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Karol Jasiński 
(Olsztyn) 

GŁÓWNE IDEE NOWEJ PRAWICY I NOWEJ LEWICY 

Abstract 

THE MAIN IDEAS OF THE NEW RIGHT AND THE NEW LEFT 

The purpose of the paper is to draw attention to the problem of the division of socio-political 
life on the right and left and the doctrinal assumptions of the new right and the new left, which are 
then expressed in social and political programs. The object of these analyzes, however, are not specific 
political groups or their forms of activity, but only ideological assumptions of social movements. The 
paper has three parts: 1) it points out that there is no clear criterion for division into right and left, and 
the use of these terms is polarizing and is conditioned historically, culturally and geographically; 2) 
the main principles of the new right are presented (economic liberalism, conservatism, minimal state 
and government, free market, anti-egalitarianism); 3) the ideas of the new left wing were shown (new 
man, counterculture, criticism, egalitarianism, emancipation, ecology, pacifism). 

Keywords: new right wing and left wing, theorists, doctrine, criticism 

Słowa kluczowe: nowa prawica i lewica, teoretycy, doktryna, krytyka 

Ugrupowania działające nie tylko na polskiej, ale również na międzynarodowej scenie 

społeczno-politycznej są z reguły dzielone i porządkowane na trzy części: prawicę, lewicę 

i centrum. Trzeba zauważyć, że nie ma jednego typu prawicy, lewicy i centrum, ale są 

możliwe różne ich warianty. Podział taki jest jednak mało precyzyjny, ponieważ mamy coraz 

częściej do czynienia z różnymi hybrydami. 

Od lat sześćdziesiątych XX w. mówi się ponadto o nowej prawicy i nowej lewicy. 

Mianem tym określa się nie tyle określone partie polityczne, chociaż takowe niewątpliwie 

istnieją, ile przede wszystkim ruchy społeczne, których członkowie angażują się 

w działalność społeczną, ekonomiczną, kulturalną i polityczną. Ruchy te stały się 

przedmiotem wielu badań o charakterze socjologicznym, prawnym, ekonomicznym 

i filozoficznym. 
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 Poniższe analizy, przeprowadzone zasadniczo w aspekcie filozoficznym, są próbą 

zwrócenia uwagi na sam problem podziału na prawicę i lewicę oraz ukazania zasadniczych 

idei nowej prawicy i nowej lewicy, które znajdują następnie swój wyraz w programach 

społeczno-politycznych. Warto podkreślić, że przedmiotem owych analiz nie będą jednak ani 

konkretne ugrupowania polityczne, ani formy działalności, ale jedynie założenia ideowe 

ruchów i organizacji określanych tym mianem. 

 

 

1. Kwestia podziału na prawicę i lewicę 

Początkiem podziału ugrupowań na prawicę i lewicę było wydarzenie w parlamencie 

francuskim, które miało miejsce w roku 1789 w kulminacyjnym okresie Rewolucji. Wówczas 

zbuntowani parlamentarzyści odrzucili dotychczasową formułę obrad w trzech odrębnych 

grupach reprezentujących trzy stany społeczeństwa (tzn. arystokrację, kler i mieszczaństwo), 

a zaczęli obradować wspólnie jako Zgromadzenie Narodowe. Deputowani umiarkowani, 

prorządowi i antyrewolucyjni zasiedli po prawej stronie przewodniczącego Zgromadzenia,  

a deputowani radykalni, antyrządowi, prorewolucyjni zajęli miejsce po jego lewej stronie. 

Poglądy ówczesnej prawicy były konserwatywne, tradycjonalistyczne i religijne (klerykalne) 

w przeciwieństwie do radykalnie postępowych, racjonalistycznych i antyklerykalnych 

(niekiedy ateistycznych) wizji lewicy1. Od tej chwili podział na prawicę i lewicę stał się 

powszechnie przyjmowany nie tylko w odniesieniu do przedstawicieli parlamentu, ale także 

członków ruchów społecznych i partii politycznych. 

Obecnie pod pojęciem „prawicy” i „lewicy” rozumie się wiele różnych rzeczy  

w poszczególnych krajach i kontekstach kulturowych. Termin „prawica” odnosi się niekiedy 

do liberalizmu, który zmierza do zmian i rozwoju rynków. Określa się nim też osoby chcące 

zachować tradycję, narodowość, religię i rodzinę jako mądrość odziedziczoną z przeszłości. 

Miano „lewicy” natomiast nadaje się zwolennikom zachowania pewnych elementów państwa 

opiekuńczego. W Stanach Zjednoczonych prawica jest kojarzona raczej z konserwatyzmem, 

którego zwolennicy wspierali od samego początku wolnorynkowy kapitalizm. Amerykańscy 

liberałowie uchodzą zaś za obrońców państwa opiekuńczego. Sytuują się zatem na pozycjach 

lewicowych, ponieważ zasadniczym zadaniem lewicy jest obrona państwa opiekuńczego. 

Dzięki działaniom państwa ludzie potrzebujący i chorzy mają mieć szanse na 

                                                           
1 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica. Rodowód, ruchy, ideologia, recepcja. Kraków 2010, s. 15-16. 
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satysfakcjonujące życie. Państwo winno zatem zorganizować im odpowiednią opiekę. Bieda, 

bezrobocie i choroba są zatem elementami procesu państwotwórczego2. 

Ostatnio coraz częściej wspomina się o problemach związanych z powyższym 

podziałem, który od początku był niejasny. Terminy „prawica” i „lewica” zmieniły też  

z czasem swoje znaczenie. Niektóre bowiem idee (np. wolny rynek, państwo opiekuńcze) 

uznawano w niektórych okresach i kontekstach za prawicowe, a w innych za lewicowe. Jedno 

jest natomiast pewne. Rozróżnienie na prawicę i lewice ma charakter polaryzujący. Jest ono 

związane z konfliktowym charakterem polityki. Jej naturą jest walka między sprzecznymi 

poglądami i praktykami. Obie opcje różni nade wszystko stosunek do kwestii równości. 

Lewica dąży do zmniejszenia nierówności, a prawica do ich zachowania3. Lewicy chodzi 

zwłaszcza o równość ekonomiczną. Redukowanie nierówności przybiera postać redystrybucji 

bogactw i dochodów, dokonującej się za pośrednictwem systemów opieki społecznej. Wydaje 

się jednak, że prowadzenie takiej polityki ma niewielką wartość, jeśli nie napędza jej 

stwarzanie nowych możliwości aktywności zawodowej4. W przeciwieństwie do prawicy, 

lewica promuje następujący kanon wartości: silne zaangażowanie państwa w życie społeczno-

gospodarcze, supremacja państwa nad społeczeństwem obywatelskim, kolektywizm, 

regulowanie popytu, ograniczona rola wolnego rynku na rzecz gospodarki mieszanej lub 

społecznej, egalitaryzm, powszechne państwo socjalne, wrażliwość ekologiczna  

i internacjonalizm5. 

 Wydaje się, że podział na prawicę i lewicę nie ma też wiele wspólnego  

z następującymi diadami: skrajny-umiarkowany, zachowawczy-postępowy, religijny-

niereligijny, tradycyjny-wyemancypowany. Nie cała bowiem prawica jest skrajna, 

zachowawcza i religijna. Nie cała też lewica posiada cechy przeciwne. Prawica i lewica mogą 

zatem być jedynie użytecznymi metaforami przestrzennymi, czasowymi lub funkcjonalnymi. 

Same zaś słowa „prawica” i „lewica” mogą odnosić się do różnych treści, zależnie od 

momentu i sytuacji, oraz mieć dwuznaczne znaczenie opisujące lub wartościujące6. 

W związku z tym można wyróżnić trzy stanowiska w kwestii podziału na prawicę  

i lewicę. Jedni uważają, że rozróżnienie na prawicę i lewicę miało sens w innych czasach, ale 
                                                           
2 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, przeł. J. Serwański, Poznań 2001, s. 17-

18.32.149-150. Niektórzy podkreślają, że należy odróżnić państwo opiekuńcze od państwa socjalnego. W 
państwie opiekuńczym obywatel staje się jedynie jego wytworem. Natomiast w państwie socjalnym 
obywatel jest zdolny do inicjatywy, dzięki czemu staje się ono narzędziem postępu, por. V. Possenti, Religia i 
życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, przeł. T. Żeleźnik, Warszawa 2005, s. 144-145. 

3 Por. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999, s. 38-40. 
4 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 148. 
5 Por. A. Giddens, Trzecia droga…, dz. cyt., s. 15-17.42-43.45.51. 
6 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, przeł. A. Szymanowski, Kraków-Warszawa 1996, s. 41.46.50-64.72-73. 
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obecnie nic nie oznacza. Inni podkreślają, że jest ono aktualne, ale nie akceptują kryteriów 

tego podziału. Są też i tacy, według których zarówno podział, jak i jego kryteria są aktualne, 

ale niewystarczające. Słowa te mogą ponadto opisywać nie tylko zjawiska na scenie 

politycznej, ale także najrozmaitsze pola ludzkiego działania7. 

Podkreśla się też niekiedy, że postawy polityczne ulegają zmianie i nie zawsze można 

je ująć w kategoriach podziału na lewice i prawicę, niektórzy wyróżniają cztery ich grupy, do 

jakich należą konserwatyzm, libertarianizm, socjalizm i autorytaryzm. Zwolennicy postawy 

konserwatywnej opowiadają się za wolnością rynku, ale nie chcą ingerencji państwa  

w moralną sferę życia człowieka. Libertarianie są za indywidualizmem i minimalnym 

zaangażowaniem państwa na wszystkich obszarach życia. Socjaliści chcą ingerencji państwa 

w życie gospodarcze, ale sprzeciwiają się jego zaangażowania w kwestie etyczne. 

Przedstawiciele autorytaryzmu domagają się natomiast „silnej ręki” rządu zarówno  

w gospodarce, jak i moralności8. 

Można przypuszczać, że powyższe rozróżnianie na prawicę i lewicę, pomimo 

wszystkich związanych z nim wątpliwości, będzie jednak istnieć w praktyce partyjnej.  

Choć może ono być dokonywane na bardzo ogólnej płaszczyźnie9. 

Należy jednak zauważyć, że nie ma jednej prawicy i jednej lewicy, ale istnieje wiele 

ich rodzajów, m.in. stara i nowa prawica, stara i nowa lewica10. Warto w tym miejscu 

postawić pytanie o profil starej prawicy i lewicy, aby na tym tle dokonać następnie 

charakterystyki nowej ich odmiany. 

Otóż, stara prawica głosiła hasła leseferyzmu (społeczno-ekonomicznej wolności 

jednostki) i liberalizmu politycznego (braku ograniczeń wolności jednostki przez państwo,  

a wyłącznie przez zagrożenie dla czyjejś wolności lub mienia)11. Starą lewicę można 

natomiast utożsamić z komunizmem, w którym, na podstawie doktryny marksistowsko-

leninowskiej, interpretowano system społeczno-ekonomiczny w kategoriach materializmu 

historycznego i formułowano program rewolucyjnych przekształceń państwa 

kapitalistycznego12. Stara lewica miała zatem charakter społeczno-ekonomiczny i robotniczy, 

                                                           
7 Por. Tamże, s. 6-8. 
8 Por. A. Giddens, Trzecia droga…, dz. cyt., s. 26. 
9 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 274-275. 
10 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt., s. 37.49. 
11 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, przeł. E. Ławnik, Warszawa 1986, s. 51-70; E. Meese, A 

Just and Prosperous Society, w: M. Deaver (red.), Why I Am a Reagan Conservative, New York 2005, s. 43-
44; J. Reichley, Conservatives in an Age of Change. The Nixon and Ford Administrations, Washington D.C., 
1981, s. 416. 

12 Por. W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica” – krytyka systemu amerykańskiego, Warszawa 
1984, s. 5-9.75.77-79.81.84.86-87. 
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a jej zwolennicy domagali się przede wszystkim rozwiązania problemów materialnej 

egzystencji człowieka13. 

 

2. Doktryna nowej prawicy 

Nowa prawica jest ruchem społeczno-politycznym powstałym w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, opierającym się na klasycznym 

liberalizmie ekonomicznym (odrzuca się wszelkie ograniczenia, które krępują wolny rozwój 

gospodarczy i wolną konkurencję na rynku, sprzeciwia się interwencjonizmowi 

państwowemu w gospodarkę) i konserwatyzmie społecznym (bazuje na hasłach obrony 

porządku społecznego, tradycyjnych wartości, wolności jednostki i ograniczenia władzy 

państwowej w sferze społecznej)14. 

