæ nad
smutek; niekiedy tylko przedk³ada nad nie rozum, wiedz¹c, ¿e z³o czyni dobro przyjemnym,
a g³ód ka¿e ceniæ nadmiar, st¹d: jeden jest wart
tyle, co dziesiêæ tysiêcy, jeli jest najlepszy;
2) Empedoklesa, cz. jak wszystkie byty przyrodnicze rozwin¹³ siê na skutek doboru; wywodzi
siê z ziemi tak jak wiat rolinny i zwierzêcy; elementy zawarte w nim, ³¹cz¹ siê z elementami
istniej¹cymi poza nim i wywo³uj¹ proces poznania zmys³owego; poznanie umys³owe wywodzi siê za z krwi, bêd¹cej ród³em ¿ycia
i duszy; jest on poniek¹d to¿samy ze wiatem;
w tym znaczeniu, ¿e jest ca³okszta³tem funkcji
organicznych; jego dusza jest ród³em poznania zmys³owego, chocia¿ posiada w³asn¹ moc
i zasiêg dzia³ania, przekraczaj¹ce organizm;
3) pitagorejczyków, podobnie jak w orficyzmie, cz. jest z³¹czeniem dowolnego cia³a
z dusz¹, bêd¹c¹ jego natur¹ trwalsz¹ od cia³a,
które jest dla niej wiêzieniem; ¿ycie duszy
w ciele jest poni¿aj¹ce i s³u¿y jej oczyszczeniu i wyzwoleniu; 4) sofistów, cz. jest miar¹
wszystkich rzeczy istniej¹cych; nie istnieje dla
niego ¿adna ogólna i powszechnie obowi¹zuj¹ca prawda; jego poznanie jest procesem czysto subiektywnym, a prawda czym zupe³nie
relatywnym; 5) Sokratesa, cz. jest istot¹ myl¹c¹, poznaj¹c¹ posiadaj¹c¹ zdolnoci intelektualne; wi¹¿¹c¹ po¿ytek ze szczêciem, poprzez wolê posiadania najwy¿szego dobra czyli
cnoty; 6) cyników istnieje tylko cz. konkretny, a nie ma cz³owieczeñstwa; czyli cz. jako
wyabstrahowanych z jednostek, cech-w³asnoci; jedynym dobrem i celem ¿ycia cz. jest cnota; ca³a jego wiedza opiera siê na wra¿eniach
zmys³owych, a przedmiotem jej jest nie obiektywna rzeczywistoæ, lecz treæ doznañ; wiedza zapewnia mu umiejêtnoæ ¿ycia; uczy w³aciwego wyboru dóbr godnych po¿¹dania,
wyzwala z wiêzów namiêtnoci i przysposabia do umiejêtnego wykorzystania dla w³asne-

go szczêcia; cnota gwarantuje cz. jego wolnoæ i niezale¿noæ; obojêtnoæ dla pozornych
dóbr i niezale¿noæ wobec losu; jest jednakowa dla wszystkich; powinnoci¹ cz. jest ¿ycie
wedle natury, które nie pozwala na podzia³
wród ludzi na wolnych i niewolników; mê¿czyzn i kobiety; obywateli wiata i ludzi ¿yj¹cych w granicach pañstw; 7) cyrenaików, cz.
¿yje w granicach swojego ¿ycia cielesnego, jest
zdolny do poznawania tylko w³asnych stanów,
a nie rzeczy, które te stany wywo³uj¹; jedynym
celem dla cz³owieka jest samo ¿ycie, a dobrem
doznawanie przyjemnoci, które chocia¿ s¹
chwilowe i przelotne, to s¹ godne po¿¹dania;
s¹ one natury cielesnej i nale¿y je zaspokajaæ
zgodnie z zasad¹ carpe diem; 8) Platona, cz.
jest najwy¿sz¹ istot¹ w wiecie zewnêtrznym;
z³o¿on¹ z cia³a i duszy; ³¹czy w sobie zarówno
co ze wiata zewnêtrznego, jak i co ze wiata idealnego; w swojej istocie nale¿y do wiata idealnego, cia³o jego za nale¿y do wiata
zewnêtrznego; cz. - to dusza w³adaj¹ca cia³em;
celem cz. jest odrzucenie wszystkiego co zmys³owe i nietrwa³e, skupienie siê na myleniu,
zapewniaj¹cym wiedzê i oczyszczenie, przez
umiejêtnoæ sprowadzenia wszystkiego co zewnêtrzne i nietrwa³e do wewnêtrznego i wiecznego wiata idei Dobra; te zadania cz. realizuje przez poznanie i przysposobienie moralne;
9) Arystotelesa, cz. jest jednoci¹ cia³a i duszy,
zmys³ów i rozumu; dusza i cia³o organiczne
cz. stanowi¹ nieroz³¹czn¹ ca³oæ; specyfik¹ cz.
jest posiadanie duszy myl¹cej, której najwy¿sz¹ zdolnoci¹ jest rozum, poznaj¹cy zarówno byt jak i dobro, kieruj¹cy wol¹ czyli
praktyczn¹ dzia³alnoci¹ i zdolnociami poznawczymi (teoretycznymi); celem najwy¿szym i ostatecznym cz. jest dobro, które nie
mo¿e byæ podobnie jak sam cz. rodkiem do
zdobywania czego innego; rodkiem do jego
osi¹gania jest cnota, rozumiana jako nawyk
umiejêtnego dzia³ania, przy zachowaniu z³otego rodka; 10) Augustyna, cz. jest od87

biciem, obrazem Boga; w jego naturze le¿y
d¹¿enie do Boga i zespolenie siê z Nim, co
mo¿e zapewniæ szczêcie, w myl zasady:
Uczyni³e nas dla Siebie i niespokojne jest
serce nasze, póki nie spocznie w Tobie (Wyznania); cz. jest zespoleniem cia³a i duszy, która
jest substancj¹ samoistn¹, nie bêd¹c¹ ani w³asnoci¹ cia³a, ani jego rodzajem; cia³o jest przeszkod¹ w poznaniu, gdy¿ rozgwar wyobra¿eñ pochodz¹cych z cia³a, przedostaje siê
do wnêtrza duszy i nie pozwala jej na zbli¿enia siê do prawdy; cz. jest odpowiedzialny za
z³o; bez ³aski Boga nie mo¿e czyniæ dobrze;
na ³askê jednak nie mo¿e sobie zas³u¿yæ, ta
bowiem od Boga jest dana darmo; 11) Awerroesa, cz. jest przejawem urzeczywistnienia siê
form tkwi¹cych w materii przez kszta³towanie
siê ró¿norodnych substancji; podstaw¹ formy
dla cia³a cz. jest dusza, nie oddzielna od niego
i przemijaj¹ca z chwil¹ dalszego przeobra¿ania siê; celem cz. i warunkiem jego szczêcia
jest przeobra¿enie siê w umys³ czynny, obejmuj¹cy wszechwiat; 12) Eriugeny, cz. jest
ma³ym wiatem, mikrokosmosem zamykaj¹cym w sobie wszystko to, co w emanacyjnym rozwoju poprzedzi³o jego powstanie; dziêki myli cz. wiat rozwija siê w kierunku
Absolutu; mo¿noæ b³¹dzenia jest pocz¹tkiem
i ród³em wolnoci cz.; 13) Tomasza z Akwinu, cz. jest jednym ze stopni hierarchicznie
ukszta³towanego przez Boga bytu; pomiêdzy
Bogiem a cz. znajduj¹ siê byty porednie, nie
poznaj¹ce przez zmys³y, ani z w³asnej natury,
lecz przez iluminacjê - anio³y bêd¹ce czyst¹
inteligencj¹, nie nale¿¹ce do wiata rzeczy;
cz. za jest koron¹ wszechrzeczy, samodzieln¹
istot¹ sk³adaj¹c¹ siê z duszy  formy substancjonalnej i cia³a, którego pod³o¿em jest materia pierwsza; z tego po³¹czenia powstaje ludzka
jednostka i ludzka osoba; cz. jest uorganizowany hierarchicznie; najwy¿szym szczeblem
w tej hierarchii jest dusza rozumna, kieruj¹ca
i dope³niaj¹ca ni¿sze formy cia³a, zale¿na bez88

porednio od Boga; cz. jednostka jest bardziej
uzale¿niony od cia³a (poprzez nie nastêpuje
bowiem ujednostkowienie warunkowane materi¹) i kieruje siê raczej w³adzami wegetatywnymi i zmys³owymi; cz.  osoba dysponuje
umys³em i wol¹ które tylko instrumentalnie
korzystaj¹ z cia³a i w³adz zmys³owych; w³adze poznawcze cz. s¹ b¹d zmys³owe, b¹d
umys³owe, gdy¿ umys³ z³¹czony z cia³em nie
mo¿e siê obejæ bez porednictwa zmys³ów,
ale zmierza do umys³owego ujêcia rzeczy
i wybiega daleko poza nie ku abstrakcji; dusza
cz. poznaje siebie przez bezporedni¹ intuicjê;
ostatecznym celem i miar¹ czynów ludzkich
jest Bóg i zjednoczenie siê duszy z Bogiem;
ukoronowaniem moralnoci cz. jest wiara, poprzez ni¹ ostatecznym celem jest zdobycie
wiecznej szczêliwoci, polegaj¹cej na mo¿noci ogl¹dania Boga; 14) Paracelsusa, cz. jest
wynikiem rozwoju matermaterii pod wp³ywem
archeusa (si³y ¿ycia), powoduj¹cej jej o¿ywienie, rozwój i przekszta³cenia; jest ma³ym
wiatem (mikrokosmosem) i podlega tym samym harmonijnie dzia³aj¹cym prawom, co
makrokosmos; nale¿¹c do kosmosu, mo¿e go
poznawaæ i rozumieæ podobnie jak wiat przyrody do którego przynale¿y; w inne za rzeczy
mo¿e jedynie wierzyæ, wg wyobrani, która nie
posiada charakteru wiedzy; 15) G. Bruno, który uwa¿a³, ¿e wszechwiat jest nieskoñczonym,
harmonijnym dzie³em - obrazem Boga, jednorodnym we wszystkich swych czêciach; cz.
w nim jest jednym z przejawów substancjonalnej jedni parmaterii i dzia³aj¹cego w niej
rozumu; jest jedn¹ z monad, niepowtarzaln¹
jak ka¿da inna, gdy¿ ukszta³towan¹ przez
Boga, w niewyczerpanej Jego twórczoci; posiada nieograniczon¹ mo¿noæ poznania, które daje ukojenie jego umys³owi i zapewnia mu
szczêcie, wynikaj¹ce ze wiadomoci bezporedniego i cis³ego zwi¹zku z przyrod¹ w której
panuje wolnoæ i nikt nie ma prawa mu narzucaæ jakichkolwiek ograniczeñ materialnych ani