Intelektualnym zapleczem liberalizmu ekonomicznego, zwanego niekiedy 

neoliberalizmem, są koncepcje filozoficzne i ekonomiczne Ludwiga von Misesa, Friedricha 

Augusta von Hayeka i Miltona Friedmana. Idąc śladami Adama Smitha, podzielali oni jego 

wiarę w niewidzialną rękę rynku, a zatem w mechanizm pomnażania dobrobytu przez 

żywiołowe działanie wolnego rynku, który zmienia egoistyczne motywacje jednostek  

w pragnienie dobrobytu powszechnego. Wierzyli, że wolny rynek jest najlepszym 

mechanizmem zapewniającym spontaniczne powstanie ładu społecznego, a wszelkie 

ingerencje w jego działanie mogą prowadzić tylko do nieszczęść. Ich wspólnym założeniem 

była niechęć do państwa i wszelkiego planowania oraz kult indywidualizmu i prywatnej 

własności, wolności i nierówności społecznej. Jedynym zadaniem państwa w sferze 

gospodarczej i społecznej jest zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania wolnej 

konkurencji. Państwo jest jedynie nocnym stróżem, pilnującym praw, zapewniającym 

bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa własności. Liczyła się przy tym tylko własność 

prywatna, kierująca się zasadami wymiany wolnorynkowej. W celu jej podtrzymania należało 

zachować niskie podatki. Aprobatę wyrażano jedynie dla sprawiedliwości komutatywnej, 

której kryterium jest wartość rynkowa. Ważny był ideał praworządności, czyli 

podporządkowanie się ludzi zbiorowi praw ogólnych, znanych, pewnych i powszechnie 

obowiązujących. Uważali, że człowiek jest istotą racjonalną i kieruje się zawsze najlepszym 

interesem. Społeczeństwo jest sumą jednostek. Gospodarka zaś jest autonomiczną dziedziną 

praktyki społecznej, a ekonomia zbiorem niepodważalnych praw prowadzących do w pełni 
                                                           
13 Por. J. Janicki, Lewacy: historia i współczesność ekstremistycznej lewicy, Warszawa 1981, s. 64-65; L. 

Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część III. Rozkład, Poznań 2001, s. 463-526.  
14 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 51-70; E. Meese, A Just and Prosperous Society, 

dz. cyt., s. 43-44; J. Reichley, Conservatives in an Age of Change…, dz. cyt., s. 416. 
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przewidywalnych skutków. Idee powyższe były bardzo popularne w ekonomii w latach 

siedemdziesiątych XX w., a w latach osiemdziesiątych przeniknęły do polityki. Próbą ich 

realizacji były rządy Ronalda Raegana w USA i Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii15. 

Ideowe założenia nowej prawicy znalazły zatem wyraz w konkretnym programie reform. 

Reagan postulował między innymi obniżenie podatków, a zwłaszcza ograniczenie 

podatku progresywnego. Należało w tym celu rozszerzyć podstawę opodatkowania, tj. wzrost 

ogólnej liczby osób osiągających wyższe dochody wskutek ożywienia gospodarczego  

i wzrostu produkcji16. Potrzebne było też ograniczenie wydatków z budżetu państwowego na 

ubezpieczenia, ochronę zdrowia, politykę socjalną, oświatę i budownictwo17. 

Zwolennicy Thatcher postulowali natomiast istnienie minimalnego rządu, 

autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego, wolnego rynku (także rynku pracy), 

autorytaryzmu moralnego, indywidualizmu w sferze ekonomicznej, protekcjonizmu 

ekonomicznego i kulturowego, nierówności, tradycyjnego nacjonalizmu, minimalnego 

państwa opiekuńczego, linearnej modernizacji, oparcia ładu międzynarodowego na państwie 

narodowym, sprzeciw wobec globalizacji, marginalizowanie problematyki ekologicznej18, 

rezygnację z paternalizmu oraz respekt dla tradycyjnych wartości konserwatywnych (ładu, 

hierarchicznego porządku społecznego, silnej rodziny, jedności narodowej i patriotyzmu)19. 

Wspomniany wyżej konserwatyzm, będący drugim filarem nowej prawicy, występuje 

w dwóch zasadniczych odmianach. W jego starej odmianie odwoływano się do 

doświadczenia. W jego ramach broniono starego porządku i sprzeciwiano się konsekwencjom 

Rewolucji Francuskiej. Porządek społeczny pochodzi bowiem od Boga i opiera się na 

wspólnotach moralnych (rodzinie, Kościele, państwie). Konserwatyści wspierali więc 

hierarchię, arystokrację oraz prymat zbiorowości nad jednostką. Opierali się na autorytecie  

i tradycji. Nowa odmiana konserwatyzmu ma natomiast charakter społeczno-ekonomiczny. 

Zwraca się w nim uwagę na potrzebę rozwoju kapitalizmu i demokracji liberalnej, w którym 

istotne znaczenie przypisuje się kulturze moralnej jako podstawie życia politycznego  

i gospodarczego. Akcentuje się więc takie wartości, jak autorytet, prawo, ład, patriotyzm, 

                                                           
15 Por. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004, s. 118-120; A. Szahaj, 

Kapitalizm drobnego druku, Warszawa 2014, s. 16-17.26.44; tenże, Liberalizm, wspólnotowość, równość. 
Eseje z filozofii polityki, Toruń 2012, s. 9-11.19.36.136. 

16 Por. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów…, dz. cyt., s. 126; B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. 
cyt., s. 55-56.82. 

17 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 149. 
18 Por. A. Giddens, Trzecia droga…, dz. cyt., s. 15.18-20.42.45; A. Szahaj, Liberalizm, wspólnotowość, równość…, 

dz. cyt., s. 9-10. 
19 Por. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów…, dz. cyt., s. 126. 
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jedność narodowa, własność prywatna, tradycja i wolność osobista20. Dąży się też do 

moralnej odnowy społeczeństwa na gruncie religii i rodziny21. W powrocie do takich 

wspólnot organicznych, jak rodzina, widzi się możliwość rzeczywistego wyzwolenia 

człowieka22. 

Idee nowej prawicy są jednak bliższe neoliberalizmowi niż konserwatyzmowi. 

Neoliberalizm, nawiązujący do liberalizmu klasycznego, odrodził się w latach 70. XX w.  

Był on reakcją na przerosty i niewydolność państwa opiekuńczego i państwa dobrobytu po 

okresie wielkiego kryzysu 1929-1933. Dominowały w nim hasła deregulacji gospodarki, 

zmniejszenia obciążeń socjalnych i reprywatyzacji. Politykę neoliberalną prowadziły jednak 

partie konserwatywne (torysi pod przewodnictwem Thatcher i republikanie pod 

przewodnictwem Regana), ponieważ tradycyjne partie liberalne przesunęły się w kierunku 

lewicowym i socjalnym23. Trzeba mieć ponadto na uwadze, że neoliberalizm jest nie tylko 

doktryną ekonomiczną, ale również pewną ideologią, próbującą zawładnąć całym myśleniem 

człowieka24. 

Ważną cechą nowej prawicy jest akcentowanie roli wolnego rynku jako głównego 

gwaranta wolności indywidualnej, solidarności społecznej, innowacyjności, spontanicznego 

porządku społecznego oraz pokojowej koegzystencji. Ceni się również indywidualizm 

gospodarczy. Ogranicza się do minimum rolę państwa, którego celem jest zapewnienie 

sprawności mechanizmu dóbr i usług. Rząd ma się trzymać z daleka od gospodarki. Należy 

ograniczyć także państwo opiekuńcze, które przynosi więcej korzyści bogatszym, prowadzi 

do rozwoju biurokracji, dezintegruje rodzinę i uzależnia od opieki społecznej. Biurokracja 

państwa opiekuńczego ma ponadto tendencję do stawania się machiną nierealistyczną  

i bezosobową. Jednostki mogą nie mieć nad nią żadnej kontroli. Należy przeto uwolnić ludzi  

i przedsiębiorstwa od ciężarów biurokratycznych, które powodują też nieefektywność 

przemysłu. Z istnieniem państwa opiekuńczego jest związana problematyka podklasy, czyli 

ludzi niemających udziału w dobrobycie i należących do grup mniejszościowych (np. 

Murzyni, Latynosi). Podklasa jest formą uzależnienia od opieki społecznej. Dzięki niej 

                                                           
20 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt.,  s. 80.142.181. Warto zauważyć, że 

przedstawiciele nowej prawicy odwołują się chętnie do konserwatywnych poglądów E. Burke’a i A. de 
Tocqueville’a.  

21 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 33-42. 
22 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 103. 
23 Por. J. Bartyzel, Liberalizm, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 

394. 
24 Por. A. Szahaj, Kapitalizm drobnego druku, dz. cyt., s. 31. 
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zostają utrwalone trudne sytuacje społeczno-ekonomiczne. Jednostki stawiają się poza 

systemem rynkowym, a ich życie przenika postawa bezcelowości25. 

W przekonaniu zwolenników nowej prawicy państwo i rząd muszą być minimalne, ale 

jednocześnie silne w ograniczonym zakresie spraw. Należą do nich obrona narodowa, 

utrzymanie i umacnianie prawa, zachowanie wartości waluty, obrona integralności i wolności 

kraju. Nie może on jednak ingerować zanadto w sprawy, na których ludzie znają się lepiej26. 

Wymagana jest zatem silna ręka państwa w zakresie przestrzegania prawa, porządku i obrony. 

Niemożliwa jest jednak interwencja państwa w gospodarkę rynkową, ponieważ planowanie  

i kontrola rynku zakłócają jego funkcjonowanie27. Również demokrację należy przyjmować  

w określonych granicach. Trzeba ją rozumieć jako metodę potrzebną do wypracowania 

możliwych do zaakceptowania decyzji politycznych, zakładającą kierowanie i przyjmowanie 

odpowiedzialności ze strony kierowanych28. 

Należy też zauważyć, że nowa prawica jest antyegalitarna. Nie jest to jednak wynik 

niegodziwych intencji, ale raczej przekonania, że nierówności między ludźmi są niemożliwe 

do wyeliminowania, a jeśli są, to jedynie na drodze ograniczenia wolności. Co więcej, 

nierówności są nawet pożyteczne, ponieważ sprzyjają rywalizacji o ulepszenie 

społeczeństwa29. Równość ludzi istnieje tylko wobec Boga i prawa, ale nie w ekonomii. 

Nierówność jest uzasadniana z jednej strony zróżnicowanymi uzdolnieniami osobistymi,  

z drugiej zaś duchem konkurencji kapitalistycznej i wynikającymi stąd bodźcami 

ekonomicznymi. Równość ekonomiczna stanowi zaprzeczenie wolności jednostki i ogranicza 

realizację jej możliwości, hamując podniesienie dobrobytu szerokich mas. Równość jest 

wrogiem zarówno dobrobytu gospodarczego i cywilizacji, jak i norm etycznych30. 

Przedstawiciele nowej prawicy akceptują znaczenie więc nierówności i postrzegają je jako 

motywującą zasadę efektywności gospodarczej31. 

Nowa prawica charakteryzuje się również niechęcią wobec polityki zielonych. 

Niekiedy też uznaje przemoc za konieczną i endemiczną cechę życia ludzkiego32. 

 

 

                                                           
25 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 43-46.53. 87-88.156.160-162.209. 
26 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 148. 
27 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 49-50.77. 
28 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 146. 
29 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt., s. 13.15.82. 
30 Por. B. Kopeczi, Neokonserwatyzm i nowa prawica, dz. cyt., s. 54.146.167-168. 
31 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 275. 
32 Por. Tamże, s. 27.53-54. 
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3. Założenia ideowe nowej lewicy

Przechodząc do omawiania nowej lewicy warto sobie uświadomić, że terminu tego 

użył po raz pierwszy amerykański socjolog Charles Wright Mills w eseju Letter to the New 

Left w 1960 r.33 

Nowa lewica powstała w latach 60-tych XX w. w środowiskach akademickich, 

m.in. Berkeley (1964), Paryż (1968). Miała ona zatem charakter nieproletariacki, ponieważ jej

trzon stanowili studenci i inteligencja. Początkowo składały się na nią idee grupy 

intelektualistów uniwersyteckich, krytycznie nastawionych do różnych form degeneracji 

kapitalizmu. Następnie tworzyły ją grupy radykalnej młodzieży studenckiej. W końcu doszło 

do ukształtowania się swoistego amalgamatu idei i doświadczeń obu grup. Miały one odtąd 

pełnić ważną rolę w procesach przemiany społecznej, ponieważ stosunki kapitalistyczne, ze 

swoimi zaletami i wadami, zaczęły dominować w obszarze działalności intelektualnej 

i studiów akademickich. Przedstawiciele obu grup byli zatem przeciwnikami kapitalizmu. 