duchowych, a szczególnie niedopuszczalny jest
wobec niego wszelki przymus religijny; 16)
sceptyków w tym u M. de Montaigenea, cz.
jest czêci¹ przyrody i nie mo¿na go umiejscowiæ ani poni¿ej ani powy¿ej innych istot;
chocia¿ ludzie posiadaj¹ tê sam¹ naturê i te
same naturalne instynkty, to ka¿dy cz. jest inny
od pozosta³ych, a nawet od samego siebie, gdy¿
ustawicznie siê zmienia; dobrem dla cz. jest
doznawanie przyjemnoci i troska o ¿ycie, jakimkolwiek ono jest (Jaime la vie et la cultive telle qu «il a plu á Dieu de nous»loctroyer);
niezale¿noæ cz. jest uwarunkowana sztuk¹
¿ycia, polegaj¹c¹ na panowaniu nad namiêtnociami i woli podporz¹dkowania jednostki
spo³eczeñstwu; cz. powinien byæ przywi¹zany do ojczyzny, rodziny ale na tyle by nie by³y
one dla niego tyrani¹; poniewa¿ ¿ycie jest jedyn¹
rzeczywistoci¹ cz. to nale¿y myleæ o nim
a nie o mierci; 17) Kartezjusza, cz. jest istot¹,
która myli (cogito); myl¹c¹ jani¹, dusz¹ istniej¹c¹ chocia¿by cia³o by³o tylko z³udzeniem;
istnieje wiêc niezale¿nie od cia³a, jest niezale¿n¹ substancj¹; ostateczn¹ przyczyn¹ istnienia cz.  jani jest Bóg; ¿adne w³asnoci cielesne nie s¹ zwi¹zane z dusz¹ cia³o ludzkie jest
tak samo automatem jak zwierzêce, jest tylko
mieszkaniem jani - duszy; 18) B. Pascala, cz.
jest tym stworzeniem, w którym spotykaj¹ siê
wszystkie szczeble hierarchii; sk³ada siê z cia³a i myli; ca³a jego godnoæ nale¿y do myli;
cz³owiekowi dana bywa ³aska, nadprzyrodzona mi³oæ, która nale¿y do porz¹dku boskiego;
cz³owiek jest podzielony i sam sobie przeciwny; wartoci doczesne dla cz. s¹ nieskoñczenie ma³e, znikome i bezwartociowe; wartoci boskie s¹ nieskoñczenie wielkie; celem
cz. jest s³u¿yæ Bogu z ca³ego serca i ca³ym sercem poszukiwaæ Go; wielkoæ cz. jest równa
jego nêdzy; 19) J.O. de La Mettriego, cz.
jest jednoci¹ cia³a i duszy, która jest materialna i zale¿na od cia³a, jest substancj¹ materialn¹
znajduj¹c¹ siê nawet w najdrobniejszej cz¹st-

ce istoty organicznej; mylenie za nie tylko
jest w³asnoci¹ materii, ale samo jest procesem materialnym, funkcjonuj¹cym mechanicznie, wg praw ruchu; cz. jest tak samo maszyn¹ jak zwierzêta, tylko lepiej skonstruowan¹
i wyró¿niaj¹c¹ siê przypadkow¹ w³asnoci¹:
mow¹; celem cz. jest d¹¿enie do dobra, którym jest doznawanie rozkoszy (hedonizm) za
pomoc¹ zmys³ów; 20) A.C. Helvetiusa, cz.
jest czêci¹ przyrody, podlegaj¹c¹ jej zwyk³ym
prawom; w swoim ¿yciu kieruje siê: a) wyobra¿eniami, pochodz¹cymi z danych zmys³owych; b) pobudkami, wród których najwa¿niejsz¹ jest mi³oæ w³asna; c) ocenami,
miar¹ których jest interes; umys³ cz. jest taki,
jakim czyni¹ go zmys³y, a bogactwo doznañ
zmys³owych zawdziêcza budowie cia³a, kszta³towi r¹k i giêtkich palców; bogactwo wyobra¿eñ dziêki zdolnoci mylenia i artyku³owanej
mowie; cz., tak jak to uwa¿a³ J. Locke, nie
posiada ani pojêæ ani sk³onnoci wrodzonych,
ale zale¿ne s¹ one od: otoczenia, wychowania, warunków ¿ycia, zdolnoci do naladowania innych i wyodrêbniania siê od nich poprzez potrzebê w³asnej mi³oci i realizacji
w³asnych celów; si³ê pêdn¹ cz. stanowi¹ popêdy, które dla jego funkcjonowania i rozwoju s¹ nie mniej potrzebne ni¿ rozum; kto ich
nie ma, nie jest wprawdzie zdolny do z³a, ale
nie jest te¿ zdolny do dobra; w nich maj¹ bowiem ród³o najmielsze poczynania, dziêki
nim cz. stawia czo³o niebezpieczeñstwom, cierpieniom, mierci; one przeciwdzia³aj¹ lenistwu
i bezw³adowi; do pierwotnych popêdów cz.
nale¿¹ m.in.: zaspokojenie g³odu, chronienie
siê przed ch³odem, cierpieniem, poszukiwanie
bezpieczeñstwa, prokreacja; wtórne, takie jak:
ambicje, pycha, zazdroæ, wytwarzane s¹ w
ramach spo³eczeñstwa; wychowanie cz. musi
uwzglêdniaæ jego popêdy naturalne (hedonistyczne), cele egoistyczne i koniecznoci spo³eczne; 21) J.J. Rousseau, cz. jest tworem
Boga i natury; z natury jest dobry, gdy¿ postê89

puje zgodnie ze swoimi uczuciami i wrodzonymi sobie sk³onnociami; ¿ycie cz. z natury
jest indywidualne, st¹d te¿ równoæ pomiêdzy
ludmi zanika z chwil¹ kiedy cz. zaczyna korzystaæ z pomocy drugiego i spo³ecznie oceniaæ potrzeby oraz sposoby ich zaspokajania;
istotnym elementem w cz. jest nie rozum lecz
uczucie; ono prowadzi do poznania, w uczucie natura wpisa³a podstawowe zasady postêpowania i jego nale¿y pytaæ o radê; dobre dla
cz. jest to, co za dobre uwa¿a serce; w uczuciu
i sumieniu, nie za w umyle czy rozumie, znajduje siê prawda; swobodny rozwój naturalnych
sk³onnoci cz., poszanowanie jego natury, samodzielnoci jednostek nale¿y do zadañ wychowania i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego; 22)
H. Ko³³¹taja, cz. to: a) naturalna cz¹stka ogólnej budowy wiata materialnego, poddana jego
prawom ogólnym, podobnie jak wszystkie
pozosta³e jestestwa oraz w³aciwym prawom
fizycznym, do których nale¿y np. zdolnoæ
mowy, umo¿liwiaj¹ca abstrakcyjne mylenie;
jest on tak¿e synem Boskim, dziedzicem Niebieskim, obywatelem wiecznoci; istnoæ cz.
to czucia, potrzeby i si³y (to co pospolicie
nazywa siê dusz¹) i co z ¿yciem jego ustaje;
prawa moralne s¹ ugruntowane w fizycznych
w³asnociach cz. i w jego zwi¹zkach koniecznych z obiektywnymi prawami porz¹dku natury; najwa¿niejszym z nich jest w³adza samowolnego dzia³ania; drugie to jego uprawnienia
(nale¿noci) do których przy³¹czone s¹ okrelone zobowi¹zania (powinnoci), jak gdyby warunki, pod którymi mo¿e korzystaæ
z uprawnieñ; 23) S. Staszica, cz. jest w³¹czony w proces doskonalenia siê wiata; dziêki
swojemu rozumowi, wprowadza ³ad i porz¹dek w dzie³o przyrody; Staszic wyró¿nia szereg etapów kszta³towania siê cz., wychodz¹c
od cz. natury, ¿yj¹cego w czasie przedspo³ecznym, po powstawanie wiêzów naturalnych 
wspó³dzia³anie, a¿ do wymuszenia na nim:
a) potrzeby nowego typu, której realizacja do90

prowadzi³a do zerwania ze stanem natury; b)
wyobra¿enia przysz³oci i koniecznoci jej zabezpieczenia; c) przekszta³cania potrzeb i stosunków miêdzy ludmi; d) w konsekwencji do
powstania konfliktów miêdzy ludmi i koniecznoci ich rozwi¹zywania; e) woli zjednania sobie znanych i nieznanych potêg wiata 
pojawienia siê kultu i religii; f) podzia³u pracy, stanu posiadania i wzajemnej zale¿noci,
a¿ po skomplikowany system organizacji spo³ecznych (instytucji); o stopniu postêpu i rozwoju cz. wg Staszica wiadczy nie poziom rozwoju wiedzy, nie zdobycze nauki i ich rozprzestrzenienie, lecz stopieñ wyzwolenia siê, to
znaczy realizacji ustroju ³¹cz¹cego poznanie
prawdziwych, naturalnych praw i zasad
wspó³¿ycia z poznaniem prawdziwej moralnoci, sprawiedliwoci, religii itd., gwarantuj¹cych zbli¿anie siê do powrotu cz. do natury
i ustroju zapewniaj¹cego wolnoæ jednostkom,
sprawiedliwoæ i szczêcie; 24) G.E. Lessinga, istot¹ cz. jest dzia³anie, ono jest miernikiem
znajomoci wartoci moralnych, zapewniaj¹cych
mu niezale¿noæ i szczêcie; 25) J. G. Herdera, cz. jest mikrokosmosem, zale¿nym od wiata przyrody, a przede wszystkim od zamieszkiwanej przez siebie Ziemi; cz. odzwierciedla
w sobie wszystkie rodzaje i gatunki istot
¿ywych; jego poznanie zmys³owe i umys³owe
jest warunkowane prawami przyrody, które
cz³owiek odzwierciedla dziêki doznaniom
zmys³owym i urabia w sobie w pojêcia ogólne; odzwierciedlanie siebie i wiata; kszta³towanie praktycznej i abstrakcyjnej wiedzy, jest
przyczyn¹ i konsekwencj¹ stale czynnej si³y,
która staje siê swoist¹ form¹ dzia³ania, tchnieniem tego co prowadzi go cz³owieczeñstwa;
istota cz. przejawia siê w kulturze i cywilizacji, a tak¿e w religii, które s¹ jego wiedzo-dzia³aniem; cz. poznaj¹c poprzez dzia³anie i mylenie siebie, poznaje i rozumie przyrodê,
historiê i to, co nazywa siê Bogiem; 26) J. G.
Fichtego, cz. jest przede wszystkim wyrazem

jani i jani¹, która jest sk³adnikiem pierwotnym, absolutnym pocz¹tkiem bytu; ona nie
tylko poznaje co, co bez niej istnieje, lecz
tworzy ustawicznie rzeczywistoæ; nakazem
moralnym cz. jest staæ siê wolnym, móc dzia³aæ, gdy¿ ka¿dy czyn jest dobry, bo  jest czynem; cech¹ czynu jest wolnoæ; ka¿dy cz. jako
istota rozumna, kieruje siê dwoma popêdami:
jednym, którego celem jest wolnoæ i absolutna niezale¿noæ, i drugim  ni¿szym i zmys³owym; po³¹czenie obu tworzy trzeci popêd,
zwany moralnym, który polega na wiadomoci dzia³ania niezale¿nej od wiata zewnêtrznego i maj¹cej swe ród³o wy³¹cznie w woli
spe³niania obowi¹zku; 27) J.M. Hoene Wroñskiego, cz. jest istot¹ podlegaj¹c¹ ci¹g³emu
rozwojowi; pocz¹tkowo uznawa³ siebie za
istotê fizyczn¹ nastêpnie za istotê socjaln¹
w koñcu afirmuje swoj¹ osobowoæ moraln¹;
odkrywszy rozumnoæ, uzna³ jej rozwój za
swój cel najwy¿szy, pragn¹c zaprowadziæ królestwo rozumu na ziemi; 28) A. Towiañskiego,
cz. jest porednikiem pomiêdzy niebem i ziemi¹ ogniwem spajaj¹cym dwa ³añcuchy, duchem o niebo, cia³em o ziemie zaczepionym;
istot¹ cz. jest duch, którego ucielenienie jest
aktem degradacji; zdegradowany i z³¹czony
z cia³em duch w têsknocie do utraconych
praw przystêpuje do dzia³ania, a przezwyciê¿aj¹c w krêgu ziemskim przeciwnoci, wyrabia siê i doskonali; cz. jest widzialnym narzêdziem ducha; jakoæ ¿ycia ludzkiego okrela
siê bez reszty przez charakter kolumny duchów, które uzyska³y dostêp do jego duszy;
29) A. Mickiewicza, który kreli wzorzec
cz³owieka przysz³oci, maj¹cego ¿arliwoæ
aposto³ów, powiêcenie mêczenników, prostotê
mnichów, mia³oæ rewolucjonistów, nieugiête, niezachwiane i piorunuj¹ce mêstwo ¿o³nierza
wielkiej armii oraz geniusz ich wodza; w konsekwencji by³ to jednak poeta-wygnaniec,
przywo³uj¹cy przysz³oæ w ekstatycznym uniesieniu ducha; wierz¹cy w rych³e nadejcie ³aski

niebios; 30) L. Feuerbacha, cz. sta³ siê g³.
przedmiotem filozofii, jako najdoskonalszy
twór przyrody; cz. wg niego nie jest stworzony na obraz i podobieñstwo Boga, lecz to Bóg
jest wyobra¿any na obraz i podobieñstwo cz³owieka; 31) K. Marksa, cz. jest istot¹ gatunkow¹, gdy¿ praktycznie i teoretycznie czyni
swym przedmiotem gatunek, zarówno w³asny,
jak i gatunek pozosta³ych rzeczy; odnosi siê
do siebie samego jako do istniej¹cego, ¿yj¹cego gatunku, istoty uniwersalnej i dlatego
wolnej; uniwersalnoæ cz. uwidacznia siê w tym,
¿e ca³¹ przyrodê czyni swoim nieorganicznym
cia³em, jako: a) bezporedni rodek do ¿ycia;
b) substancjê, przedmiot i narzêdzie swojej
dzia³alnoci ¿yciowej; c) ¿ycie gatunkowe staje
siê dlañ rodkiem ¿ycia indywidualnego; cz.
czyni swoj¹ dzia³alnoæ ¿yciow¹ przedmiotem
w³asnej woli i wiadomoci poprzez co odró¿nia siê od zwierz¹t; bêd¹c istot¹ wiadom¹
przedmiotem swego dzia³ania czyni w³asne
cia³o i otaczaj¹c¹ go przyrodê; dziêki pracy,
rozumianej jako wiadoma i celowa dzia³alnoæ, przekszta³cona przyroda staje siê jego
dzie³em i rzeczywistoci¹; cz. podwaja siebie
nie tylko intelektualnie w wiadomoci, lecz
tak¿e czynnie, rzeczywicie, i ogl¹da siebie
w stworzonym przez siebie wiecie; jest zdolny by wytwory w³asnej myli i dzia³alnoci
praktycznej traktowaæ, jako byty lub przedmioty od siebie niezale¿ne  wyobcowane (alienacja); poprzez te wytwory przeciwstawia siê
samemu sobie ale tak¿e innemu cz³owiekowi;
cz. w swoim rozwoju kszta³tuje cz³owieka 
samego siebie i innego; przyroda dla cz. jest
tym co pozwala mu nawi¹zaæ wiê z drugim
cz.; poprzez co staje siê on bytem dla drugiego, podobnie jak drugi staje siê bytem dla niego; cz. jako jednostka jest istot¹ spo³eczn¹,
gdy¿ ¿ycie indywidualne i gatunkowe cz. nie
s¹ czym ró¿nym, choæ sposób ¿ycia indywidualnego jest bardziej szczegó³owym,
bardziej ogólnym przejawem ¿ycia gatun91

kowego; cz. uwa¿a siê za istotê samodzieln¹
dopiero wtedy, gdy stoi na w³asnych nogach,
gdy swoje istnienie zawdziêcza samemu sobie; cz. jest twórc¹ historii poprzez: a) wytwarzanie rodków dla zaspokojenia potrzeb
i kszta³towanie materialnego ¿ycia; b) akt prokreacji  podtrzymywanie ¿ycia gatunkowego; c) wytwarzanie potrzeb nowego typu; d)
wiadom¹ i celow¹ dzia³alnoæ s³u¿¹c¹ ich realizacji (praca); e) rozwój wiadomoci i jej
tworów  sfery duchowej, wyrazem której jest
mowa, bêd¹ca rezultatem koniecznoci wyra¿enia siê i komunikowania z innymi ludmi;
32) A. Schopenhauera, cz. jest nie tylko poznaj¹cym podmiotem, ale tak¿e przedmiotem
do poznania  rzecz¹ sam¹ w sobie; st¹d te¿
jeli do istoty rzeczy nie mo¿e on przenikn¹æ
z zewn¹trz, to mo¿e dojæ od wewn¹trz; uzyskuj¹c o sobie samowiedzê, która poucza, ¿e
cz. jest wol¹; gdy¿ to jedynie jest nam wiadome; wszystko inne dane nam jest tylko w wyobra¿eniu, jako zjawisko; na dnie cz., tak jak
na dnie wszystkich rzeczy jest popêd, bezrozumny, dzia³aj¹cy bez celu i nie znaj¹cy ukojenia, st¹d ¿ycie cz. jest mêk¹; umys³ cz. Nie
kopiuje rzeczy, lecz zabarwia je w³asn¹ natur¹,
stad te¿ ich poznanie jest utrudnione; cz. poznaje jedynie zjawiska, gdy¿ Maja, zas³ona
z³udy, os³ania oczy miertelnych 33) F. Nietzsche w Tako rzecze Zaratustra okreli³, ¿e
Cz³owiek jest lin¹ rozpiêta miedzy zwierzêciem i nadcz³owiekiem, lin¹ ponad przepaci¹,
jest on mostem, a nie celem; nie ma celu poza
sob¹, lecz ma go w sobie, gdy¿ samo jego ¿ycie
jest celem; idea³em do którego zd¹¿a cz. jest
stanie siê nadcz³owiekiem, którego w rzeczywistoci obecnej go nie ma, ale mo¿na i nale¿y go  jak mówi³ w swym biologicznym jêzyku  wyhodowaæ; 34) S. Kierkegaarda,
cz. jest syntez¹ skoñczonoci i nieskoñczonoci, czasowoci i wiecznoci, koniecznoci i wolnoci, co jest przyczyn¹ jego konfliktów i cierpienia; najpowa¿niejszym
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dylematem egzystencji cz. jest sprzecznoæ pomiêdzy jego przemijaj¹cym istnieniem,
a istnieniem Boga, który jest wieczny; cz. wyrywa siê z istnienia do prawdziwego bytu, czyli
z przemijania do wiecznoci; wyrazem tego jest
przede wszystkim religia; dla cz. jest ona niezbêdna, chocia¿ niesie mu w¹tpliwoci i cierpienie; nic bowiem nie mo¿e zape³niæ przepaci miêdzy nim a bytem Boskim, wiecznym,
absolutnym; ka¿de zbli¿enie siê cz. do Boga
poni¿a go, przekonywa o w³asnej bezsile; wywo³uje lêk i dr¿enie, poprzez które w ludzkiej egzystencji objawia siê Bóg; 35) W. Diltheya, cz., a co za tym idzie ca³a rzeczywistoæ
dziejowo-spo³eczna, nie jest natury ani wy³¹cznie materialnej, ani wy³¹cznie duchowej;
nie jest ani przedmiotem czysto fizycznym, ani
czysto psychicznym, lecz z³o¿onym przedmiotem psychofizycznym; 36) B.P. Bowne, cz. to
osoba (personalizm), wiat sk³ada siê z mnogoci wolnych osób, nad nimi jest osoba nieskoñczona, która je stworzy³a; tym samym
natura wiata jest osobowa, twórcza, wolna,
moralna i spo³eczna, gdy¿: a) osoby, indywidualne orodki wiadomoci, s¹ najwa¿niejsz¹
postaci¹ istnienia; b) s¹ aktywne i twórcze; Bóg
stworzy³ wiat, ale one przekszta³caj¹ go dalej;
c) s¹ wolne, a przez to odpowiedzialne; d) podlegaj¹ zasadom moralnym; e) s¹ spo³eczne i
czyni¹ ze wiata system moralny; 37) H. Bergsona, cz. jest wiadomoci¹ ucielenion¹; jego
cia³o jest orodkiem i narzêdziem dzia³ania,
któremu podporz¹dkowane s¹ wszystkie czynnoci umys³u; celem wiadomoci jest dzia³anie u podstaw którego istnieje instynkt i intelekt; intuicja jest uwiadomionym instynktem;
intelekt ujmuje rzeczy od zewn¹trz, a intuicja
przenosi nas do wnêtrza rzeczy; istotnym
sk³adnikiem cz. jest jego jañ, która mo¿e wypowiadaæ siê nawet w jednym prze¿yciu, dziêki
jani jest ono g³êbokie; pod jani¹ powierzchniow¹ (le moi superficiel) istnieje jañ g³êboka (le moi profond); cz. cechuje inteligencja

i uspo³ecznienie (socoabilité); 38) P. Teilharda de Chardin, cz. jest centrum perspektywy
wiata, bo dopiero z perspektywy cz. mo¿na
sensownie mówiæ o wiecie; jest on jednoczenie centrum konstrukcji wiata; pojawienie siê
cz. koñczy etap ewolucji biologicznej i rozpoczyna etap ewolucji spo³ecznej, która realizuje siê poprzez wiadome i wolne dzia³anie cz.,
posiadaj¹ce charakter personalistyczny (personalizm) i zmierzaj¹ce ku powstaniu wiadomoci kolektywnej; która po³¹czy siê z punktem Omega, stanowi¹cym osobow¹ si³ê
immanentn¹ wiatu ewoluuj¹cemu, a zarazem
si³ê woli wobec tego wiata transcendentn¹
uto¿samian¹ z Chrystusem; 39) B. Croce, cz.
jest postaci¹, gdy¿ rzeczywistoæ jest wielopostaciowa: ma tyle postaci, ile ich ma ¿ycie
duchowe; a ¿ycie duchowe ma dwie g³ówne
postacie: teoretyczn¹ operuj¹c¹ intuicj¹ czy te¿
intelektem i praktyczn¹; naczeln¹ kategori¹ intuicji jest piêkno; daje ona bowiem wizjê wiata
zewnêtrznego, a jednoczenie jest wyrazem
wewnêtrznego wiata jednostki; 40) A. Einsteina, cz. ¿yje w innej skali ni¿ fizyczna, ma
swoj¹ skalê, która nie jest ani skal¹ S³oñca, ani
atomów; skala ta jest psychiczna, spo³eczna,
niekiedy religijna; o swej znikomoci czy wielkoci sk³onny jest s¹dziæ na podstawie nauk
spo³ecznych, historycznych, nie za przyrodniczych; 41) A. Gramsciego, cz. jest procesem, cilej - procesem swoich czynów; nale¿y go pojmowaæ, jako seriê aktywnych
stosunków, w których indywidualnoæ, jeli
nawet ma najwiêksze znaczenie, nie jest jedynym elementem; cz. zmienia siebie i przekszta³ca w takim stopniu, w jakim zmienia i przekszta³ca ca³okszta³t stosunków, dla których
stanowi centralny wêze³; 42) M. Heideggera,
cz. bêd¹c jednym z jestestw, jest czêci¹ Bytu
i pytanie o sens Bytu dotyczy jego samego;
tylko cz. przys³uguje zdolnoæ do stawiania
samego siebie pod znakiem zapytania; cz.
kwestionuj¹c samego siebie istnieje inaczej ni¿