Wysoki poziom rozwoju techniki i nauki sprawił, że życie społeczne stało się wyjątkowo 

plastyczne. Tym samym zostały umożliwione jego niemal nieograniczone przeobrażenia. 

Przede wszystkim chcieli oni zerwać ze standardami panującej kultury i stworzyć nowy 

kompleks wartości. Ich wyrazem miał być „nowy człowiek”, obdarzony wrażliwością 

i odkrywający swoje instynkty34. 

Źródeł koncepcji nowej lewicy należy szukać w anarchistycznym indywidualizmie 

Maxa Stirnera oraz, będącej pod wpływem marksizmu, myśli Herberta Marcuse’a, Jeana 

Paula Sartre’a, Alberta Camusa, Theodora Adorno, Maxa Horkheimera, Ericha Fromma, 

Ernesta Blocha i Jürgena Habermasa. Pomimo różnic istniejących między nimi, można 

wyodrębnić kompleks wspólnych im idei. Należą do nich m.in.: krytyczny stosunek do 

współczesnego społeczeństwa, negowanie klasy robotniczej jako podstawowej siły napędowej 

procesu rewolucyjnego, orientacja na spontaniczne działanie, wyrzeczenie się wykorzystania 

instytucji demokratycznych współczesnego państwa, nihilistyczny stosunek do kultury 

współczesnej, projektowanie modeli „nowego społeczeństwa” i „nowego człowieka”35. 

33 Por. Ch.W. Mills, Letter to the New Left, https://www.marxists.org/subject/humanism/mills-c-wright/letter-
new-left.htm (10.02.2018) 

34 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu. Krytyka ideologii lewicowego radykalizmu, Warszawa 1976, s. 10-11.18-
20.86-107; W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 84; R. Tokarczyk, Nowa 
lewica…, dz. cyt., s. 43.66-68; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, Warszawa 1979, s. 39.236. 

35 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 26-29.35-43; R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 18.51-52. 
Nowa lewica koresponduje ze starą w następujących punktach: koncepcji alienacji, odrzuceniu ustroju 
kapitalistycznego i przyjęciu rewolucji jako metodzie działania. Nowa lewica odrzuca jednak następujące 
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Intelektualnym zapleczem nowej lewicy są ponadto anarchistyczne poglądy aktywisty 

rewolucyjnego Michała Bakunina (1814-1876). Cała jego doktryna skupia się w słowach 

„wolność” i „życie”. W imię wolności należy znieść państwo i zastąpić je oddolnymi 

organizacjami społecznymi. Życie natomiast dąży do wolności każdej jednostki. 

Jej naturalnym powołaniem jest prowadzenie życia spontanicznego, twórczego i bez żadnych 

skrępowań36. Ważne oddziaływanie miały też koncepcje niemieckiego filozofa Ernesta 

Blocha (1885-1977), których istotnym elementem jest utopijna wizja spełnienia się człowieka 

i istnienia lepszego świata. Konkretnym przykładem takiej utopii jest marksizm. Ma on 

umożliwić ujawnienie się istoty świata i realizację wszystkich jego możliwości. Mają zostać 

stworzone nie tylko nowe nieba i nowa ziemia, ale również sam Bóg jako projekcja człowieka 

najdoskonalszego37. 

Za głównego ideologa nowej lewicy uważa się jednak filozofa i socjologa Herberta 

Marcuse’a (1898-1979). Poddawał on krytyce kulturę i cywilizację współczesną. Rozwinęła 

się ona jego zdaniem w wyniku represji i sublimacji instynktów człowieka. 

Wzrost wydajności pracy domagał się podporządkowania jej przyjemności. Obecnie, przy 

wysokim poziomie techniki, represyjność jest irracjonalna. Należy wyzwolić instynkty, uznać 

przyjemność za cel sam w sobie i dokonać erotyzacji wszystkich czynności ludzkich. 

Zapewni to pokój i harmonię w relacjach międzyludzkich. Nakazy i zakazy moralne są 

bezprzedmiotowe. Cywilizacja jest ponadto jednowymiarowa. Dominuje w niej racjonalność 

naukowo-techniczna. Ludzie i rzeczy zostali sprowadzeni do swoich funkcji i pozbawieni 

substancji. Należy zatem dokonać rewolucji społecznej, aby dać ludziom możliwość 

rozwijania swoich instynktów i potrzeb. Mają ją przeprowadzić studenci, ludzie społecznie 

wykluczeni i społeczności ekonomicznie zacofane. Jej nieodłącznym elementem jest 

przemoc38. 

koncepcje starej lewicy: materializm, metodę dialektyczną, walkę klas i wzorzec państwa socjalistycznego, 
por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 202-203; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., 
s. 247.

36 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część I. Powstanie, Poznań 2001, s. 295-304. 
37 Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część III…, dz. cyt., s. 499-514. 
38 Por. Tamże, s. 470-485. Nie tylko Marcuse, ale również M. Horkheimer i T.W. Adorno, krytykowali 

jednopłaszczyznowość państwa technologicznie rozwiniętego oraz represywność jego kultury. Czynnikiem 
determinującym jednowymiarowość społeczeństwa jest dominacja idei „racjonalności technologicznej” 
(regulacja życia przez produkcję i konsumpcję) oraz „logiki panowania”, których konsekwencją jest 
manipulowanie jednostkami i grupami (totalitarny system społeczny). Dominuje obecnie rozum 
subiektywny (instrumentalny), który wyznacza cele i dobiera środki do ich realizacji. Brakuje natomiast 
rozumu obiektywnego, który jest w stanie uchwycić fundamentalną strukturę rzeczywistości. Potrzebna jest 
zatem krytyka samego rozumu. Państwo tłumi też potrzeby człowieka, zwłaszcza w sferze obyczajowości. 
Pojawia się zatem postulat uwolnienia owych potrzeb. Drogą do tego jest rewolucja, której celem jest 
zaspokojenie potrzeb jednostki i przekształcenie świadomości społeczeństwa. Rewolucja ma służyć budowie 
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Przedstawiciele Szkoły Frankfurckiej wskazywali ponadto na względną niezależność 

sfery kultury, w której toczy się istotna gra o dominację i podporządkowanie. Podejście to 

dało asumpt do powstania orientacji teoretyczno-politycznej zwanej nową lewicą. Jej cechą 

charakterystyczną była i jest koncentracja na kwestiach kulturowych i obyczajowych39. 

Koncentracja na kwestiach kulturowych i obyczajowych, a nie na społecznych 

i gospodarczych sprawiła w konsekwencji, że nowa lewica nie potrafi zaproponować 

w niektórych krajach nowego sposobu myślenia o polityce (np. USA). Jej zwolennicy 

zamknęli się w gettach akademickich, ponieważ podejmowane przez nich tematy nie były 

społecznie nośne40. Nowa lewica ma zatem charakter kulturowo-obyczajowy, intelektualny 

i kontestacyjny wobec dotychczasowych wartości, autorytetów i instytucji41. 

Celem nowej lewicy jest przede wszystkim przeobrażenie mentalności człowieka 

i stworzenie kontrkultury. Odrzuca się w tym celu instytucje państwowe i wszelkie autorytety. 

Cechami nowej mentalności mają być indywidualizm, woluntaryzm, spontaniczność, 

akcjonizm, kreatywność i fantazja42. Natomiast kontrkulturę winny cechować: płynność, brak 

związku z wartościami starszej generacji, akcentowanie roli jednostki, brak ascezy, 

inkluzywność, nastawienie antytechnologiczne, antydogmatyzm, ucieczka w mistykę i magię, 

negatywny stosunkiem do przemocy, powrót do natury, swoboda ekspresji, kreowanie 

nowych trendów mody i globalizm43. 

Przedstawiciele nowej lewicy akcentują nade wszystko potrzebę stworzenia „nowego 

człowieka”, który ma być wolny od represji i przemocy. Winien on posiadać „nową 

uczuciowość”, w której dominują instynkty życia. Warunkiem wolności jest nie tylko 

społeczeństwa nierepresyjnego, w którym zostałyby zaspokojone i rozwijane potrzeby materialne. Także 
praca przekształcona zostałaby w zabawę lub grę. Emanacji podlegałaby również seksualność człowieka. 
Należy zatem przejść od cywilizacji represywnej do nierepresywnej, od kierowania się „zasadą wydajności” 
do kierowania się „zasadą przyjemności”, por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 45-55; W. 
Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 137-147.151-168; A. Szahaj, Teoria 
krytyczna szkoły frankfurckiej, Warszawa 2008, s. 20-28.41-56. Jednowymiarowość wyraża się również w 
jednostronności wykluczającej wszelką alternatywną formę życia. Na płaszczyźnie politycznej przejawia się 
ona w takim zespoleniu jednostek ludzkich z kapitalistycznym systemem państwowym, aby wyeliminować z 
niego swobodną grę sił politycznych i stłumić konflikty społeczne. Jednostki zostają zamknięte w jednolitym 
schemacie wzorów produkcyjno-konsumpcyjnych, narzuconych im przez państwo korporacyjne. 
Jednowymiarowość jest również konsekwencją działania środków masowego przekazu, które są w rękach 
kilku potentatów, sprawują kontrolę, wywierają presję, lekceważą wartości wyższe i kształtują jednolitą 
osobowość jednostek. Chodzi więc o standaryzację ludzi i rzeczy, wykluczającą wszelką różnorodność, por. 
R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 85-89.96-99; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., 
s. 53-55.71-74.

39 Por. A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, dz. cyt., s. 12. 
40 Por. A. Szahaj, Liberalizm, wspólnotowość, równość…, dz. cyt., s. 179-180. 
41 Por. J. Janicki, Lewacy…, s. 64-65; L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Część III…, dz. cyt., s. 463-526.  
42 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 216. 
43 Por. W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 101-110; R. Tokarczyk, Nowa 

lewica…, dz. cyt., s. 55-56.221-222. 
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rewolucyjna zmiana natury biologicznej, zwłaszcza świadomości człowieka, ale także 

zbiurokratyzowanego społeczeństwa politycznego. Należy zatem umieścić człowieka w takim 

systemie stosunków, który zapewni mu wolność i w konsekwencji uczyni szczęśliwym44. 

Podstawą owej antropologii była krytyka wzoru człowieka ukształtowanego przez 

cywilizację przemysłową. Opierała się ona na ideach Georga W.F. Hegla, Karola Marksa 

i Zygmunta Freuda. Dzięki nim podkreślono naturalną dobroć człowieka, jego potrzebę 

wolności hedonistycznej i miłości, a także konieczność eliminacji wszelkich form represji 

w życiu ludzkim. Punktem odniesienia miał być model człowieka wielowymiarowego, który 

charakteryzowałby się nową wrażliwością fizjologiczną i intelektualną. Bliskie były ideały 

wolności, równości i braterstwa45. 

W związku z tym akcentowano rolę różnorodności i autoekspresji. Każda jednostka 

manifestując unikalność swojej osobowości przyczynia się bowiem do wzbogacenia 

społeczeństwa, które staje się różnorodne. Owa różnorodność zakłada wolność przejawiania 

się indywidualności ludzkiej. Człowiek powinien dążyć do autentyczności własnej 

osobowości. Podlega ona niekiedy procesowi alienacji, której przyczyną jest technika lub 

kultura. Należy zatem tworzyć autentycznego człowieka, dzięki czemu będzie możliwa także 

jego samorealizacja. W tym celu trzeba znaleźć najbardziej odpowiednie dla danej jednostki 

formy aktywności46. 

Poszukiwanie ludzkiej autentyczności jest zarazem manifestacją wolności, 

a najpełniejszy wyraz wolności stanowi proces poszukiwania i uzewnętrznienia ludzkiej 

autentyczności. Wolność jest zatem procesem polegającym na ciągłym poszukiwaniu, 

odkrywaniu i praktykowaniu ludzkiej autentyczności. Na wolność składa się zatem element 

poszukiwania, identyfikacji i praktykowania własnego „ja”. Ważną rolę w odkrywaniu 

autentyczności odgrywa uczestnictwo we wspólnocie47. Podkreśla się znaczenie wspólnoty 

jako formy wzajemnych związków charakteryzujących się intymnością, intensywnością 

emocjonalną, spójnością, ciągłością i zgodnością moralną. Zagrożeniem wspólnoty może być 

konkurencyjność i prywatność. Sprzyja jej natomiast duchowa i fizyczna miłość. Wolność jest 

swobodą czynienia tego, co się chce tak długo, jak długo nie przynosi to szkody innym. 