ten, kto sytuuje siê wobec Bytu nie dokonuj¹c
refleksji; cz. jest: a) bytem, którego nie mo¿na
wywieæ z ¿adnej ogólnej koncepcji, idei, istoty, koniecznoci, jest faktem pierwotnym; b)
bytem istot wiadomych, wiêc nie tylko istniej¹cych, ale maj¹cych pewien stosunek do
swego istnienia; c) wyalienowany i tê alienacjê
akceptuj¹cym; d) byciem-w-wiecie i wspó³byciem i nie mo¿e istnieæ inaczej, jak uwik³any w wiat i zbiorowoæ; e) Dasein, poniewa¿
jego bytem jest dzia³anie; f) wiadomy przede
wszystkim w³asnego istnienia jako czego
narzuconego mu, nie bêd¹cego nastêpstwem
swobodnie podjêtej decyzji  jest rzucony
w wiat (Geworfenheit); cz. widzi siê takim,
jakim ukazuj¹ go jego czyny; 43) J.P. Sartrea,
cz. jest: a) bytem wiadomym, dbaj¹cym o w³asny byt i poniek¹d o nim stanowi¹cym; nie
maj¹c wp³ywu na to, czy siê urodzi i bêdzie
istnieæ; b) jakby wrzucony w istnienie, ale mo¿e
swoje istnienie uznaæ albo potêpiæ; c) zespolony ze wiatem, przede wszystkim z innymi
ludmi; je¿eli istnieje, to w wiecie; cz. nie tylko istnieje w wiecie, ale tak¿e go poznaje;
wiadomoæ bytu nie tylko w³asnego, ale i cudzego jest w³anie cech¹ ludzkiego istnienia;
ma on od pocz¹tku nie tylko wiadomoæ w³asnej jani, ale tak¿e i wiata; w³asnoci¹ cz.
jest wiadomoæ kruchoci w³asnego istnienia; troska jest cech¹ jego egzystencji (egzystencjalizm); narodziny i mieræ odczuwa jako
absurd; mieræ bowiem nie jest przejciem do
innego istnienia, lecz nieodwo³alnym koñcem
istnienia; jednym z czynników kszta³tuj¹cych
i przekszta³caj¹cych cz. jest mowa, pozwalaj¹ca wyraziæ istnienie, ale tak¿e je przekszta³caj¹ca i fa³szuj¹ca, gdy¿ s³owa staj¹ siê bytami,
narastaj¹cymi nad rzeczywistym istnieniem;
epizodycznoæ cz. wyczerpuje siê w teraniejszoci, która jest wszystkim, st¹d odczuwa on
nicoæ wiata; wy³ania siê z nicoci, jest otoczony przez nicoæ i ku nicoci zmierza, w niej
siê zapada; cz. poza sob¹ nie znajduje nic, jest
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sam i pozostawiony samemu sobie (délaissé);
nie znajduje te¿ Boga, który jest hipotez¹ aprioryczn¹ i zbêdn¹; st¹d te¿ Jestemy sami, nic
nas nie usprawiedliwi (Nous sommes seuls,
sans excuses); w tej sytuacji cz. bêdzie zawsze
takim, jakim sam siebie zrobi; bêd¹c równoczenie skazanym na to by by³ wolnym, cz.
powinien zawsze d¹¿yæ do tego by byæ czym
wiêcej, ni¿ jest; by zawsze wychodzi³ (dépasser) poza siebie; 44) J. Maritaina, cz. jest
ca³oci¹ ducha i cia³a, jest pogr¹¿ony w wiecie rzeczy i nim zdeterminowany; jednak owa
fizyczna zale¿noæ nie jest ¿adnym ograniczeniem dla ludzkiej woli i instancj¹ zdejmuj¹c¹ z cz. odpowiedzialnoæ za jego czyny;
bowiem w sensie moralnym, jest on zale¿nym
tylko od Boga; cz. jako osoba jest odpowiedzialnym, nie przed spo³eczeñstwem i jego
organami, lecz jedynie przed Bogiem; cz. jest
nie tylko osob¹ ale tak¿e jednostk¹; jako osoba nale¿y do porz¹dku nadprzyrodzonego, za
jako jednostka, do porz¹dku spo³ecznego, doczesnego; 45) E. Mouniera, cz³owieka nie
mo¿na uj¹æ ani pojêciowo, ani za pomoc¹ relacji ilociowych; jest on istnieniem, na które
nie ma miary, aczkolwiek oczywistoæ jego
obecnoci jest niezaprzeczalna; jest on jedyn¹
rzeczywistoci¹, któr¹ poznajemy i zarazem
tworzymy od wewn¹trz; cz. jako osoba jest
jednoci¹ tego, co cielesne, jednostkowe i tego,
co duchowe, wspólnotowe; jest uwik³ana
w wiat doczesny, który winna traktowaæ jako
rzeczywistoæ, w której mo¿e siê aktywnie
potwierdziæ, bo cz. nieustannie staje siê; 46)
H.R. Lotzea, cz. jest istot¹ która transcenduje Przyrodê i si³¹ swej istoty wytwarza wiat,
który mimo swej stale utrzymuj¹cej siê zasadniczej postaci przybiera niezliczone, wci¹¿
nowe oblicza historyczne; wiadoma aktywnoæ cz. wyra¿a siê w trzech zasadniczych formach: a) poznawania tego, co prawdziwe; b)
czynienie Dobra; c) kszta³towanie Piêkna; istotê cz. mo¿na wyjaniæ eksplikuj¹c m.in. sens
94

i sposób istnienia jego dzie³a znajduj¹cego oparcie w Przyrodzie, która istnieje przed wszelk¹
dzia³alnoci¹ cz. i zmienia siê w sobie na ogó³
niezale¿nie nie tylko od dzia³ania cz., lecz tak¿e od jego istnienia; ona jest te¿ stateczn¹ podstaw¹ bytu cz., jak te¿ istnienia jego dzie³; 47)
R. Ingardena, cz. istnieje i ¿yje na granicy dwu
istot ró¿nych, z których tylko jedna zdaje siê
stanowiæ jego cz³owieczeñstwo, a druga pochodzi z jego zwierzêcoci i warunkuje pierwsz¹;
cz. znajduje siê na granicach dwu dziedzin
bytu: Przyrody i specyficznie ludzkiego wiata, i nie mo¿e bez niego istnieæ, lecz wiat ten
nie wystarcza dla jego istnienia i nie jest zdolny mu go zapewniæ; cz. jest przeto zmuszony
do ¿ycia na pod³o¿u Przyrody i w jej obrêbie,
lecz dziêki swej szczególnej istocie musi przekraczaæ jej granice, ale nigdy nie mo¿e w pe³ni zaspokoiæ swej wewnêtrznej potrzeby bycia cz³owiekiem; prawdziwa istota cz. wyra¿a
siê w jego genialnoci i skoñczonoci jego bytu;
rozporz¹dza on w zasadzie jedynie dwiema
mo¿liwociami zatryumfowania nad Przyrod¹;
a) mo¿e poznaæ sam siebie i otaczaj¹c¹ go Przyrodê w jej w³asnej istocie, prawdziwej i oryginalnej; b) mo¿e realizowaæ swoim wysi³kiem
 przez zwyciêstwa i klêski  wartoci Dobra i
Piêkna, które wprawdzie przejawiaj¹ siê w
dziejach jedynie intencjonalnie, lecz posiadaj¹
dla niego w gruncie rzeczy jak¹ wy¿sz¹ rzeczywistoæ ni¿ wiat samej Przyrody; cz. pozostaje na s³u¿bie tych wartoci; natura cz. jest
transcendentna poprzez: czyny, twórczoæ,
zdolnoæ do regeneracji si³; polega ona na
nieustannym wysi³ku przekraczania granic
zwierzêcoci tkwi¹cej w cz³owieku i wyrastania ponad ni¹ cz³owieczeñstwem i rol¹ jako
twórcy wartoci; cz. ¿yje w czasie i wie o tym;
dowiadcza te¿ czasu na dwa ró¿ne sposoby;
w jednym z nich wydaje siê, ¿e to, co naprawdê istnieje, to my sami, natomiast czas to jedynie co pochodnego i tylko zjawiskowego;
w drugim za, przeciwnie, czas i dokonuj¹ce

siê w nim przemiany stanowi¹ jedyn¹ rzeczywistoæ, my natomiast jakbymy zupe³nie ulegali unicestwieniu w tych przemianach; cz.
spaja w sobie teraniejszoæ, przesz³oæ
i przysz³oæ; przezwyciê¿a czas przez to, ¿e
¿yje w sposób naturalny i pierwotny tak, i¿ nie
czuje siê ograniczony przez granice teraniejszoci, które stale przekracza; 48) J.K. Wojty³a uwa¿a, ¿e ukazanie prawid³owego obrazu cz. jest mo¿liwe jedynie wówczas, gdy
rozpatrujemy go w aspekcie wiadomoci;
w³aciwym miejscem, w którym ujawnia siê
istota cz., któr¹ jest wiadome, wolne i odpowiedzialne dzia³anie - ludzki czyn; w cz. wystêpuj¹ dwa ró¿ne i ró¿nie prze¿ywane dynamizmy; obok czynu pojawiaj¹ siê tak¿e zdarzenia
i procesy jedynie zachodz¹ce, nie bêd¹ce rezultatem wiadomej decyzji  nazwane uczynieniami.
cz³owiek absurdalny w koncepcji A. Camusa, cz. wiadomy swojej samotnoci- samotny Syzyf; cz. bowiem musi samodzielnie
wybraæ swoj¹ egzystencjê, czyli orzec, czym
¿ycie jest, czy nie jest warte trudu, by je prze¿yæ, poniewa¿ jednak samo ¿ycie jest jedyn¹
miar¹ wartoci, to nie ma innego wyboru jak
tylko ¿yæ; bêd¹c wolnym nie mo¿e wybieraæ
pomiêdzy ¿yciem a samobójstwem; cz. prawdziwie absurdalny; nie prze¿ywa rozczarowañ;
zna granice swego ¿ycia, swej wolnoci i swego mylenia; jedyna szansa przezwyciê¿ania
absurdu dla cz³owieka le¿y w akcie twórczym.
cz³owiek ca³ociowy, wg M. Maussa cel
ostateczny nauk spo³ecznych i pojêcie obejmuj¹ce jednostkê w ca³ej jej z³o¿onoci psychologicznej, biologicznej, fizjologicznej, która posiada swój udzia³ w ca³ociowych
zjawiskach spo³ecznych, gdy¿ uczestniczy
w nich nie tylko grupa, ale poprzez ni¹ wszystkie osobowoci, wszystkie jednostki jako integralne ca³oci moralne, spo³eczne, umys³owe, cielesne i materialne.

cz³owiek wieczny, pojêcie pojawiaj¹ce siê
w powieci I. Krasickiego Historia na dwie
ksiêgi podzielona (1778) i oznacza cz.w., który dziêki cudownemu napojowi co kilkadziesi¹t lat odm³adza siê i znajduje w coraz to innym kraju; niezale¿nie od Krasickiego; cz.w.
Krasickiego odradza siê z pokolenia w pokolenie, dowolnie zmienia ród i narodowoæ, staje
siê kolejno Chiñczykiem, Kartagiñczykiem,
Rzymianinem, wreszcie Polakiem; tym sposobem ¿y³ ¿yciem wielu narodów, wielu ludów i bardzo wielu wieków; cz.w. pojawia siê
w filozofii R. Emerona (The Over-Soul 1841),
jego wiecznoæ jest gwarantowana przez mo¿liwoæ obcowania z dusz¹ powszechn¹ wyzwolenie siê z przes¹dów, ogólnie przyjêtych mniemañ, a nawet z wszelkich afektów, skupiaj¹cy
siê w sobie, posiadaj¹cy ¿yw¹ wiarê w Boga
i daj¹cy pilny pos³uch jego natchnieniom;
A. Cieszkowski w traktacie Bóg i palin-geneza (1842), za cz.w. uznaje taki byt ludzki, który osi¹ga poczucie ducha; wznosi siê na taki
stopieñ duchowoci, gdzie bezporednio i intuicyjnie czuje siê niemiertelnym, gdzie nabiera pewnoci, ¿e jest synem Boga, podnosi
siê ku Bogu, posiada poczucie pewnoci moralnej; w³asn¹ prac¹ wznosi siê na wy¿yny,
z których odkrywa widnokr¹g niemiertelnoci;
poczucia pewnoci moralnej dostarcza mu podniesienie siê w duchu, praca ducha; A. Mickiewicz znaj¹c powy¿sze pogl¹dy w L Eglise et le Messie (Paris 1845), kreli now¹ wizjê
cz. w, twierdz¹c:, by postawiæ siê na jego miejscu, trzeba siê uczuæ cz³onkiem swego Kocio³a, synem swego narodu, potomkiem
odpowiedzialnym za wszystkich swoich przodków w rodzinie duchowej i doczesnej, trzeba
byæ dziedzicem wszystkich przymiotów,
wszystkich cnót, jakich nad-dziadowie nasi
bywali w pocie czo³a i w krwawych ofiarach;
cz.w. posiada: ¿arliwoæ aposto³ów, powiêcenie mêczenników, prostotê mnichów, mia³oæ
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wiane mêstwo ¿o³nierzy wielkich armii oraz
geniusz wodza; cz.w. pojawia siê w Promethidionie (1851) C. K. Norwida, by zdefiniowaæ
pojêcia: Piêkna, Sztuki i Pracy; za cz. w. uwa¿any jest tak¿e ¯yd wieczny tu³acz, skazany
przez Chrystusa, za odmowê udzielenia mu
spoczynku w trakcie drogi krzy¿owej, na ¿ycie
wieczne; m.in. bohater powiastki M. Eliadego
Dajan (wyd. polskie 1990) i powieci J. dOrmessona Historia ¯yda Wiecznego Tu³acza
(wydanie polskie 1994).
cia³o cz³owieka, materialna (substancjonalna), organiczna forma istnienia, wyposa¿ona w zmys³y; A) w wielu religiach c.cz.
pochodzi wprost od bóstwa (z bóstwa), lub te¿
zosta³o ukszta³towane przez Boga albo bóstwo
z istniej¹cej materii i obdarzone dusz¹; w kosmogonii indyjskiej istniej¹ dwie koncepcje:
1) Pan stworzeñ umieci³ w prawodzie ¿yciodajne nasiona, z których powsta³ pierwszy
embrion, a z kolei i cz³owiek; 2) Brahma przeci¹³ swoje cia³o na dwie czêci, by z jednej powo³aæ do ¿ycia mê¿czyznê, z drugiej kobietê;
w tej koncepcji c.cz. jest czêci¹ cia³a bo¿ego i bo¿ego ducha  Atmana, którego siedzib¹ jest ludzkie serce; powinnoci¹ cz³owieka jest poznanie nie tylko Brahmy  cia³a, ale
przede wszystkim zg³êbienie istoty Atmana 
duszy i osi¹gniêcie Jedni (stanu nirwany);
w kosmogonii irañskiej c.cz. jest pierwotnie
pochodzenia boskiego, wtórnie przyrodniczego (materialnego), powsta³ego z dwu ³odyg,
w które Ahura Mazda wszed³ i zindywidualizowa³ w nich, przygotowane uprzednio w niebie dusze, tak powstali Maszja i Maszjani; w kosmogonii babiloñskiej c.cz. powstaje jako mieszanina krwi bogów i ziemi;
w kosmogonii judejskiej istniej¹ dwie koncepcje stworzenia cz³owieka: 1) poprzez s³owo (Stary Testament Rodz. 1,26-29); 2), w rozdziale 2, c.cz. (mê¿czyzny) jest ulepione przez
Boga z prochu ziemi i o¿ywione tchnieniem
¿ycia (Rodz. 2, 7); cia³o kobiety jest prze96

kszta³ceniem przez Boga mêskiego ¿ebra; jest
koci¹ z koci mê¿czyzny i cia³em z jego cia³a
(Rodz. 2, 21-23); w kosmogonii greckiej c.cz.
zosta³o ulepione z gliny przez Prometeusza,
a dusza o¿ywiaj¹ca cia³o zosta³a mu dana z
ognia niebieskiego; Rad¿ajoga traktuje c.cz.
jako iluzjê (maja); w buddyzmie c.cz. (podobnie jak ka¿de inne cia³o) sk³ada siê z form
wiecznej materii, albo z po³¹czenia wiecznych
atomów (rupa); w orficyzmie i pitagoreizmie
c.cz. jest materialne, nietrwa³e, jest wiêzieniem
dla duszy, miejscem jej pokuty i oczyszczenia; misteria s³u¿y³y chwilowemu uwolnieniu
duszy z wiêzów cia³a; B) w filozofii najczêciej
c.cz. posiada charakter przyrodniczy, materialny, substancjonalny, organiczny; w systemach
dualistycznych jest ono o¿ywiane dziêki duszy; w monistycznych samo jest ród³em ¿ycia
i wszystkich swoich funkcji; i tak np. u: 1) Platona c.cz. jest zbudowane z materii mniej subtelniejszej ni¿ dusza; cia³o jest miertelne a dusza zamieszkuje go tylko chwilowo; dusza istnieje przed cia³em i zostaje z nim z³¹czona jedynie w celu odkupienia grzechu, ku czemu
prowadzi poznanie prawdy (wiecznych idej);
2) Arystotelesa dusza i cia³o organiczne stanowi¹ jednoæ i nie mog¹ istnieæ bez siebie;
wszystkie funkcje duszy s¹ zwi¹zane z cia³em
i dziel¹ jego los, jedynie rozum czynny jest
wolny od materii i niezniszczalny; 3) Tertuliana w cz³owieku nie ma nic poza cia³em, st¹d
te¿ cechuj¹ go jedynie zdolnoci ni¿sze, cielesne i zmys³owe; 4) Augustyna cia³o jest przeszkod¹ w poznaniu Boga; 5) Tomasza z Akwinu c.cz. sk³ada siê z formy i materii, to za co
duchowe posiada tylko formê; 6) M. de Montaignea cz³owiek jest czêci¹ przyrody, c.cz.
jest natury przyrodniczej, jak wszystko w niej;
nie jestemy ani powy¿ej ani poni¿ej innych
istot; 7) Paracclsusa c.cz. jest przyrodnicze,
a istota jego ¿ycia tkwi w archeusie, jako odrêbnej zasadzie dla ka¿dej istoty; 8) Th. Hobbcsa c.cz. jest organiczne i jego funkcj¹ jest

wiadomoæ; 9) G.W Leibniza cia³a, nie bêd¹c substancjami, s¹ zjawiskami substancji;
cielesnoæ za jest t¹ postaci¹, w jakiej monada zjawia siê w monadzie; cia³a s¹ wobec substancji tym, czym odbicia cia³ w zwierciad³ach
s¹ wobec cia³; s¹ zjawiskami, ale nie s¹ z³udami;
s¹ to zjawiska prawdziwe, dobrze ugruntowane (phaenomena bene funclata), gdy¿
w pewien sposób odpowiadaj¹ naturze zjawiaj¹cych siê substancji; substancja za sama przez
siê nie jest cia³em, ale dla innych substancji
jest cia³em; 10) J.P. Sartrea wiadomoæ istnieje tylko o tyle, o ile jest ucieleniona; c.cz.
obejmuje wszystkie elementy ludzkiej faktycznoci, uto¿samiaj¹c je ostatecznie z przysz³oci¹ bytu  dla siebie; nale¿¹ wiêc do niego: a)
miniona wolnoæ; b) miniona wiadomoæ,
która odchodz¹c w przesz³oæ, zatraca w³aciw¹ sobie spontanicznoæ i przejrzystoæ
i zamienia siê w psychikê, istniej¹c¹ na sposób bytu w sobie; do cia³a nale¿y moje w³asne
Ja (Ego), jako transcendentalna zasada jednoci
transcendentalnej psychiki lub jej idealna ca³oæ; tworz¹c siebie, wybieraj¹c w³asne Ja,
cz³owiek tworzy swoj¹ szeroko rozumian¹ cielesnoæ; 11) H. Marcusego, represyjne traktowanie c. w kulturze europejskiej jest zwi¹zane z tradycj¹ chrzecijañsk¹; próbê przezwyciê¿enia stereotypu represyjnoci podj¹³; 12)
Z. Freud okrelaj¹c konflikt pomiêdzy zasad¹ przyjemnoci i zasad¹ realnoci; represywny stosunek do c.cz., zdaniem; 13) H.
Marcuse, jest wynikiem, d¹¿enie do podporz¹dkowania sobie (swojemu Ja) przyrody,
w tym tak¿e c.cz.; represji uleg³a czêæ popêdów
¿ycia (popêdy homoseksualne i polimorficzne), celem realizowania siê cz³owieka w spo³eczeñstwie i jego kulturze; proponuje on zasadnicz¹ zmianê stosunku cz³owieka do w³asnego c, poprzez uwolnienie c.cz. od wy³¹cznego traktowania go, jako instrumentu: pracy,
zadañ kulturowych, spo³ecznych, etycznych,
religijnych, co powinno prowadziæ do odro-

dzenia siê pregenitalnej polimorficznej seksualnoci oraz zaniku genitalnej supremacji; w wyniku czego c. sta³oby siê w ca³oci obiektem kateksji, rzecz¹, któr¹ nale¿y siê rozkoszowaæ 
instrumentem uzyskiwania przyjemnoci;
mo¿noci¹ zespolenia w³asnej cielesnoci z dominuj¹c¹ dotychczas podmiotowoci¹ i doprowadzenia do jednoci z samym sob¹.
cia³o-dla-Innego, w filozofii J.P. Sartrea
umiejscowienie mnie w przestrzeni i w uniwersalnym czasie wiata i przydanie mi cech fizycznych i psychicznych; co rodzi pytanie czy Inny
postrzega je tylko przedmiotowo, czy te¿ adekwatnie?; moje cia³o jako cia³o  dla I nnego,
jest czym, co jest transcendentne i ca³kowicie
podmiotowi obce  widziane z zewn¹trz.
cia³o-dla-siebie, w filozofii J.P Sartrea.
bytowa podstawa wiadomoci, przypadkowe
miejsce, z którego ods³ania ona wiat; jako takie nie stanowi dla wiadomoci przedmiotu,
jest tylko prze¿ywane, i prze¿ycie to równa siê
ród³owemu dowiadczeniu bytu w postaci
md³oci; postrzegaæ w³asne cia³o jako przedmiot zaczyna siê dopiero wtedy, gdy zajmuje
siê wobec niego zewnêtrzny punkt widzenia,
a wiêc gdy usi³uje siê na nie patrzeæ oczami
Innego.
Cia³o Chrystusa, w chrzecijañstwie rozumiane jest jako symbol odkupienia i zbawienia; Chrystus przez poczêcie i narodziny przybra³ cia³o, by móg³ staæ siê ofiar¹ (Agnus Dei
 Barankiem Bo¿ym jednoci¹ cia³a i ognia
ofiarnego, pojmowanego jako mêka, mieræ
i zmartwychwstanie); z C.Ch. uto¿samiony jest
chleb ofiarny ( Eucharystia, Hostia, Bo¿e Cia³o), przeznaczony dla uczty sakralnej (komunii); prze³amywany symbolizuje mêkê i mieræ
Chrystusa na krzy¿u; spo¿ywany stanowi
cz¹stkê C.Ch. przyjmowan¹ dla zbawienia
duszy; symboliczne C.Ch. jest widomym dowodem mi³oci cz³owieka; w myl zasady, ¿e
mi³oæ pozwala odejæ, ale nie pozwala opuciæ; Chrystus odchodz¹c, da³ dowód (w wie97