44 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 122-142. 
45 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 52-54. 
46 Por. R. Tokarczyk, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 55.75-76.86-88.244.252. 
47 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 111-114.119-120; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, 

dz. cyt., s. 97-98.108. 
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Ważne jest więc wolne i twórcze działanie, ponieważ dzięki niemu człowiek tworzy wartości 

i nadaje sens własnej egzystencji48. 

W imię autentyczności należy też w nowy sposób potraktować seksualność człowieka. 

Bogactwo form stosunków seksualnych ułatwia bowiem budowanie głębokich, intymnych 

więzi społecznych, przynoszących ludziom zadowolenie, umożliwiających samorealizację 

i stwarzających grunt dla społeczności. Nowa lewica akceptuje wszelką przyjemność, w tym 

przyjemność seksualną, jako wartość samoistną. Osiąganie przyjemności jest bowiem 

wyrazem wolności człowieka49. 

Wyrazem powyższej wizji nowego człowieka jest program reform nowej lewicy. 

Można go streścić w pięciu punktach. Po pierwsze, potrzeba moralnej rewolucji jednostki 

i przyjęcia nonkonformistycznej postawy wobec przyjętych schematów życia. Po drugie, 

kontestacja niektórych zjawisk społecznych, np. nędzy i wojny. Po trzecie, nacisk na 

ukształtowane już polityczne siły liberalne i związki zawodowe. Po czwarte, przebudowa 

społeczna w kierunku demokracji partycypacyjnej. Po piąte, decentralizacja, anarchizm 

i pluralizm struktur organizacyjnych, zależnie od sytuacji. Zwolennicy nowej lewicy 

akcentują silny związek z praktyką, nieufność do logiki i zasad racjonalności oraz podważenie 

reguł społecznych. Fundamentem owego programu jest przede wszystkim totalna krytyka 

dotycząca zarówno struktur ekonomicznych, społecznych i politycznych, jak i stylu życia. 

W jej wyniku odrzuca się zarówno państwo kapitalistyczne, jak i socjalistyczne50. 

Członkowie nowej lewicy dowartościowują natomiast demokrację uczestniczącą, 

której istotą są osobiste kontakty ludzi podejmowane w celu wymiany, dyskutowania 

i uzgadniania przekonań politycznych. Demokracja domaga się zatem rozwijania 

i podtrzymywania więzi międzyludzkich. Przejawia się ona w decentralizacji i porozumieniu. 

Decentralizacja jest zasadą struktury władzy i społeczeństwa, według której nie mogą być one 

skoncentrowane wokół elit społecznych. Porozumienie jest natomiast wynikiem rozważania 

różnych możliwości podczas dyskusji51. Demokracja uczestnicząca wymaga ponadto 

korelacji wolności i równości. Ludzie są wolni w wyrażaniu swej autentyczności, ale są też 

równi  

z racji podlegania prawom i obowiązkom52. 

48 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 105-106.116-117.123-138. 
49 Por. Tamże, s. 51.204; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 249-251. 
50 Por. W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 80-85. 
51 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 163-168; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 

180-186. 
52 Por. R. Tokarczyk, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 183.188-189. 
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Ważnym elementem programu nowej lewicy jest zatem idea równości, realizowana 

zresztą w różnych formach: politycznej (głosowanie), prawnej (równość wobec prawa) 

i społecznej (status społeczny mierzony wielkością majątku). Wszystkie są powiązane 

z równością ekonomiczną53. Zauważa się wprawdzie istnienie nierówności naturalnych 

(biologicznych), ale uwaga jest skoncentrowana na nierównościach społecznych. Należy je 

niwelować za pomocą odpowiedniego ustroju społecznego. Podkreśla się też, że nierówności 

naturalne nie mogą uzasadniać nierówności społecznych54. 

Egalitaryzm nowej lewicy przejawia się w dążeniu do obalenia despotycznego ustroju 

opartego na nierówności, która jest rozumiana jako niesprawiedliwy ład społeczny. Celem jest 

wprowadzenie społeczeństwa równego pod względem prawnym, politycznym i społecznym. 

Podejmuje się ponadto walkę przeciwko wszelkim formom dyskryminacji. Niekiedy 

egalitaryzm lewicy miał podłoże religijne. Był postrzegany jako skutek nauczania 

chrześcijańskiego55. Nowa lewica jest jednak zasadniczo świecka. Zachowuje duży dystans 

do religii Zachodu, zwłaszcza chrześcijaństwa, a religie Wschodu traktuje jedynie 

instrumentalnie dla swoich celów jako pomoc w poszukiwaniu autentycznego „ja”. Religia 

jest dla niej nie tylko źródłem zabobonu i irracjonalności, ale też hamulcem postępu  

i rozwoju56. 

Równość jest zatem powiązana ze sprawiedliwością społeczną. Ważna rola w jej 

zaprowadzeniu przypada rządowi. Równość jest ważna, ponieważ odnosi się do szans 

życiowych ludzi57. Równość jest jednak drugorzędna w stosunku do wolności, ponieważ 

skrajnie pojmowana równość byłaby ograniczeniem wolności. Równość urasta do rangi 

wartości podstawowej jedynie w społeczności, w której występują rażące nierówności 

społeczne i ekonomiczne między ludźmi58. 

Zwolennicy nowej lewicy podkreślają też, że społeczeństwo, w którym występują 

nierówności, krzywdzi samo siebie, ponieważ nie robi użytku z talentów i możliwości swoich 

obywateli. Nierówności mogą ponadto zagrozić spójności społeczeństwa i mieć przykre 

konsekwencje (np. wzrost przestępczości, konflikty)59. W tym kontekście pojawia się również 

kwestia podklasy. Zdaniem niektórych jest ona funkcjonalna, ponieważ jej członkowie 

53 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 139-141; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 
141-145.151-156. 

54 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 144-148.168-171; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, 
dz. cyt., s. 190-192. 

55 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt., s. 14-15.61. 
56 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 19.26.205. 
57 Por. A. Giddens, Trzecia droga…, dz. cyt., s. 41. 
5858 Por. R. Tokarczyk, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 245. 
59 Por. A. Giddens, Trzecia droga…, dz. cyt.,  s. 41. 
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wykonują zajęcia uciążliwe, których nie chce się podjąć ludność rodzima. Państwo potrzebuje 

ich zatem. W podklasach rodzi się jednak przestępczość, rozpadają się rodziny i następuje 

ogólna dezorganizacja społeczna. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, ponieważ 

istniejące bariery ograniczają szanse na awans społeczny60. 

Nowa lewica jest zatem bardziej egalitarna, a więc dąży do zredukowania nierówności 

istniejących w pewnych wymiarach życia ludzkiego. Egalitaryzm nowej lewicy nie oznacza 

tego, że jest ona egalitarystyczna. Równość wszystkich we wszystkim jest bowiem wizją 

utopijną. Ruch egalitarny jest jedynie dążeniem do zredukowania nierówności społecznych 

i uczynienia bardziej znośnymi nierówności przyrodzonych61. Przeplatają się przy tym dwie 

koncepcje równości: reformistyczna (rozwiązanie kwestii równości w ramach obecnego 

systemu) i rewolucyjna (odrzucenie systemu obecnego). Wysuwa się w związku z tym 

postulaty zwiększenia udziału we władzy politycznej ludzi ubogich i grup mniejszościowych, 

upowszechnienia faktycznej równości wobec prawa, eliminacji ubóstwa i nędzy oraz 

zrównania statusu społecznego kobiet i mężczyzn62. 

Dążenie do równości jest związane z polityką emancypacji, która jest istotnym rysem 

nowej lewicy63. Emancypacja jest wyrazem nastawienia na wyzwolenie jednostek i grup 

z ograniczeń ich szans życiowych. Składają się na nie dwa zasadnicze elementy: dążenie do 

zrzucenia okowów przeszłości oraz przezwyciężenie nieuprawnionej dominacji jednych 

jednostek i grup nad innymi. W wyniku emancypacji zmierza się do wyeliminowania 

wyzysku, nierówności i ucisku na rzecz sprawiedliwości, równości, uczestnictwa 

i samorealizacji. Emancypacja oznacza taką organizację życia zbiorowego, w ramach którego 

jednostka ma wolność i niezależność działania. Zadaniem władzy jest więc tworzenie 

odpowiednich warunków działania64. Akcentuje się zwłaszcza potrzebę emancypacji kobiet, 

które są rzekomo poddane zwyczajowej i zawodowej dominacji ze strony mężczyzn. Próbuje 

się zatem propagować ideę równości i podejmować konkretne działania. Należą do nich: 

eliminowanie seksizmu (społecznej dominacji mężczyzn nad kobietami i ich przedmiotowego 

traktowania), zacieranie tradycyjnych ról społecznych i zawodowych, zmiana form 

współżycia seksualnego (promowanie miłości lesbijskiej jako sposobu przezwyciężenia 

supremacji mężczyzny), pomniejszanie znaczenia kontaktów seksualnych na rzecz innych 

60 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 161. 
61 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt.,  s. 79-82. 
62 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt.,  s. 144-145. 
63 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt., s. 62, 
64 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. 

A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 281-283.285-286. 
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form relacji międzyludzkich oraz równomierne rozłożenie obowiązków w różnych 

dziedzinach życia (np. polityce, wychowaniu dzieci, domu, wypoczynku)65. 

Problematyka emancypacji jest też podejmowana w związku z krytyką rasizmu, 

dyskryminacji mniejszości narodowych, tradycyjnego modelu małżeństwa, purytanizmu 

seksualnego, religii oraz systemu edukacji66. Związane są z nią dwa zjawiska: mowy 

nienawiści i poprawności politycznej. Przedstawiciele nowej lewicy sprzeciwiają się 

nienawistnej mowie przeciwko wszelkim mniejszościom i ludziom rzekomo uciskanym, 

a także dyskryminacji słownej lub fizycznej. Konsekwencją poprawności politycznej jest 

natomiast nadmierna afirmacja niektórych środowisk mniejszościowych67. 

Przedstawiciele nowej lewicy zwracają również uwagę na takie kwestie społeczne, jak 

ekologia i pacyfizm. Ekologia jako element doktryny lewicy jest wyrazem radykalizmu. Nie 

ma jednak oczywistych powiązań między ekologią a myśleniem lewicowym. Wczesne formy 

ekologii łączyły się z krytyką modernizacji pochodzącą ze strony konserwatyzmu68. Ważnym 

rysem nowej lewicy jest natomiast unikanie przemocy. Dążenie to jest jednak 

charakterystyczne dla całego świata demokratycznego. W systemie demokratycznym zaś 

rządy sprawują na zmianę lewica i prawica. Nie można ponadto utożsamiać prawicy 

z przemocą, ponieważ przemoc jest właściwa jedynie prawicy radykalnej69. Ponadto 

niektórzy teoretycy nowej lewicy (np. Marcuse) próbują uzasadnić moralne prawo do 

przemocy u osób buntujących się przeciwko zastanemu systemowi70. Nie można bowiem 

zapominać o tym, że członkowie nowej lewicy wyrażają emocjonalny protest przeciw 

wartościom i instytucjom systemu liberalnego oraz dążą do jego zniszczenia. 

Usprawiedliwiają tym samym przemoc jako formę walki z systemem71. Podejmują więc 

zagadnienie przemocy rewolucyjnej i omawiają je łącznie z represyjną polityką państwa, 

w którym problem przemocy miał w ogóle przestać istnieć72. 

Nowa lewica jest zatem za zerwaniem z przeszłością, większą równością, bardziej 

humanistycznym porządkiem i modernizacją73. Jej przedstawiciele akcentują znaczenie 

65 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 152-157; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 
164-171. 

66 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 90- 96; tenże, Utopia „Nowej Lewicy” amerykańskiej, dz. cyt., s. 
58-66. 

67 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 223-224. 
68 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 10-11.19.218-221. 
69 Por. N. Bobbio, Prawica i lewica, dz. cyt., s. 12. 
70 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 181-182. 
71 Por. W. Osiatyński, W kręgu mitu amerykańskiego, Warszawa 1971, s. 226-227. 
72 Por. A. Giddens, Poza lewicą i prawicą…, dz. cyt., s. 251-252. 
73 Por. Tamże, s. 60. 
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postępu, zwłaszcza materialnego, jako źródła i podstawy postępu intelektualnego 

i moralnego74. 

Na nową lewicę składają się obecnie luźne ruchy i grupy młodzieżowe i inteligenckie 

(np. pacyfistyczne, feministyczne, homoseksualne), których członkowie, odcinając się od 

partii komunistycznych oraz opierając się na faktach i określonych koncepcjach 

filozoficznych, są często radykalni w swoich poglądach i postawach. Krytykują oni wysoko 

rozwinięte społeczeństwo przemysłowe i jego konsumpcyjną kulturę. Postulują zmianę 

doświadczającej kryzysu aksjologicznego świadomości społecznej. Ideologia nowej lewicy 

jest jednak trudna do jednoznacznego określenia75. 

Zwolennicy nowej lewicy mają często problem ze wskazaniem realnych możliwości 

postulowanych przekształceń społecznych, a ich wizja życia społecznego jest bardzo 

mglista76. Brakuje jej określonego kształtu i spójności. Cechuje ją niekiedy antyracjonalizm 

i antyintelektualizm77. Wynika to między innymi z faktu, że nowa lewica jest przypadkową 

mieszaniną idei filozoficznych, tez politycznych i postulatów socjalnych78. Świadczy to o jej 

politycznej słabości i ideowej niedojrzałości79. 

Zakończenie 

Celem powyższych analiz było zwrócenie uwagi na problem podziału areny życia 

społeczno-politycznego na prawicę i lewicę oraz ukazanie zasadniczych idei nowej prawicy 

i nowej lewicy, które znajdują następnie swój wyraz w programach społecznych określonych 

stowarzyszeń i partii politycznych. Warto też podkreślić, że przedmiotem owych analiz nie 

były ani konkretne ugrupowania polityczne, ani ich formy działalności, ale jedynie założenia 

ideowe ruchów i organizacji społecznych określanych tym mianem. 

Główną trudnością jest, spowodowana brakiem istnienia dobrego kryterium, 

dokonanie wyraźnego podziału na prawicę i lewicę. Używanie tych określeń jest więc 

uwarunkowane historycznie, geograficznie i kulturowo. Stosowane są one w celu polaryzacji 

postaw ludzkich w odniesieniu do pewnych wartości, np. równości. W związku z tym 

niektórzy są sceptyczni w kwestii dalszego podtrzymywania owych pojęć, inni natomiast chcę 

74 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 26. 
75 Por. W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 5-9.75.77-79.81.84.86-87; R. 

Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 16-17.  
76 Por. W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, dz. cyt., s. 124. 
77 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 23; W. Sokolewicz, J. Wróblewski, Komunizm i „nowa lewica”…, 

dz. cyt., s. 170.174.179. 
78 Por. R. Tokarczyk, Nowa lewica…, dz. cyt., s. 56-57. 
79 Por. E.J. Batałow, Filozofia buntu…, dz. cyt., s. 216. 
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jedynie ich doprecyzowania. Trzeba być też świadomym, że występują różne rodzaje 

rzeczywistości kryjące się pod tymi pojęciami. Mając na uwadze owe problemy należy jednak 

uznać, że niełatwo będzie je wyeliminować z obiegu, czego przykładem jest ich zastosowanie 

do opisu współczesnych ruchów społecznych, jakimi są nowa prawica i nowa lewica. 

W związku z tym, że ich zasadnicze założenia ideowe zostały wyżej zaprezentowane, 

należałoby się pokusić o jakąś refleksję syntetyzującą. Zostanie ona ujęta w kilka punktów. 

Po pierwsze, można odnieść wrażenie prostoty i jasności ideowej nowej prawicy oraz 

zagmatwania i niespójności koncepcji nowej lewicy. Po drugie, program nowej prawicy jest 

bardziej skoncentrowany na kwestiach społeczno-gospodarczych, a nowej lewicy na 

sprawach kulturowo-obyczajowych. Być może jest to znakiem słabości tego drugiego, 

ponieważ kwestie gospodarcze mają większe znaczenie dla poziomu życia ludzi. Po trzecie, 

w obu przypadkach mamy do czynienia z elementami utopijnymi. Wydaje się, że 

w przypadku nowej prawicy utopijne jest przekonanie o wyłącznie dobroczynnym 

mechanizmie działania wolnego rynku i pod jego wpływem spontanicznej przemianie 

egoistycznych motywacji człowieka. W koncepcji lewicowej utopijna jest natomiast wizja 

równości, walka przeciwko systemowi liberalnemu (w sensie europejskim) 

i kapitalistycznemu oraz próba stworzenia nowego świata i człowieka. Tym bardziej, że nowy 

człowiek ma być wynikiem eksperymentowania i nieliczenia się za uwarunkowaniami 

biologicznymi. Po czwarte, w przypadku nowej prawicy istnieje określona aksjologia, której 

brakuje nowej lewicy. Wysoka kultura moralna, mająca swoje osadzenie w tradycji i religii, 

jest ważna dla nowej prawicy nie tylko w życiu jednostek, ale również w sferze społeczno-

gospodarczej. W przekonaniu zwolenników nowej lewicy wartości są autonomicznym 

tworem nowego człowieka, który nie liczy się z dotychczasowymi autorytetami i etosem. 

Na forum publicznym są one natomiast wynikiem debaty i porozumienia, a tym samym 

uwarunkowane sytuacyjnie. Po piąte, inne jest podejście do funkcji państwa i rządu. 

W przypadku nowej prawicy pojawia się postulat minimalnego państwa i rządu, którzy będą 

jednocześnie silni w zakresie obronności, porządku, stanowienia i przestrzegania prawa. 

Państwo opiekuńcze jest dla niej formą patologii, ponieważ prowadzi do wzrostu biurokracji, 

dezintegracji, spadku kreatywności człowieka i uzależnienia od udzielanej pomocy. 

Nowa lewica opowiada się natomiast za państwem bardziej rozbudowanym i opiekuńczym. 

Po szóste, inne jest też podejście obu formacji do kwestii wolności i równości. 

W obu przypadkach dowartościowuje się wprawdzie wolność człowieka, ale różne jest jej 

rozumienie. Dla nowej prawicy jest ona pewną cechą człowieka, który kształtuje ją 

w odniesieniu do świata wartości. Natomiast wolność człowieka z perspektywy lewicowej 
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jest kreatywna, spontaniczna, instynktowna, ukierunkowana na ekspresję, autentyczność bytu 

i osiągnięcie przyjemności. Podobnie w przypadku równości. Nowa prawica uważa, że 

człowiek jest równy tylko w obliczu prawa i Boga. W innych sferach życia panuje zaś 

nierówność jako wartość pozytywna. Nowa lewica nie zgadza się na istnienie nierówności, 

zwłaszcza w życiu społeczno-gospodarczym, i dąży do ich eliminacji. 

Podsumowując należałoby stwierdzić, że koncepcje nowej prawicy są bardziej 

pozytywne i zawierają konkretne kierunki działań, natomiast oferta lewicowa ma charakter 

gównie kontestacyjny i dominuje w niej totalna krytyka dotychczasowych stylów życia, 

autorytetów i struktur. Brakuje w niej natomiast konkretnych i realistycznych propozycji 

zmian. Niepokojący jest w drugim przypadku motyw rewolucji, która jest integralną częścią 

programu przemiany świata. Z historii wiemy jednak, że każda rewolucja jest związana 

z ofiarami i przynosi często więcej strat niż zysków. W związku z tym należałoby 

dowartościować bardziej ewolucyjny charakter programu prawicowego, w którym zakłada się 

potrzebę przemian w różnych wymiarach życia, ale winno się dokonywać ich stopniowo, 

z uwzględnieniem stanu dotychczasowego. 

Jak słusznie zauważa amerykański myśliciel polityczny R.M. Weaver, idee mają swoje 

konsekwencje. Stwierdzenie to dotyczy także idei ruchów nowej prawicy i lewicy, które 

oferują nam różne wizje świata, człowieka i życia. Znajdują one swój wyraz w programach 

działania owych grup, przybierając niekiedy charakter ideologiczny. Wydaje się, że przy ich 

tworzeniu potrzebne jest zawsze nabranie właściwego dystansu, racjonalny namysł 

i odpowiedzialny wybór takiej lub innej idei. Trzeba mieć świadomość, że każda z nich 

zostanie zweryfikowana przez praktykę. Ważną kwestią jest jednak umiejętność 

przewidywania wypływających z niej konsekwencji, które mogą być niekiedy trudne do 

zaakceptowania.  
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KONCEPCJE PODMIOTOWOŚCI W FILOZOFII KARTEZJAŃSKIEJ 

I PSYCHOANALIZIE LACANOWSKIEJ Z PERSPEKTYWY RETORYCZNEJ 

Abstract 

THE CONCEPTS OF SUBJECTIVITY IN CARTESIAN PHILOSOPHY AND LACANIAN 

PSYCHOANALYSIS FROM A RHETORICAL PERSPECTIVE 

The paper discusses the question of human subjectivity as defined by René Descartes (1596-1650) and 

Jacques Lacan (1901-1981). It examines the similarities as well as differences between the self-

conscious and rational Cartesian subject, and the unconscious Lacanian subject (subject as desire and 

subject as drive). Further, it applies these categories to the subsequent discussion on the psychotic 

subject. Taking a rhetorical perspective means that the Cartesian and Lacanian subjects are considered 

an effect of specific tropological processes, such as the mechanisms of metonymy, synecdoche, 

metaphor, or catachresis. As it turns out, an analysis of rhetorical tropes allows us to uncover the 

unconscious linguistic mechanisms governing the formation of the human subject. Despite the obvious 

differences between the concepts of subjectivity in Cartesian philosophy and Lacanian psychoanalysis, 

there is a common denominator: it is due to the process of metaphorical substitution that the human 

subject comes into being. 

Key words: Cartesian philosophy, Lacanian psychoanalisis, human subject, cognition  

Słowa kluczowe: filozofia kartezjańska, psychoanaliza lacanowska, podmiot ludzki, poznanie 
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Cogito, ergo sum jest zdecydowanie najbardziej obiegowym twierdzeniem czasów 

nowożytnych podsumowującym podmiotowość homo sapiens. W poszukiwaniu pierwszej 

zasady filozofii, jego autor, René Descartes (1596-1650), uznał w Rozprawie o metodzie 

(1637), iż to myśl, czyli rozum, stanowi o podmiotowości człowieka. Dla Kartezjusza jest to 

prawda niezaprzeczalna, bowiem jedynie podmiot myślący może podawać w wątpliwość 

wszelkie doznania zmysłowe, prawdy zarówno fizyczne, jak i metafizyczne. Nie może jednak 

podać w wątpliwość faktu, iż wątpi, a tym samym, że  istnieje: dubito, ergo sum. 

Wnioskować stąd należy, iż dla ojca współczesnego racjonalizmu podmiot myślący, 

zawierający wątpiące Ja, to podmiot świadomy, a nawet samoświadomy. Inaczej rzecz się ma 

w psychoanalizie, której fundamentalnym odkryciem jest podmiot nieświadomego. 

W 1900 r. Zygmunt Freud (1856-1939) opublikował Die Traumdeutung (Objaśnianie 

marzeń sennych), a w 1915 r. tekst Das Unbewußte1, nowatorsko odcinając się od tradycji 

filozoficznych hołubiących samoświadomy i racjonalny podmiot. Postulując istnienie 

podmiotu nieświadomego, Freud uznał w początkowej fazie swoich rozważań, 

iż podmiotowość jest wynikiem wzajemnych relacji pomiędzy tym, co nieświadome, 

przedświadome i świadome. Jacques Lacan (1901-1981), będący kontynuatorem myśli 

Freuda, dodaje w Le séminaire. Livre XX „Encore” (1972-1973), iż owo nieświadome ma 

strukturę mowy, tym samym uznając, iż podmiot nieświadomego jest podmiotem znaczącego, 

zakorzenionym w porządku symbolicznym. Jednak gdy filozofia Kartezjańska stawia znak 

równości pomiędzy myśleniem a egzystencją podmiotu w twierdzeniu cogito, ergo sum, 

Lacan wykazuje, iż sam proces świadomego myślenia, który dokonuje się w języku, nie tylko 

nie wyczerpuje podmiotu bez reszty, lecz jest niejako zaprzeczeniem podmiotowości, 

ponieważ podmiot istnieje właśnie wtedy, kiedy nie myśli świadomie. Podmiot 

nieświadomego jest podmiotem kształtującym się również poza systemem znaczących, czyli 

poza porządkiem symbolicznym; jest on w istocie podmiotem pękniętym. Lacanowska 

metafora pękniętego podmiotu kwestionuje istnienie samoświadomego i w pełni 

usymbolizowanego podmiotu. Pęknięty podmiot wpisuje się zarówno w sferę realnego 

i wyobrażeniowego, jak i w porządek symboliczny. Wykluczony z tego porządku zostaje 

według Lacana jedynie podmiot psychotyczny, który oprócz zaburzeń świadomości 

doświadcza stałych zaburzeń językowych. Lacan nie jest jednak pierwszym, który dokonał 

wykluczenia podmiotu psychotycznego z porządku symbolicznego. Jest nim właściwe 

1 Tytuł tego tekstu został dość niefortunnie przełożony na język polski jako „Nieświadomość” zamiast 
„Nieświadome” przez Roberta Reszkę w tomie „Psychologia nieświadomości” (2007). 
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Kartezjusz, który przeciwstawia podmiot racjonalny podmiotowi szalonemu, wydalonemu 

z porządku myśli i mowy.  