czerniku), ¿e nie opuszcza cz³owieka i pozostaje dla niego pod postaci¹ chleba i wina;
w Kociele rzymskokatolickim C.Ch. sta³o siê
symbolem jednoci i wieloci cz³onowoci
Kocio³a: Gdy¿ jestemy cz³onkami cia³a
Jego (List w. Paw³a do Efezjan 5,30); boskoæ C.Ch. by³a i pozostaje przedmiotem sporów chrystologicznych; poród nich jest i taki
pogl¹d, wg którego Jezus, syn Marii sta³ siê
Bogiem za porednictwem Ducha wiêtego
podczas chrztu w Jordanie; wówczas jego cia³o zyska³o boskoæ, której wyzby³ siê w wieczerniku, przelewaj¹c j¹ na chleb i wino, jako
widomy znak obecnoci Boga wród ludzi, by
móc byæ umêczonym i ofiarowanym jako cz³owiek, opuszczony przez Boga; mia³yby to potwierdzaæ Jego s³owa na krzy¿u: Eli, Eli, lama
sabachtani? (Mat. 27, 46-50); wg hatajogi
Chrystus poprzez æwiczenia osi¹gn¹³ subtelne cia³o, odporne na karmana, choroby
i obdarzone ponad-naturalnymi mocami; pozwalaj¹ce mu na chodzenie po wodzie i dokonywanie cudów; st¹d te¿, jedna z legend podaje, ¿e Chrystus nic umar³ na krzy¿u, zatrzyma³
jedynie swoje czynnoci ¿yciowe, symuluj¹c
mieræ, a nastêpnie sam siebie przywróci³ do
¿ycia; po ukazaniu siê uczniom, powróci³ do
Kaszmiru, gdzie wczeniej uczy³ siê sztuki
hatajogi i tam zakoñczy³ ¿ycie.
cielesnoæ, w filozofii J.P. Sartrea ontologiczna zale¿noæ istnienia wiadomego bytu
w sobie, nazywana faktycznoci¹; oznaczaj¹ca ¿e wiadomoæ istnieje tylko o tyle, o ile
jest ucieleniona; wg H. Plessnera c. jest granic¹ fizycznego cia³a, w tym sensie, ¿e oznacza jego krawêdzie i kontury, stanowi¹ce wirtualne granice pomiêdzy nim samym a stykaj¹cym siê z nim medium; dziêki wyst¹pieniu
organu orodkowego organizm nie jest bezporednio jednoci¹; jest ni¹ dopiero w sposób
zaporedniczony przez centrum; nie pokrywa
siê z cia³em (Körper), którym jest, lecz dodatkowo cia³o swoje posiada jako c. (Leib); jako
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odizolowane od swego otoczenia indywiduum,
np. zwierze jest cia³em, o ile za cia³o jest mu
dane w reprezentacji centralnej, jest c; jako c.
zwierzê posiada swoje cia³o, opanowuje je,
porusza nim; innymi s³owy c. to nic innego
jak wiadomoæ w³asnego cia³a, mo¿noci
wykonywania przez nie czynnoci; zwierzêciu dane jest jego cia³o, ale nie jest mu dana
jego jañ, ma dystans do w³asnej c, nie posiada dystansu do w³asnej jani; cz³owiek swoje
cia³o odczuwa nie tylko jako c, ale poznaje je
równie¿ przedmiotowo; jest on ,ja, czyli posiada samowiadomoæ, która decyduje o podwójnym dystansie do samego siebie: z jednej
strony jani do c, z drugiej ,ja do jani; cz³owiek jest cia³em fizycznym, ograniczonym
przestrzennie, w którym tkwi, odczuwaj¹c je
jako c; indywiduum bêd¹ce jednoci¹ cia³a,
cielesnoci i duszy, wg Plessnera jest osob¹,
egzystencja, której zakorzeniona jest w odrodkowym po³o¿eniu, a wiêc oparta na nicoci.
Duch, duch: A) pojêcie i kategoria w kosmogoniach, kosmologii, filozoficznej teorii
bytu i w doktrynach religijnych, oznaczaj¹ce
niematerialny (substancjonalny lub spirytualny) pierwiastek bytu, przeciwstawny materii,
cia³u; B) Byt najwy¿szy i byty wy¿sze od bytów przyrodniczych; C) wyraz ludzkiej woli,
mylenia, mowy i dzia³ania (wiadomoci
i pracy) materializuj¹cy siê w procesie historii
i we wszelkim rodzaju twórczoci; D) wewnêtrzny byt cz³owieka, oznaczaj¹cy najczêciej jego wiadomoæ, psychikê itp.; niekiedy uto¿samiany z dusz¹ (lub funkcjami duszy);
niekiedy traktowany odrêbnie; w pogl¹dach
filozoficznych po raz pierwszy pojêcie d. pojawia siê w metafizycznej koncepcji Anaksagorasa, który pojmowa³ go materialnie: jako
materiê, tyle tylko, ¿e subtelniejsz¹ i nie zmieszan¹ z innymi rodzajami materii; d. by³ poruszycielem wiata: ³¹czy³ w sobie w³asnoci
bezosobowych si³; dzia³anie, których ograniczy³o siê do poruszenia wiata, po czym

d. przesta³ dzia³aæ; w póniejszych pogl¹dach
filozofów na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ koncepcje d. u: 1) gnostyków wskazuj¹cych w swojej teorii bytu na istnienie d. obok duszy; wi¹za³o siê to z podzia³em przez nich ludzi na tych,
co posiadaj¹: a) tylko cia³o (hylików); b) cia³o i duszê (psychików); d) cia³o, duszê i ducha (pneumatyków); d. ich zdaniem otwiera
drogê do wiedzy (gnosis), st¹d te¿ ci, którzy
posiadaj¹ d. i poprzez niego dostêp do wiedzy
nazywaj¹ siê gnostykami; 2) Orygcnesa d. jest
hipostaz¹ Boga  bytu doskona³ego  bezporednim stwórc¹ wiata (Syn  Logos); pozosta³e duchy; 3) Augustyna d. jest wy¿sz¹ czêci¹ duszy, w której mieci siê odbicie Boga;
jego atrybutami s¹: pamiêæ, rozum i wola (obraz Trójcy: pamiêæ  Jednia-Bóg  Ojciec; rozum  Logos  Prawda  Syn Bo¿y; wola 
Dobro  Mi³oæ  Duch wiêty; 4) Tomasza z
Akwinu D. jest czystym aktem (actus purus),
czyst¹ rzeczywistoci¹ w przeciwieñstwie do
materii, która jest tylko potencjonalnoci¹; 5)
F.W.J Schelinga d. jest osnow¹ przyrody, si³¹
dzia³aj¹c¹ w jej wnêtrzu, jani¹: ¿yw¹ i twórcz¹; przyroda i d. (jañ) s¹ jedynie pochodnymi postaciami bytu; 6) G.W.F. Hegla, który
daje rzeczywisty pocz¹tek filozofii ducha,
d. i przyroda by³y tylko dwiema postaciami
bytu; d. jest to¿samy z pojêciem, które stanowi pkt. wyjcia rozwoju; jego antytez¹ jest
przyroda, bêd¹ca ide¹, która oddzieli³a siê od
myli i przez to wydaje siê zewnêtrzna; st¹d
te¿ d. w konsekwencji jest synteza idei i przyrody; posiada on trzy postacie: a) d. subiektywnego; b) d. obiektywnego; c) ich syntezê 
d. absolutnego, który wyszed³ poza przeciwstawienie podmiotu i przedmiotu; g³. postaciami
d. obiektywnego s¹: prawo, pañstwo, moralnoæ; d. absolutny przejawia siê w: sztuce, religii, filozofii; 7) J. Kremcra d. jest istot¹ zjawisk, stanowi wiêc podstawê fenomenologii;
treci¹ d. jest dowiadczenie; d. ¿yje w czasie
i w nim siê przekszta³ca i rozwija; bêd¹c t³em

dla rozwoju ca³ego rodu ludzkiego, wziêty jednostkowo, jako ca³oæ, staje siê histori¹ wiata; Duchem bezwzglêdnym, ¿ywym, osob¹
jest tylko sam Bóg, d. stworzony (zgodnie
z Pneumatologi¹) jest jestestwem (monad¹),
pojedynczoci¹ samoistn¹, niezale¿n¹ od cielesnoci; posiada woln¹ wolê; 8) B.F. Trentowskiego d. jest jani¹ poznaj¹c¹ i rzecz¹ poznan¹; jedn¹ istot¹: ide¹ i umys³owoci¹; 9)
A. Cieszkowskiego d. jest samoistnoci¹ (das
Selbst) i posiada nastêpuj¹ce formy: a) samobyt (czyli: byæ sob¹); b) samo-myl (czyli
myleæ siebie); c) samo-czyn (czyli: dzia³aæ samoczynnie); jako sam w sobie d. jest
samo-bytem  idealn¹ ¿yw¹ indywidualnoci¹ jego naturalnym szczeblem jest zmys³owoæ; d. sam dla siebie jest samomyl¹ 
wiadomoci¹; d. sam z siebie jest samoczynem  woln¹ czynnoci¹; d. jest wiêc konkretn¹
to¿samoci¹ idei i natury, ogólnoci i jednoci, duszy i cia³a; niebezpiecznym dla d. jest
wszelki dualizm; 10) K. Libelta Bóg pojêty
jako D. ma takie kategorie wy¿sze, jak:
indywidualnoæ i osobowoæ; Niemiertelnoæ
i ¿ywot wieczny; tworzenie, odkupienie i owiecenie, co prowadzi do rozumieniu w jedynym
Bogu troistoci osób; 11) Feliksa Jezierskiego d. ludzki Jest u³omkiem wiata pojêæ; 12)
filozofiê d. rozwijali: A. Towiañski; w twórczoci literackiej i myli filozoficznej: A.
Mickiewicz, J. S³owacki, Z. Krasiñski; 13)
nauki o d. rozwijali tacy humanici XIX wieku
jak: E. Troeltsch, E. Sprangcr, W. Dilthey,
W. Windelband, H. Rickert; zakwestionowali
oni pewnik dualistyczny o istnieniu cia³a i duszy, uznaj¹c, zc w strukturze tej brakuje czego poredniego  d., który jest czym ró¿nym
nic tylko od cia³a, ale i od duszy; jest niematerialny, ale obiektywny, niepsychiczny i nieindywidualny; prawdy naukowe, normy prawne, dogmaty religijne  to wszystko nale¿y do
wiata d.; o d. wiemy tylko z prze¿yæ psychicznych, ale podobnie jak rzeczy materialne ist99

niej¹ poza prze¿yciami, poza wyobra¿eniami,
jakie maj¹ o nich wiadome jednostki, tak samo
i przedmioty duchowe; wiat ducha jest zatem
przedmiotem nauk humanistycznych; W. Dilthey dowodzi³, ¿e przez ducha dochodzimy do
poznania duszy, a nie odwrotnie; 14) G. de
Santayana dzieli wiat na królestwo materii (wiat realny) i wiat wiecznych esencji 
królestwo ducha; do sfery d. nale¿y takie
wartoci, jak: dobro, piêkno, harmonia; umys³
ludzki interesuje siê przede wszystkim prawd¹,
to znaczy esencjami zrealizowanymi; w ten
sposób miesza to, co chcieliby, aby by³o, dodaj¹c urody królestwu materii, ale poni¿aj¹
królestwo d.; robi¹ to zw³aszcza w poezji, religii i metafizyce; sfera nauki dotyczy tylko materii; 15) francuscy ideoegzystencjalici: z L.
Lavellem i R. Le Senn¹ na czele, rozwinêli filozofiê ducha (Philosophie de lEsprit); stali
oni na stanowisku, ¿e d. posiada nastêpuj¹ce
w³asnoci: 1) jest aktywny, obdarzony woln¹
inicjatyw¹, w przeciwieñstwie do biernej materii; 2) dostêpny poznaniu, bardziej ni¿ materia, bo sam jest wiadomoci¹; 3) jest dostêpny nie drodze spekulatywnej czy mistycznej,
lecz na drodze dowiadczenia; 4) jako aktywny, jest pierwotn¹ postaci¹ bytu; wszelka filozofia zatem jest odbudow¹ praw d., jako wiecznego ród³a myli i woli; 16) N. Hartmann
ró¿nicuj¹c psychikê i d. ma na myli tê postaæ
bytu duchowego, któr¹ za Heglem nazwa³ d.
obiektywnym, tj. sferê treci kulturowych, zawartych w mowie, wiedzy, moralnoci, religii,
obyczajowoci itd., nie przynale¿¹cych do jednostkowej osoby, ale zwi¹zanych z jak¹
wspólnot¹; wrastaj¹c w sferê takich obiektywnych treci d. cz³owiek ulega przeobra¿eniu:
z istoty psychofizycznej w jednostkê duchow¹,
osi¹gaj¹c swoist¹ formê wiadomoci, ró¿n¹
i wy¿sz¹ od zwierzêcej; t¹ specyficzn¹ formê
wiadomoci, nazywa d. indywidualnym; trzeci¹ postaæ bytu duchowego stanowi d. zobiektywizowany, czyli sfera obiektywizacji ducha
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osobowego i obiektywnego obejmuj¹ca takie
trwa³e twory kultury duchowej, jak dzie³a sztuki lub literatury; 17) K. Jaspcrs mianem d.
(Geist) okrela wiadomoæ w ogóle  warstwê ludzkiego bytu, w której przebiega mylenie i dzia³anie; cz³owiek poprzez ni¹ uczestniczy w wiecie idei, które s¹ albo dyrektywami dla badañ, albo praktycznymi pobudkami
jego uczestnictwa w wiecie; 18) M. Scheler
zak³adaj¹c istnienie bytu absolutnego (ens
a se), wskazuje, ¿e jego atrybutami s¹ duch
(Geist) i pêd (Drang); d. manifestuje siê w rzeczywistoci kulturowej pod postaci¹ czynników idealnych: religii, metafizyki, nauki, sztuki; pêd za (analogiczny do Schopenhauerowskiej woli  popêdu) przybiera form¹ czynników realnych: wiêzów krwi, politycznych
stosunków w³adzy, stosunków ekonomicznych; 19) L. Klages podejmuj¹c próbê
przezwyciê¿enia kartezjañskiego dualizmu
cia³a i duszy, operuje troistym podzia³em na:
cia³o (soma), dusza (psyche) i ducha (nus, logos, pneuma); podstawow¹ opozycj¹ stanowi
dla niego przeciwieñstwo ducha (Geist) i ¿ycia
(Leben); stanowi¹ one dwie pierwotne, kosmiczne potêgi niesprowadzalne do siebie, ani
te¿ do czego trzeciego, nic daj¹ siê wywieæ
ani z siebie, metafizycznymi pierwiastkami
wiata, z których duch, jest stron¹ ciemn¹, negatywn¹; ¿ycie za jasn¹, pozytywn¹; do istoty d. nale¿y: umys³owe akty ujmowania, jak
i akty woli; jest on zarazem czystym aktem
i czystym czynem; d.: jest, s¹dzi, analizuje, myli, ujmuje, identyfikuje i ustala dziêki aktom
namys³y nad tym, co prze¿ywane i prze¿yte;
tworzy byty mo¿liwe jedynie do pomylenia;
nosicielem ¿ycia i ducha, rzeczywistoci i bytu
jest indywidualne Ja; duch powoduje rozszczepienie biegunów ¿ycia (cia³a i duszy), co
znajduje wyraz i konsekwencje w rozdwojeniu osobowoci; d. jest przeciwnikiem duszy,
a nie ¿ycia; gdy duch zaczyna panowaæ, wykszta³caj¹ siê impulsy maj¹ce na celu ducho-