W niniejszym artykule będę chciała prześledzić podobieństwa i różnice w koncepcji 

podmiotowości w filozofii Kartezjańskiej (podmiot racjonalny, świadomy) oraz 

psychoanalizie Lacanowskiej (podmiot nieświadomego, podmiot pragnienia, podmiot 

popędu) z perspektywy retorycznej, jak i poddać analizie znaczenie tych koncepcji 

w odniesieniu do podmiotu psychotycznego. Przyjęcie perspektywy retorycznej oznacza, iż 

potraktuję podmiot zarówno w rozumieniu Kartezjusza, jak i Lacana, jako wytwór 

określonych procesów tropologicznych, a w szczególności działania mechanizmów 

metonimii, synekdochy, metafory, czy też katachrezy. Jak się bowiem okazuje, analiza 

tropów pozwala na ujawnienie nieświadomych procesów językowych leżących u podstaw 

formacji podmiotu. Pomimo istotnych różnic pomiędzy koncepcją Kartezjańską 

i Lacanowską, istnieje również wspólny mianownik: jak będę się starała wykazać, to dzięki 

procesowi substytucji metaforycznej możliwe jest powstanie podmiotu.  

1. Podmiot Kartezjański

Myślenie Kartezjusza dotyczące podmiotowości jest zakorzenione w epoce 

oświecenia, a więc w epoce hołubiącej rozum jako źródło poznania świata i prawdy. 

Kartezjusz nie jest bynajmniej pierwszym filozofem, który szukał prawdy na drodze rozumu. 

W tej kwestii musiał czerpać z myśli starożytnej, a konkretnie z Platona, który posługując się 

metaforą jaskini w księdze VII Państwa uznał poznanie rozumowe, czyli dążenie do poznania 

samej idei, osiągalne za pomocą pojęć, za jedyne prawdziwe. Podobnie jak Platon, Kartezjusz 

odrzucił poznanie zmysłowe i wytwory wyobraźni jako niejasne i niepewne. To myśl, jego 

zdaniem, jest podstawą prawdziwego poznania, jak również samowiedzy. Powyższa teza 

stanowiła dla Kartezjusza punkt wyjścia do rozważań nad istnieniem i naturą samego 

podmiotu. 

Skąd zatem wiadomo, że podmiot istnieje? Jako że poznanie zmysłowe nie bardziej 

niż złudzenia senne nie daje pewności co do istnienia podmiotu, Kartezjusz wstąpił na drogę 

sceptycyzmu metodycznego, aby odnaleźć pierwszą niepodważalną zasadę filozofii, która 

świadczyłaby jednocześnie o egzystencji podmiotu: 

[…] rozpatrując z uwagą, czym jestem, uznałem, iż mogę udać, jakobym nie miał ciała, i jakoby nie 

było żadnego świata ani miejsca, gdzie bym był; nie mogę wszelako udać, jakobym nie istniał. 
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Przeciwnie, z tego właśnie, iż zamierzam wątpić w prawdę innych rzeczy, wynikało bardzo jasno  

i pewnie, że istnieję2. 

To właśnie dubito, ergo sum, czyli wątpiące Ja, stanowi dla Kartezjusza w początkowej fazie 

jego rozważań fundament ludzkiej egzystencji. Filozof-racjonalista nie poprzestaje jednak na 

tej konstatacji. Szuka twierdzenia pewnego, którego nie można by było w żaden sposób 

zanegować:  

Ale równocześnie zastanowiłem się, iż, podczas gdy silę się przypuszczać, że wszytko jest fałszywe, 

trzeba, abym ja, który to myślę, był czymś; i zważając, iż ta prawda: MYŚLĘ, WIĘC JESTEM, jest tak 

pewna i niezłomna, że wszystkie najskrajniejsze przypuszczenia sceptyków nie są zdolne jej obalić, 

osądziłem, iż mogę ją przyjąć bez skrupułu za pierwszą zasadę filozofii, której szukałem. […] 

Poznałem stąd, że jestem substancją, której całą istotą lub naturą jest jedynie myślenie3. 

Jak wynika z powyższego rozważania, podmiot w ujęciu Kartezjańskim jest wynikiem 

wymiany tropologicznej: dubito, czyli wątpiące Ja, które funkcjonuje jedynie na zasadzie pars 

pro toto, jako że proces wątpienia wypełnia podmiot jedynie w części, zostaje zastąpione 

przez cogito, czyli przez myślące Ja, stanowiące o jedności podmiotu i mające wartość 

absolutną. To dopiero ono wypełnia podmiot bez reszty – toteż samo myślenie staje się 

tożsame z istnieniem. Owa substytucja synekdochalna w połączeniu z substytucją 

metaforyczną zastępuje w istocie sceptycyzm pewnością. Pewne jest zatem dla Kartezjusza 

istnienie myślącego podmiotu tożsamego ze sobą. Wniosek ten zupełnie nie zaskakuje, biorąc 

pod uwagę fakt, iż jest on produktem ery racjonalizmu.  

W Rozmyślaniach nad zasadami filozofii, będącym dziełem późniejszym niż 

Rozprawa o metodzie, Kartezjusz posuwa się jednak dalej i definiuje podmiot nie tylko jako 

istotę myślącą, ale także wątpiącą i pragnącą: „Bo że ja istnieję, który wątpi, pojmuje,  

i pragnie, jest rzeczą tak oczywistą, że nic już tej prawdy dokładniej wyjaśnić nie może”4. 

Stąd też można wyciągnąć wniosek, iż istnienie obejmuje zarówno wątpienie, myślenie, jak  

i pragnienie, które pozostają w relacji synekdochalnej w stosunku do podmiotu, natomiast 

wobec siebie w relacji przyległości, charakterystycznej dla metonimii. Tym samym 

Kartezjusz odkrył en passant, choć nie sformułował tego nigdzie explicite, że myślenie wcale 

nie wypełnia podmiotu bez reszty: oprócz myślenia podmiot może także wątpić i pragnąć.  

Kwestią pragnącego podmiotu Kartezjusz zajął się jedynie marginalnie.  

W przeciwieństwie do Platona, który twierdził, „że się pragnie tego, czego się nie ma, a gdzie 

                                                           
2 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008, s. 72. 
3 Tamże, s. 72. 
4 Tenże, Rozmyślania nad zasadami filozofii, przeł. I.K. Dworzaczek, Warszawa 2008, s. 151. 
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nie ma braku, tam i pragnienia nie ma”5 oraz Lacana, który jednakowoż upatrywał istotę 

pragnienia w braku, Kartezjusz, podporządkowując pragnienie woli, uznał, iż „[w]ola nasza 

skłania się z natury ku pragnieniu jedynie tych rzeczy, które nasze pojęcie przedstawia 

poniekąd za możliwe; […] nie będziemy pragnąć zdrowia, będąc chorzy, a wolności, będąc 

w więzieniu, […] albo też skrzydeł, aby latać jak ptaki”6. Z powyższego wynika, iż koncepcja 

Kartezjusza jest radykalnie odmienna od teorii Platona i Lacana. Dla Lacana pragnienie jest 

metonimią, gdyż wynika z dążenia podmiotu do wypełniania braku w sobie; jest ciągłym 

poszukiwaniem właściwego obiektu, który nigdy nie zostaje odnaleziony, czyli de facto 

pragnieniem rzeczy niemożliwych. Dla Kartezjusza pragnienie pozostaje zamknięte w 

granicach możliwości podmiotu. Niestety powyższy wywód jest dość banalny w swojej 

istocie.    

Nowatorskie jest jednak kolejne twierdzenie Kartezjusza, który postuluje, że podmiot 

ustanawia siebie w języku: „Ja jestem, ja istnieję, ile razy coś wypowiem, lub ile razy coś 

pomyślę”7. Istnienie podmiotu jest więc nierozerwalnie związane z myśleniem, które 

dokonuje się w języku. Stąd też podmiot mówiący został uznany za rozumny. Zadziwiające 

jest to, jak zbieżne jest stanowisko Kartezjusza z perspektywą Lacana lat 50-tych, który w Le 

séminaire. Livre I. Les écrits techniques de Freud (Seminarium I. Pisma techniczne Freuda) 

postulował, iż  “la fonction pure du langage […] est justement de nous assurer que nous 

sommes, et rien de plus”8. Utożsamienie myślenia z językiem pozwala dalej wnioskować, 

choć Kartezjusz tego nie czyni, że bezpośrednie poznanie samego siebie przez myślący 

podmiot nie jest możliwe; musi być ono zapośredniczone przez język, a więc – używając 

terminologii Lacanowskiej – przez porządek symboliczny. Kartezjusz niestety porzucił trop 

uksztaltowania podmiotu za pośrednictwem języka w swoim dalszym wywodzie. 

Rozważania Kartezjusza dotyczące podmiotowości są zakorzenione paradoksalnie 

zarówno w myśli racjonalistycznej, jak i religijnej. Filozof kształcił się w kolegium jezuickim 

w La Flèche, a wychowanie w duchu religijnym zasadniczo wpłynęło na jego dociekania. 

Według Kartezjusza „JA, to znaczy dusza, przez którą jestem tym, czym jestem, jest zupełnie 

odrębna od ciała, a nawet jest łatwiejsza do poznania niż ono, i że gdyby nawet ono nie 

istniało, byłaby i tak wszystkim, czym jest”9. Degradując rolę ciała w konstytuowaniu się 

5 Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 63. 
6 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, dz. cyt., s. 65. 
7 Kartezjusz, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 147. 
8 J. Lacan, Le séminaire. Livre I. Les écrits techniques de Freud, Paris 1975, s. 180. “Wyłączną funkcją języka […] 

jest zapewnienie, że jesteśmy, nic ponadto” (przeł. – A.G.). 
9 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, dz. cyt., s. 72-73. 
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podmiotu myślącego, Kartezjusz utrzymuje, iż to właściwie łatwa do poznania dusza stanowi 

o podmiotowości człowieka. Ów Kartezjański dualizm psychofizyczny, zbudowany na

radykalnej opozycji res cogitans i res extensa, odrzuca scholastyczną koncepcję duszy 

współistniejącej z ciałem i faworyzuje autonomiczny, niezależny od ciała umysł. Powyższe 

rozumowanie Kartezjusza jest jednak oparte na spiętrzonym błędzie logicznym. Po pierwsze, 

Ja, co wiemy z doświadczenia stricte medycznego, jak i psychoanalitycznego, to konstrukcja 

złożona z pozostających we wzajemnej zależności psyche i fizis, z których ta pierwsza nie jest 

bynajmniej łatwiejsza do poznania. Gdyby sąd Kartezjusza w tej materii był trafny, nie 

mielibyśmy do czynienia z chorobami psychosomatycznymi. Po wtóre, Kartezjusz zakłada, iż 

Ja byłoby „wszystkim”, nawet gdyby ciało nie istniało. Niestety tego twierdzenia nie można 

praktycznie odnieść do życia doczesnego. Z rozważań Kartezjusza wynika, iż Ja to dusza 

zarazem rozumna, której „naturą jest jedynie myślenie”, jak i nieśmiertelna, gdyż „jest natury 

zupełnie niezależnej od ciała, a tym samym nie podlega wraz z nim śmierci”10. Stąd Ja to 

struktura właściwa jedynie człowiekowi, która świadczy o jego pochodzeniu od Boga – 

„substancji najrozumniejszej”11. Założenie to dało Kartezjuszowi prawo do twierdzenia: 

„zbliżony jestem do doskonałej Istoty”12, a „doskonałości, które przypisuję Bogu, istnieją we 

mnie w zarodku (in potentia) […]”13. W powyższym rozumowaniu Kartezjusz przeoczył 

jednak, że sam fakt przypisywania doskonałości Bogu świadczy o tym, iż jest On właściwie 

wytworem wyobrażeń człowieka. Przez utożsamianie podmiotu z doskonałym Bogiem 

podmiot Kartezjański dąży do bycia podmiotem absolutnym, który zdaniem Emmanuela 

Lévinasa „opiera się na boskim, nieskończonym istnieniu, dzięki któremu wątpiące Ja 

odkrywa siebie i pojmuje własną skończoność”14. Tym samym Lévinas zakłada, iż to 

wątpiące Ja w rozumieniu Kartezjańskim umożliwia zdobycie samowiedzy. Sam fakt, iż 

wątpienie stanowi dla Kartezjusza formę myślenia, nie oznacza jednak, iż jest ono zdolne do 

poznania samego siebie. Poznanie, jak i zdobycie samowiedzy, jest możliwe wyłącznie za 

pomocą  umysłu: „Bo gdy mi jest już wiadome, że nawet i ciała poznaję nie przez zmysły ani 

przez zdolność wyobrażenia, lecz jedynie przez umysł, że to poznanie nie wypływa z dotyku 

lub wzroku, lecz z pojęcia – rozumiem więc jasno, że nic nie może być łatwej i oczywiściej 

przeze mnie poznane, jak własny mój umysł”15. Doskonałe poznanie własnego umysłu, 

10 Tamże, s. 99. 
11 Kartezjusz, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 169. 
12 Tenże, Rozprawa o metodzie, dz. cyt., s. 74. 
13 Tenże, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 170. 
14 E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 249. 
15 Kartezjusz, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 156. 
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osiągalne za pomocą pojęć, umożliwia poznanie Boga; idea Boga, jak i idea o sobie samym, 

są wrodzone: „[…] z tego tylko, że ja istnieję, i że istnieje we mnie idea najdoskonalszego 

bytu, to jest, idea Boga, wynika najoczywistszy dowód, że Bóg także istnieje”16. Twierdząc 

powyższe w Rozmyślaniach nad zasadami filozofii, Kartezjusz, w dość nowatorski sposób 

w porównaniu z filozofami i teologami poprzednich epok, wywodzi istnienie Boga z istnienia 

myślącego podmiotu, podczas gdy jeszcze w Rozprawie o metodzie dowodził, „że zaś myśl, 

aby coś doskonałego mogło być następstwem i zależnością od czegoś mniej doskonałego, jest 

równie odpychająca, jak to, aby coś mogło powstać z niczego”17. Kartezjusz założył zatem, że 

nie można wywodzić istnienia Boga – istoty doskonałej – z istnienia człowieka – istoty 

niedoskonałej; wykluczył również creatio ex nihilo. Tak więc niemożliwe jest nie tylko 

powstanie świata z niczego, ale także powstanie podmiotu z niczego; jego przyczyną musi 

być Bóg. Inaczej – jak zostanie to później wykazane – zakłada psychoanaliza, która postuluje 

powstanie podmiotu ex nihilo.  

Dla Kartezjusza istnieją dwa rodzaje doświadczeń podmiotu racjonalnego, które go 

destabilizują: szaleństwo i złudzenia senne. (Z uwagi na charakter niniejszych rozważań 

zajmę się jedynie tym pierwszym). Tak oto Kartezjusz opisuje podmiot szalony: 

Wszystko to, co do dziś dnia uważałem za najpewniejszą prawdę, otrzymywałem od zmysłów czyli 

przez zmysły. Zauważyłem jednak, że zmysły często w błąd wprowadzają, a mądrość wymaga, abyśmy 

nigdy nie wierzyli tym, którzy choćby raz jeden nas oszukali. Lecz chociaż zmysły mylą nas co do 

bardzo małych lub też zbyt oddalonych zjawisk, o wielu jednak innych rzeczach wątpić zupełnie nie 

mogę, chociaż je poznaję za pośrednictwem zmysłów. Tak na przykład wiem za pomocą zmysłów, że 

znajduje się tutaj, siedzę przy kominku w zimowej odzieży, dotykam się rękami tego tu papieru, i tym 

podobne. Z jakiej racji mógłbym zaprzeczyć, że posiadam te oto ręce i to ciało? Zaprzeczając temu, 

byłbym podobnym do owych obłąkanych, których mózg w skutek wyziewów czarnej żółci, tak jest 

rozstrojony, iż uporczywie utrzymują, że są królami, chociaż w największej znajdują się nędzy, lub, że 

są odziani w purpurę, chociaż są nadzy, lub, że mają glinianą głowę, lub, że są dyniami, albo wreszcie, 

że są ze szkła. Lecz są to wariaci, i mnie miano by również za szalonego, gdybym ich naśladował18. 

Powyższy fragment dociekań Kartezjusza był przedmiotem sporu naukowego pomiędzy 

Michelem Foucaultem a Jacquesem Derridą. W Historii szaleństwa Foucault odczytuje 

Kartezjański podmiot szalony przez pryzmat myśli klasycystycznej, która wykluczyła 

szaleństwo z porządku racjonalnego, jak i z porządku języka: „Podczas gdy renesans 

rozwiązał szaleństwu język, poskramiając co prawda jego impet, klasycyzm każe mu 

16 Tamże, s. 175. 
17 Tenże, Rozprawa o metodzie, dz. cyt., s. 74. 
18 Tenże, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 140. 
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zamilknąć, stosując osobliwą przemoc”19. Foucault wiąże to zjawisko z powstaniem 

zakładów odosobnienia dla osób chorych psychicznie: „Odtąd obłęd staje się wyrzutkiem. 

O ile człowiek  zawsze może być obłąkany, o tyle nie może być obłąkana myśl, jako 

suwerenne działanie podmiotu, który postanowił postrzegać prawdziwie”20. Z powyższego 

wynika, iż tylko jednostka może być szalona, podczas gdy myśl, jako pojęcie abstrakcyjne 

zakorzenione w oświeceniowej kulturze, jest rozumna, gdyż jest wynikiem „prawdziwego 

postrzegania” przez suwerenny podmiot. Niestety Foucault nie wyjaśnia co rozumie pod 

pojęciem „prawdziwego postrzegania”. Dalej  konstatuje, iż w XVII wieku ani cogito ani 

dubito nie mogło być obłąkane: „ja, który myślę, nie mogę być obłąkany”, a „szaleństwo jest 

wykluczone przez podmiot, który wątpi21. Tym samym podmiot myślący, jak i podmiot 

wątpiący, stały się przeciwieństwem podmiotu szalonego, któremu przemocą odebrano 

mowę. Pominięty został tu fakt, iż milczenie rodzi pragnienie mowy, gdyż jest oparte na 

braku. Foucaultowskej teorii całkowitego wykluczenia szaleństwa z porządku myśli 

zaprzecza jednak Jacques Derrida w Piśmie i różnicy. Jego zdaniem  

[…] szalone zuchwalstwo Kartezjusza polega […] na zawróceniu do jakiegoś punktu początkowego, 

nienależącego już do pary utworzonej przez pewien określony rozum i nierozum, ani do ich opozycji 

czy alternatywy. Szalony, czy nie, Cogito, sum. We wszystkich znaczeniach tego słowa szaleństwo 

stanowi jedynie przypadek myślenia (w obrębie myślenia)22. 

Derrida wnioskuje, iż szaleństwo nie jest tożsame z nierozumem, lecz jest nierozerwalnie 

związane z res cogitans; jest to po prostu jedno z doświadczeń cogito. Ponadto „wprowadza 

[ono] czynnik wywrotowy [la subversion] w myśl czystą, w jej przedmioty czysto rozumowe, 

w owo pole idei jasnych i wyraźnych […]”23. Wydaje się, iż Derrida odwołuje się do 

Kartezjańskiego podmiotu medytującego, który w ramach pewnego ćwiczenia umysłu 

o charakterze wywrotowym podaje w wątpliwość aktualność doświadczeń zmysłowych,

przywołując postać „złośliwego geniusza”: 

Przypuszczam więc, że nie jest dla mnie źródłem prawdy najdobrotliwszy Bóg, lecz, że jakiś złośliwy, 

podstępny i wszechpotężny zarazem geniusz zużytkował całą swą przemyślność, aby mnie oszukać. 

Będę myślał, że niebo, powietrze, ziemia, barwy, kształty, dźwięki i wszystkie przedmioty obiektywne 

są tylko igraszką sennych marzeń, za pomocą których ów geniusz podszedł zdradziecko moją 

łatwowierność. Wyobrażę sobie, że nie mam rąk, oczu, mięsa, krwi i żadnego ze zmysłów, i że mi się 

19 M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1987, s. 53. 
20 Tamże, s. 55. 
21 Tamże, s. 54. 
22 J. Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004, s. 97. 
23 Tamże, s. 92. 
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tylko zdaje, iż to wszystko posiadam. Pozostanę stale wierny temu przypuszczeniu, jeśli nie w mojej 

mocy poznać coś prawdziwego i pewnego, to przynajmniej, umocniwszy się na duchu, strzec się będę 

według sił moich, aby mnie nie mógł w błąd wprowadzić ów oszust, pomimo całej swojej potęgi  

i przebiegłości24. 

Kartezjusz poszukuje prawdy i pewności na drodze sceptycyzmu oraz – jak zauważa Derrida 

– „gwarancji samego Cogito w Bogu”25. To Bóg, jako źródło prawdy, staje się „garde-fou”26, 

a złośliwy geniusz-oszust jest przyczyną złudzenia zmysłów; wywołuje on  

w podmiocie poczucie sterowalności, jaki i zaburzenia pewności wpisanej w poznanie 

rozumowe. Intepretując powyższy fragment, Foucault zwraca uwagę w eseju „Moje ciało, ten 

papier, ten ogień” na różnicę pomiędzy podmiotem medytującym, „zajmującym pozycję 

władzy w stosunku do swych fikcji”, a podmiotem szalonym, będącym przekonanym o ich 

słuszności27. Podmiot medytujący jest zatem podmiotem racjonalnym – świadomym, gdyż 

potrafi odrzucić nieprawdę, a nawet samoświadomym, gdyż ustanawia siebie w języku.   

   Powyższe rozważania Kartezjusza na temat podmiotu szalonego są zakorzenione  

w dyskursie pseudomedycznym, za pomocą którego szaleństwo zostaje zdefiniowane jako 

„skutek wyziewów czarnej żółci”. Kartezjusz nie rozwija tej myśli dalej, więc właściwie nie 

wiadomo, na jakiej podstawie twierdzi, że czarna żółć, będąca według Hipokratesa przyczyną 

melancholii, miałaby wywoływać również obłęd. Niemniej jednak Kartezjański opis objawów 

szaleństwa nosi znamiona dyskursu zarówno filozoficznego, jak i psychiatrycznego. Podmiot 

szalony to taki, który w pełni zanegował doświadczenie zmysłowe i stracił poczcie realności 

w procesie wątpienia, natomiast podmiot postrzegający prawdziwe nie zaprzecza realności 

całego postrzegania zmysłowego. Jak zauważył Foucault: „[…] można ustanowić się 

podmiotem wątpiącym o wszystkim, lecz nie można wówczas już określać się mianem 

podmiotu prowadzącego racjonalne medytacje od wątpienia aż do ewentualnej prawdy”28. 

Według Kartezjusza utrata poczucia realności może nastąpić w dwójnasób: zarówno  

w procesie wątpienia, gdy podmiot zaprzeczy realności całego doświadczenia zmysłowego, 

jak i w momencie, gdy podmiot traci poczucie realności siebie i otaczającego go świata.  

W pierwszym przypadku możemy mieć do czynienia z omamami, czyli zaburzeniami 

percepcji, w drugim natomiast z urojeniami. Oba objawy wchodzą w skład doświadczenia 

                                                           
24 Kartezjusz, Rozmyślania nad zasadami filozofii, dz. cyt., s. 144. 
25 J. Derrida, Pismo i różnica, dz. cyt., s. 100. 
26 Tamże, s. 104. 
27 M. Foucault, Moje ciało, ten papier, ten ogień, w: tenże, Filozofia, historia, polityka, przeł. D. Leszczyński, L. 

Rasiński, Warszawa, Wrocław 2000, s. 160. 
28 Tamże, s. 153. 
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stricte psychotycznego – takiego, jakim opisuje go współczesna psychiatria. Kartezjański 

podmiot szalony to w istocie podmiot psychotyczny. 

2. Podmiot w psychoanalizie Lacanowskiej

Formułując własną koncepcję podmiotowości, opartą głównie na myśli Freudowskiej 

i teorii strukturalistycznej, Lacan również odwołuje się do rozważań Kartezjusza w swoich 

pismach. W „L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud” dokonuje on 

reinterpretacji Kartezjańskiego dictum cogito, ergo sum. W nawiązaniu do tradycji 

filozoficznej Lacan wykazuje, iż to, co powierzchownie wydaje się być tym samym 

podmiotem w obu częściach twierdzenia („je pense, donc je suis”) wcale nim nie jest. 

W pierwszej części mamy bowiem do czynienia z podmiotem myślącym (cogitans), który 

konstytuuje się jako obiekt (cogitatum), będąc przedmiotem własnego myślenia. Natomiast 

druga część odnosi się do podmiotu jako bytu czasowo-przestrzennego. Pokrótce Lacan 

tłumaczy sentencję Kartezjusza na język psychoanalizy w następujący sposób: „je pense où je 

ne suis pas, donc je suis où je ne pense pas”29. Wnioskować stąd należy, iż –  

w przeciwieństwie do (samo)świadomego podmiotu Kartezjańskiego, dla którego myślenie 

jest tożsame z istnieniem – podmiot według Lacana istnieje wtedy, kiedy nie myśli 

(świadomie).  