we (geistig) osobiste samopotwierdzenie siê,
podczas gdy w okresie dominacji ¿ycia przejawiaj¹ siê impulsy maj¹ce na celu w³aciwe
duszy (seeli.scg) osobiste samoograniczenie
i wyrzeczenia; duch nic jest produktem historii, lecz si³¹ kosmiczn¹, która gdy wkracza w
dzieje ludzkoci, nazywa siê postêpem; 20)
S.L. Frank uwa¿a, ¿e d. jest jednoci¹ ¿ycia i
prawdy; transcendentuj¹c w sferê d., jednocz¹c
siê z ni¹, byt-dla-siebie uzyskuje ontologiczn¹
podstawê, której pró¿no szuka³ w samym sobie; dusza wg Franka nie jest duchem.
dusza, pierwiastek, forma, energia o¿ywiaj¹ca cia³o; najczêciej pojmowany niematerialnie, niekiedy substancjonalnie; pojêcie i kategoria ontologiczna wystêpuj¹ce: niemal we wszystkich wierzeniach religijnych,
doktrynach religijnych i filozoficznych; religioznawcy uwa¿aj¹, ¿e wyobra¿enia o d. wywodz¹ siê m.in. z dowiadczenia wolnej d.
i wêdrówki d. w szamanizmie; pojêcie d. pojawia siê we wszystkich formach animizmu;
wyró¿niano przy tym ró¿ne rodzaje d. np. zwi¹zan¹ bardziej z cia³em i zale¿n¹ od jego istnienia d. cia³a oraz niezale¿n¹ od cia³a d. ducha; w staro¿ytnym Egipcie na okrelenie d.
istnia³y trzy pojêcia: ach, ba i ka, niektóre
z ludów wyró¿nia³y znacznie wiêcej d.; uwa¿ano, ¿e d. posiada ró¿ne miejsce w ciele np.:
we krwi, sercu, w¹trobie, nerce, przeponie, we
w³osach lub w kociach; d. doæ powszechnie
uwa¿ano za lustrzane odbicie jej posiadacza;
w wiêkszoci religii uwa¿a siê, ¿e d. opuszcza
cia³o w chwili jego mierci; kultury antyczne
uto¿samia³y czêsto d. z delikatn¹ substancj¹,
przede wszystkim z powietrzem; w religiach
misteryjnych d. wi¹¿e siê z bogami lub gwiazdami, dok¹d powracaj¹ po mierci; przewodnicy odprowadzaj¹ d. do królestwa zmar³ych,
w wedyzmie, hinduizmie, buddyzmie d. atman
lub > diwa jest w³¹czona w kr¹g reinkarnacji; chrzecijañstwo pojmuje d. niejako samoistny byt, który tylko w sposób przypadkowy

³¹czy siê z cia³em, lecz jako w³aciw¹ ka¿demu cz³owiekowi niemierteln¹ substancjê
¿ycia, zwi¹zan¹ z cia³em, która jest podstaw¹
osobowej integralnoci i substancjonalnej jednoci, która jako byt przeznaczona jest do niemiertelnoci; zagadnienie d. jest obecne w koncepcjach filozoficznych od czasów staro¿ytnych
do wspó³czesnych; A) w staro¿ytnej filozofii
greckiej, zainteresowanie d. znajduje wyraz
pogl¹dach: 1) Demokryta, który pojmowa³
d. atomistycznie i traktowa³ j¹ tak samo jak
cia³a; uwa¿a³, ¿e. d. sk³ada siê z atomów szczególnie drobnych, regularnych i ruchliwych,
z jakich sk³ada siê ogieñ; atomy d. s¹ odnawiane przez oddychanie; sen i letarg s¹ czêciowym, a mieræ zupe³nym znikniêciem atomów d.; 2) Empedoklesa okrelaj¹cego d.
dwojako: a) ca³okszta³t funkcji organicznych,
ród³o poznania zmys³owego; b) zamkniêtego
we krwi daimona, posiadaj¹cego w³asn¹ moc
i zasiêg dzia³ania; 3) Anaksagorasa, d.  nous,
to zasada porz¹dkuj¹ca to wszystko, co siê rozwija z wirowego ruchu w chaosie; genetycznie jest pocz¹tkiem, rzeczowo usprawniaj¹cym
istnienie; jest zatem jakby rozumem wszechwiata; 4) pitagorejczyków, podobnie jak
u orfików d.: a) istnieje oddzielnie od cia³a
(chocia¿ jest podobna do cia³a); b) mo¿e siê
³¹czyæ z dowolnym cia³em; c) jest trwalsza od
cia³a; d) cia³o jest dla niej wiêzieniem; c) jest
wiêziona w ciele za uprzednio pope³nione
przez ni¹ winy; ucielenienie d. jest skutkiem
jej upadku; e) wyzwoli siê z cia³a wówczas gdy
siê oczyci; wcielenie jest bowiem dla d. pokut¹; bêdzie wolna, gdy przejdzie ko³o wcieleñ (pogl¹d zbli¿ony do pojêcia samsary w religiach Indii); f) ¿ycie cielesne ma za cel, s³u¿enie wyzwoleniu d.; g) ponownym wcieleniom mo¿na zapobiec przez praktyki religijne, g³ównie misteryjne; 5) Platona d. jest
przeciwieñstwem materii, gdy¿ materia jest
bezw³adna, a d. jest ród³em ruchu; d. jest substancj¹, która sama siê porusza, swobodnie
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i samorzutnie dzia³a; posiada funkcje poznawcze; sama przez siê ogl¹da wspólne w³asnoci
we wszystkich rzeczach; cia³o i zmys³y s¹ dla
niej narzêdziem poznania, bez których jednak
mo¿e siê obyæ; tylko ona posiada zdolnoæ poznawania idej; chwilowo tylko zamieszkuje
cia³o i pragnie niemiertelnoci; jest: a) niematerialna; b) niezale¿na od cia³a; jej z³¹czenie z cia³em nic jest niezbêdne; c) niez³o¿ona;
w znaczeniu szerszym dzieli³ j¹ jednak na: rozumn¹, impulsywn¹ i zmys³ow¹ d) doskonalsza od cia³a; cia³o jest jej podleg³e i to ona stanowi istotê cz³owieka; cz³owiek to dusza w³adaj¹ca cia³em; e) prawdziwe ¿ycie d. zaczyna
wraz ze mierci¹ cia³a; f) istnienie jej nie ma
pocz¹tku ani koñca; jest nie tylko niemiertelna, ale i odwieczna; g) posiada wiedzê wrodzon¹, która zdoby³a przed narodzinami w ciele; h) z³em dla duszy jest niesprawiedliwoæ,
niewstrzemiêliwoæ, tchórzostwo, ciemnota;
wzorem orfików Platon przyjmowa³, ¿e: a)
dusza istnia³a pierwotnie bez cia³a; b) zaci¹¿y³
na niej grzech; c) dla odkupienia zosta³a z³¹czona z cia³em; d) najpewniejszym rodkiem
do jej wyzwolenia jest poznanie prawdy; Platon wprowadzi³ tak¿e pojêcie d. wiata, jako
zasady ruchu, ¿ycia, kszta³tu i ³adu; 6) Arystotelesa, jest podstawow¹ kategori¹ psychologii; form¹ czyli energi¹ cia³a organicznego,
z którym stanowi nierozerwaln¹ ca³oæ, o¿ywiaj¹c go; rozró¿niaj¹c trojakie funkcje d, dzieli dusze na trzy rodzaje: a) rolinn¹, powoduj¹c¹ o¿ywienie i roniecie; b) zwierzêc¹ posiadaj¹c¹ zdolnoci postrzegania: uczucia, popêd,
a wiêc pe³ni¹ca funkcje psychiczne; c) myl¹ca, w³aciwa jedynie cz³owiekowi, której najwy¿sz¹ zdolnoci¹ jest rozum, poznaj¹cy zarówno by jak i dobro; rozum kieruj¹cy wol¹
Arystoteles nazywa praktyczny, a kieruj¹cy
poznaniem  teoretycznym; d. ³¹czy ni¿sze
i wy¿sze zdolnoci cz³owieka; wszystkie funkcje
d. s¹ zwi¹zane z cia³em i dziel¹ jego los, z wyj¹tkiem rozumu czynnego (poznaj¹cego), gdy¿
102

ten jest wolny od materii, niezniszczalny, raczej boskiej ni¿ ludzkiej natury; przez niego d.
jest mikrokosmosem o w³asnej pierwotnej
przyczynie; jest podobna Bogu w makrokosmosie; Bóg zatem i d. s¹ samoistnymi formami; 7) stoików pojêcie d. zosta³o zast¹pione
przez pneuma; 8) Epikura d. jako rzeczywista i czynna jest cielesna, chocia¿ innej natury
ni¿ cia³a, czym w rodzaju koloidu, jakby p³ynnej materii rozprowadzonej po ca³ym ciele, na
podobieñstwo ciep³a; d. i cia³o to dwie materie, dwa rodzaje atomów, oddzia³uj¹cych na
siebie wzajemnie; d. jest w ruchu, którego wynikiem jest ¿ycie i wiadomoæ; wra¿enia d. to
przemiany, dokonuj¹ce siê w niej przez dzia³anie na ni¹ przedmiotów zewnêtrznych; d. jest
zniszczalna i istnienie jej koñczy siê ze mierci¹; wiara w niemiertelnoæ, zadaniem Epikura jest z³udzeniem; 9) Fi³ona d. ludzka to
miejsce spotkania dwóch wiatów materialnego i boskiego; zmys³owa czêæ d. jest czysto
materialna, rozumna jest wyp³ywem bóstwa,
pomiêdzy nimi jako czynniki porednicz¹cy
znajduje siê Logos; d. zatem to szereg z³o¿ony
z trzech ogniw ró¿nej doskona³oci: rozumu,
logosu i zmys³ów; rozum posiada w³adzê intuicyjn¹, jako zdolnoæ ogl¹dania Boga i ch³oniêcia wiat³a Bo¿ego; logos  intelekt, posiada charakter dyskursywny i operuje danymi
zmys³owymi; 10) Plotyna d. jest skutkiem
emanacji absolutu w postaci hipostaz, jest
drug¹ hipostaz¹ po duchu  wiecie idealnym
i okrela naturê wiata psychicznego, który jest
jedn¹ dusz¹ wiata, a w niej zawarte s¹ dusze
jednostkowe; wiat dusz jest emanacj¹ wiata
idei; trzeci¹ hipostaz¹ jest materia; d. ludzka
wg Plotyna dzieli siê na dwa sk³adniki: ni¿szy
zwi¹zany z cia³em i wy¿szy wolny od wiêzów
cielesnych; d. podnosi byt cielesny, ale poprzez
to i sama upada; traci ³¹cznoæ z regionami
wy¿szymi i odwraca siê od boskiego prabytu;
st¹d potrzebne jest jej nawrócenie, czyli zahamowanie pêdu, który poci¹gaj¹ w mniej do-

skona³e sfery bytu; przed d. staj¹ zatem dwie
drogi: w dó³ i wzwy¿: upadek lub po³¹czenie
siê z Bogiem; 11) gnostyków nastêpuje podzia³ na ducha i d.; cia³o, ducha i d. posiadaj¹
tylko hylicy czyli ludzie którzy dost¹pili wiedzy (gnosis) pozostali: psychicy posiadaj¹ tylko cia³o; pneumatycy tak¿e ducha; 12) Apologetów, którzy nic byli miêdzy sob¹ zgodni
w pogl¹dzie na d. ró¿nie okrelano jej naturê;
Tacjan odró¿nia³ w lad za gnostykami: duszê (psyche) i ducha (pneumê) i mniema³, ¿e
jedynie duch bêd¹c boskiego pochodzenia,
mo¿e udzieliæ duszy niemiertelnoci; Ireneusz, ¿e d. nic jest boska, lecz jedynie obrazem
(imago) Boga; wród innych przewa¿a³ pogl¹d,
¿e d. jest cielesna, nawet Ireneusz poczytywa³
j¹ za rodzaj subtelniejszego cia³a; obok tych
koncepcji Ojcowie Kocio³a ukszta³towali
pojêcie niemiertelnoci d. (g³. Atanazy); 13)
neoplatonizmu d. w ostatnim procesie emanacji od Jedni (pe³ni bytu), ku wieloci bêd¹cego pe³ni¹ nie-bytu, czyli tego co materialne, jako wyraz samoemanacji, przepajaj¹
ka¿d¹ emanowan¹ z siebie jednostkê, jednostkowo-zewnêtrznej egzystencji, bêd¹c odzwierciedleniem zarówno absolutnego Rozumu, jak
te¿ absolutnej Jedni bytu; dusze staj¹ siê wewnêtrzn¹ i niematerialn¹ sil¹, tkwi¹c¹ w ka¿dej rzeczy z osobna; s¹ niby promieniem
wietlnym, który przebija ciemnoæ nie-bytu
i pustkê i przekszta³caj¹ w siedlisko promiennego blasku; d., stoj¹c wy¿ej od cia³a, jest czym
ni¿szym od rozumu i pe³ni funkcjê dajmona,
który, jako wyraz rozumu, przenosi idee do
sfery zmys³owo-materialnej cia³a; cz³owiek
winien s³uchaæ dajmona  d., który w powi¹zaniu z logosem pokazuje mu za porednictwem rozumu, co jest zbo¿ne i prawe oraz na
czym w³aciwie polega jego ostateczny cel
i ostateczne szczêcie; ty szczêciem ma byæ
osi¹ganie prawdy absolutnej, po³¹czenie siê
rozumu zawartego w d. z logosem absolutnej
Jedni  Prawdy wszechrzeczy; 14) Augusty-

na d. jest substancj¹ niematerialn¹, przynale¿n¹
do wiata umys³owego (wiata idej), bezjakociow¹ i bezilociow¹, obecn¹ we wszystkich
czêciach cia³a; jako samodzielna substancja
duchowa, posiada czêæ ni¿sz¹ w postaci
pierwiastka wietlistego i wy¿sz¹ w postaci
ducha; d. jako taka jest samym ¿yciem, cia³o za jest tylko przez ni¹ o¿ywione (animatum); dziêki uczestnictwu w absolutnej Prawdzie i najwy¿szym Dobru d. jest niemiertelna; bêd¹c obdarzona wol¹ jest skierowana na
Dobro; duszê lepiej znamy od cia³a ona te¿
poznaje Boga, którego niepodobna ogl¹daæ
cielesnymi oczami ani ¿adnym zmys³em; 15)
Awerroesa d. jest form¹ cia³a, nieoddzieln¹ od
niego i przemijaj¹c¹ z chwil¹ jego przeobra¿ania siê; 16) kabalistów d. cz³owieka istnieje przed jego narodzeniem i sk³ada siê
z trzech czêci: ¿ycia (Nefesz), czystej inteligencji (Neszamah) i wiadomoci moralnej
(Ruach) jako pierwiastka poredniego; dla osi¹gniêcia pe³nej doskona³oci, polegaj¹cej na
ca³kowitym po³¹czeniem siê ze wiat³em, z którego wysz³a, d. mo¿e siê odradzaæ w nastêpnych istnieniach i w ten sposób dochodziæ do
pe³nego wyzwolenia z Nefesz; ostatni¹ dusz¹
o ziemskim istnieniu bêdzie dusza mesjasza;
17) M. Maimonidesa d. jest form¹ cz³owieka, dzia³aj¹c¹ przez opary fizyczne, ¿yciowe i psychiczne, istniej¹ce w mózgu; 18) Tomasza z Akwinu d. jest form¹ cia³a, a nic
samoistn¹ substancj¹; d. z cia³em stanowi¹ jednoæ (hilemorfizm); d poznajemy tylko porednio; bezporednio natomiast poznajemy czynnoci d., w³adze d. za na drodze refleksji; 19)
Dunsa Szkota d. posiada podwójn¹ formê:
duchow¹ (wegetatywn¹) i cielesn¹ (zmys³ow¹); nie s¹ one czym odrêbnym od d. rozumnej, ale wszystkie razem stanowi¹ w cz³owieku jedn¹ i nierozdzieln¹ ca³oæ; cz³owiek
rodzi siê od razu z wszystkimi w³adzami swojej d.; 20) J. Eckharta d. ludzka jest realna, bo
jej dno jest boskiej natury; niektóre jej w³a103

dze nale¿¹ wprawdzie do wiata stworzonego,
ale dno jej jest boskie, niestworzone; jest
identyczne z Bogiem, st¹d te¿ d. mo¿e bezporednio ogl¹daæ Boga w akcie mistycznym;
warunkiem takiego ogl¹du jest, by d.: a) odwróci³a siê od rzeczy i skupi³a w sobie; b) odwróci³a siê nawet od swej przyrodzonej natury i skupi³a na swym dnie i c) by tam bezwolnie odda³a siê dzia³aniu Boga; wynikiem
ogl¹dania B. przez d. jest jej upodobnienie siê
do Boga; w ten sposób nastêpuje pan-teistyczne uto¿samienie Boga i duszy; 21) Paracclsusa d. to odrêbna zasada ¿ycia (archeus) tkwi¹ca w ka¿dej istocie odrêbnie; w archeusie le¿y
klucz do przyrody, kto go pozna, ten posi¹dzie
sposób oddzia³ywania na ni¹ i dowolnego jej
przekszta³cania; 22) G. Bruna ka¿da cz¹stka
wiata jest obdarzona dusz¹ a niezmierzony
duch wype³nia i ogarnia wszystko; d. i duch
wype³niaj¹ce ca³¹ materiê, stanowi¹ prawdziw¹
rzeczywistoæ i prawdziw¹ formê wszystkiego (hilozoizm i panpsychizm); tym samym
wszystko co jest ¿ywe w wiecie, jest wolne
i nikt nic ma prawa do narzucania innych jakichkolwiek ograniczeñ, w szczególnoci niedopuszczalny jest wszelki przymus religijny;
23) Kartezjusz d. zostaje pojêta jako substancja myl¹ca (jañ myl¹ca), istniej¹ca niezale¿nie od cia³a; nie istnieje jednak sama przez
siê, lecz posiada przyczynê istnienia w Bogu;
je¿eli cia³a s¹ rozci¹g³e, to w³asnoci¹ d. jest
mylenie; d. i cia³o stanowi¹ odrêbne wiaty
i mog¹ jedynie wzajemnie wp³ywaæ na kierunek tego, co siê w nich dzieje; 24) B. Spinozy
d. jest pojmowana jako przejaw (modus) substancji Boskiej; 25) D. Diderota d. jest wytworem jednoci i niepodzielnoci organizmu;
wiadomoci¹ ruchu wewnêtrznego i zewnêtrznego, rozwijaj¹cego siê w organicznej i obdarzonej swoistym rodzajem istnienia, dzia³ania
i rozwoju maszynie cia³a; siedliskiem d. i wiadomoci jest mózg jako centralny organ kieruj¹cy mechanizmem organizmu; 26) I. Kanta
d. podobnie jak wszechwiat i Bóg s¹ ideami
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wytwarzanymi przez rozum; ide¹ duszy usi³uje siê obj¹æ ca³oæ dowiadczenia wewnêtrznego; niemiertelnoæ d. jest jedynie postulatem
rozumu praktycznego, niezbêdny jako warunek postêpu w moralnoci, podobnie jak istnienie Boga; 27) H. Ko³³¹taja d. pospolicie
nazywa siê: czucie, potrzeby i si³y i wszystko to z ¿yciem jego ustaje, przestaje istnieæ;
filozofia XIX i XX w. czêciej zajmuje siê zagadnieniem ducha ni¿ duszy; zagadnienie d.
stanowi jednak nadal jedno z centralnych
ogniw teologii; odgrywa wa¿n¹ rolê w tomizmie, niektórych nurtach personalizmu i kierunkach filozofii zorientowanych teistycznie;
28) w koncepcji personalistycznej E. Stein d.
jest przestrzeni¹, umieszczon¹ w rodku ca³oci z³o¿onej z cia³a, ducha i duszy; jako: a)
d. zmys³owa mieszka w ciele, we wszystkich
jego cz³onkach i czêciach; czerpie z niego
i dzia³a na nie kszta³tuj¹co i zachowawczo; b)
d. duchowa wznosi siê ponad siebie, w wiat
le¿¹cy poza jej w³asnym jestestwem, nawi¹zuje z nim rozumiej¹cy kontakt i z niego czerpie; c) d. w najw³aciwszym znaczeniu mieszka u siebie samej (bei sich selbst) i w niej w³anie osobowe Ja jest u siebie w domu; tu zbiera siê wszystko, co przenika ze wiata zmys³owego oraz duchowego i tu nastêpuje wewnêtrzna z nim rozprawa; tu te¿ krystalizuje siê postawa wobec niego, zostaje wydobyte to, co
staje siê najbardziej osobist¹ w³asnoci¹, czêci¹ jej samej; d. jako twierdza wewnêtrzna
(E. Stein powtarza za w. Teres¹ z Avili), nie
jest jedynie punktem, jak czyste Ja, ale stanowi przestrzeñ (twierdzê) z wieloma mieszkaniami, gdzie Ja mo¿e siê swobodnie poruszaæ, ju¿ to wychodz¹c na zewn¹trz, ju¿ to
wycofuj¹c siê bardziej do wnêtrza; d. przyswaja
sobie i kszta³tuje po swojemu sens, stanowi¹cy porz¹dek wiata i wypromieniowuje z siebie
to, czym jest, na zewn¹trz; zarazem, skoncentrowana w swym wnêtrzu, panuje nad sob¹;
najbardziej ogólnym okreleniem d. jest ¿ycie,
wyp³ywaj¹ce z g³êbi osoby, pe³nia bytu. £

£agodny spokój przystoi ludziom, gniewne szczekanie
zwierzêtom.
Ovidiusz
Ludzie wierz¹, ¿e aby zdobyæ sukces, trzeba wczeœnie
wstawaæ. Otó¿ nie – trzeba wstawaæ w dobrym humorze.
Marcel Achard
W pañstwie rz¹dzonym dobrze – wstyd jest byæ biednym, w pañstwie rz¹dzonym Ÿle – bogatym.
Konfucjusz
Ka¿d¹ pracê wykonuj, jakby mia³a ona byæ ostatni¹
w ¿yciu.
Marek Aureliusz
Biurokraci nale¿¹ prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyæ.
Andre Malraux

STEFAN BERDAK, rysunek

Nie ma ¿adnego lekarstwa na urodzenie i na œmieræ.
Zachowaj radoœæ w miêdzyczasie.
George Santayana

Wszyscy ludzie s¹ komediantami, z wyj¹tkiem kilku znanych mi aktorów.
Sacha Guirty

Trudno mi uwierzyæ, ¿e nagle wilk przemieni³ siê w Czerwonego Kapturka.
Bartosz Ar³ukowicz

Tak wiêc: chytry jest Germanin, Francuz sproœny, W³och namiêtny, a zaœ ka¿dy krakowianin go³y i inteligentny.
Tadeusz ¯eleñski Boy
Wybra³a: Czes³awa Jolanta Kotarba.
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