Reinterpretując twierdzenie Kartezjusza, Lacan rozróżnia podmiot nieświadomego, tj. 

znaczącego, i podmiot znaczonego. Podmiot znaczącego to podmiot wystawiony na działanie 

form znaczących, istniejących i mających znaczenie w łańcuchu znaczących, w odróżnieniu 

od innych znaczących. Stąd też – zdaniem Lacana – to znaczący reprezentuje podmiot 

w stosunku do innego znaczącego: „[…] un signifiant représente un sujet pour un autre 

signifiant”30. Jak zauważa Anthony Easthope, „myślę” w rozumieniu Lacana „jest 

uzależnione od wcześniejszej  organizacji form znaczących i od dyskursów, które przez 

strukturę symboliczną poprzedzają każdą formę subiektywności” – „oni mówią, więc 

jestem”31. Podmiot znaczącego jest zatem podmiotem myślącym (nieświadomie) 

zakorzenionym w języku, a więc w porządku symbolicznym, zależnym od Innego. Wejście 

w język, czyli ukonstytuowanie się jako podmiot mówiący, oznacza uwewnętrznienie 

struktury symbolicznej, istniejącej a priori w stosunku do podmiotu. Tak więc „myślę” „nie 

jest czymś pierwotnym, lecz pochodnym”32. Jako że „działanie form znaczących zostaje 

29 J. Lacan, Écrits, Paris 1966, s. 517. „Myślę, gdzie mnie nie ma, więc jestem, gdzie nie myślę” (przeł. – A.G.). 
30 Tamże, s. 840. „Znaczące reprezentuje podmiot dla innego znaczącego” (przeł. – A.G.). 
31 A. Easthope, Lacanowska interpretacja Kartezjusza, przeł. T. Mazur, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 3, 

2000, s. 128.  
32 Tamże, s. 129. 
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wyparte”33, podmiot znaczącego jest również podmiotem nieświadomego. Dopiero podmiot 

znaczonego, do którego odnosi się druga część Kartezjańskiego twierdzenia, to podmiot 

świadomy, istniejący w świecie rzeczywistym, będący dla Lacana podmiotem wpisanym 

w porządek wyobrażeniowy. Analizując koncepcję Lacana, Bruce Fink podkreśla iluzoryczny 

charakter podmiotu znaczonego, ujawniającego się w miejscu, w którym nie pojawia się myśl 

nieświadoma: “The unconscious has no being – it is where I am not – but it does plenty of 

thinking. I find my being where this unconscious thought does not occur, that is, in the ego as 

false being”34. 

Powyższe odczytanie Kartezjańskiego dictum przez Lacana nie jest jego jedynym. 

W „La science et la vérité” proponuje on następującą lekturę cogito: „je pense: «donc je suis», 

avec des guillemets autour de la seconde clausule, se lit que la pensée ne fonde l’être qu’à se 

nouer dans la parole où toute opération touche à l’essence du langage”35. Lacan odczytuje 

sentencję Kartezjusza jako ciąg znaczących, których znaczenie należy rozpatrywać 

retroaktywnie, co oznacza, że całe twierdzenie nabiera ostatecznego sensu w „momencie 

zakotwiczenia”36. Stąd też można wnioskować, że istnienie poprzedza myślenie, a myśl 

ustanawia w procesie antycypacji podmiot mówiący „więc jestem”. Podmiot ten jest 

jednocześnie efektem indywidualnego mówienia (parole) znajdującego się poza 

świadomością, jaki i ponadindywidualnej mowy (langage) warunkującej nieświadome – 

nieświadome, które według Lacana posiada strukturę mowy: „l’inconscient est structuré 

comme un langage”37. Oczywistym jest, że Lacan odczytał sentencję Kartezjusza 

z perspektywy psychoanalityczno-strukturalistycznej, proponując tym samym radykalnie 

odmienną koncepcję podmiotu –  podmiotu nieświadomego i znaczącego. 

Jak zatem powstaje podmiot według teorii psychoanalitycznej Lacana? W 1936 r. na 

kongresie w Marienbadzie, a następnie w 1949 r. na kongresie w Zurichu, Lacan przedstawił 

koncepcję stadium lustra, która – jak sam autor wielokrotnie podkreślał – znajduje się 

33 Tamże, s. 126. 
34 B. Fink, Lacan to the Letter: Reading Écrits Closely, Minneapolis, London 2002, s. 102-103. “Nieświadome nie 

posiada bytu – tam mnie nie ma – lecz dużo myśli. Jestem tam, gdzie nie pojawia się nieświadoma myśl, tj. 
w ego jako złudnym bycie” (przeł. – A.G.). 

35 J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 864-865. „Myślę: «więc jestem» – ze zdaniem współrzędnym otoczonym 
cudzysłowem – czyta się tak, że myśl nie ustanawia istnienia inaczej jak tylko wiążąc się w mówieniu, gdzie 
cała operacja dotyka istoty języka” (przeł. – A.G.). 

36 Tamże, s. 805. Przez „moment zakotwiczenia” Lacan rozumie moment, w którym znaczenie ujawnia się 
retroaktywnie, tj. gdy kończymy zdanie. Termin ten jest odpowiednikiem Freudowskiego pojęcia 
„Nachträglichkeit”. 

37 Tenże, Le séminaire. Livre XX „Encore”, Paris 1975, s. 52. Powszechnie zdanie to jest tłumaczone na język 
polski jako: „Nieświadome jest ustrukturowane jak (jakaś) mowa”. Proponuję: „Nieświadome jest 
ustrukturyzowane jak jakaś mowa” – „ustrukturyzowane” w znaczeniu: jest mu przypisana jakaś struktura, 
a konkretnie struktura jakiegoś języka (przeł. – A.G.). 
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w opozycji do filozofii cogito. Posługując się terminem Aha-Erlebnis, Lacan opisuje zjawisko 

szczęśliwego rozpoznania własnego obrazu w lustrze przez dziecko będące między szóstym 

a osiemnastym miesiącem życia38. Gestykulując, dziecko próbuje ustalić związek pomiędzy 

niezbornymi ruchami swojego ciała a własnym odbiciem, które jawi mu się jako idealne, oraz 

pomiędzy otoczeniem rzeczywistym, jak i tym po drugiej stronie lustra. Jako że własny obraz 

w lustrze jest kompletny i spójny w porównaniu z motoryczną bezradnością, będącą – 

zdaniem Lacana – efektem przedwczesnych narodzin, dziecko stara się go uchwycić 

i zatrzymać, aby lepiej przyswoić i naśladować. Jest to jedno z pierwszych doświadczeń 

mimetycznych dziecka (pierwsze to naśladowanie uśmiechu osoby się nim opiekującej). 

Owa fascynacja własnym odbiciem prowadzi do narcystycznej identyfikacji z lustrzanym 

imago39. Na tej podstawie dochodzi do wyksztalcenia „idealnego Ja”40 – formy, którą dziecko 

otrzymuje jako Gestalt, a więc jest mu ona niejako narzucona w swojej zewnętrzności. 

„Idealne Ja” jest zarazem tożsamością iluzoryczną i konstytuującą, jak 

i projekcją dziecka, oraz przyczyną późniejszej alienacji wobec siebie samego. W stadium 

lustra dziecko usiłuje ustanowić relację pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym, 

pomiędzy uczuciem rozczłonkowanego ciała, którego nie jest jeszcze w stanie kontrolować, 

a idealnym imago, które Lacan przyrównuje do sobowtóra lub obrazów własnego ciała 

pojawiających się w halucynacjach i snach, jak i do homunkulusa – „wewnętrznego 

zwierciadła” – znajdującego się w obrębie kory mózgowej i będącego reprezentacją ludzkiego 

ciała. Identyfikując się z imago, dziecko odczuwa rozbieżność pomiędzy swoim światem 

wewnętrznym a lustrzaną rzeczywistością. W ten sposób odkrywa brak i rodzi się w nim 

pragnienie. Obiekt, który jest przyczyną pragnienia – objet a w terminologii Lacanowskiej – 

to początkowo ów inny po przeciwnej stronie lustra, a następnie inny, który ma wypełnić lukę 

w podmiocie. Jest to niedościgniony obiekt fantazmatu. Moment, który Lacan uznaje za 

domknięcie stadium lustra, to identyfikacja podmiotu z imago bliźniego, będąca przyczyną 

wykształcenia się  zapośredniczonego pragnienia (podmiot pragnie tego, czego pragnie inny), 

jak i agresywności wobec owego innego. „Idealne Ja”, porzucając swój narcyzm pierwotny, 

38 Por. J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 93-100. 
39 Lacan odwołuje się w tym miejscu do Freudowskiego pojęcia narcyzmu pierwotnego, oznaczającego 

normalny stan w rozwoju dziecka, w którym libido jest ukierunkowane na własne ciało. Termin ten jest 
używany w opozycji do narcyzmu wtórnego, będącego wynikiem wycofania libido z obiektów. Oba pojęcia 
są analizowane szczegółowiej w eseju Freuda zatytułowanym „Zur Einführung des Narzißmus” z 1914 r. 

40 W tym kontekście nie używam terminu, który pojawia się oryginalnie w teście Lacana zatytułowanym „Le 
stade du mirror comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience 
psychanalytique”, czyli „je-idéal”, gdyż – jak twierdzi sam Lacan – został on ukuty tylko na potrzeby tego 
tekstu, a sam autor zarzucił jego używanie, posługując się Freudowskim terminem „Ideal-Ich”, tj. „moi 
idéal”, dla określenia pierwotnej identyfikacji narcystycznej. Stąd też moje tłumaczenie tego terminu jako 
„idealne Ja”. 
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przekształca się w „Ja idealne”41, uzależnione nie tylko od innego jako bliźniego i jego 

pragnienia, ale także od Innego, zakorzenionego w porządku kultury. To będąc 

uwarunkowanym przez Innego podmiot staje się podmiotem pragnącym, jak i podmiotem 

mówiącym. 

Postulując powstanie podmiotu w stadium lustra, Lacan odnosi się implicite do funkcji 

realnego, wyobrażeniowego i symbolicznego – pojęć, które rozwinie nieco później w swojej 

teorii psychoanalitycznej. Podmiot zakorzeniony w porządku realnym to taki, który 

doświadcza traumatycznej bezradności w stosunku do własnego ciała, odczuwanego jako 

fragmentaryczne, oraz całkowitej zależności w zaspokajaniu potrzeb od osoby, która się nim 

opiekuje. To dopiero identyfikacja z własnym imago w lustrze, a więc wkroczenie w wymiar 

wyobrażeniowy, daje podmiotowi poczucie iluzorycznej jedni, mimo iż jest ona 

uwarunkowana uwewnętrznieniem zewnętrznego obrazu, czyli de facto tego, co obce. Obcym 

jest również Inny, dzięki któremu podmiot wchodzi w porządek symboliczny, ustanawia 

siebie w języku i wobec prawa. Z powyższego wynika, iż wszystkie trzy etapy rozwoju 

podmiotu – Ja realne, Ja wyobrażeniowe i Ja symboliczne – reprezentują błędne rozpoznanie 

(méconnaissance) przyczyniające się do alienacji podmiotu wobec siebie samego. Kwestię 

błędnego rozpoznania Lacan komentuje jednak tylko w odniesieniu do Kartezjańskiego 

cogito:  

A ces propos toute notre expérience s’oppose pour autant qu’elle nous détourne de concevoir le moi 

comme centré sur le système perception-conscience, comme organisé par le «principe de réalité» où se 

formule le préjugé scientiste le plus contraire à la dialectique de la connaissance, – pour nous indiquer 

de partir de la fonction de méconnaissance qui le caractérise dans toutes les structures […]42.  

Podczas gdy dla Kartezjusza ego jest wynikiem wiedzy, gdyż jest ono świadomie 

zakorzenione w rzeczywistości rozumu, Lacan uważa, iż to właśnie niewiedza określa ego, 

będące efektem identyfikacji wyobrażeniowej. Dla Kartezjusza ego jest tożsame z podmiotem 

jako takim, natomiast dla Lacana ego nie wyczerpuje podmiotu – jest ono jedynie jego 

41 Jest to moje tłumaczenie Freudowskiego terminu „Ich-Ideal”, jak i Lacanowskiego „idéal du moi”. 
Powszechne tłumaczenie obu terminów na język polski to „ideał ja”. Proponując własne tłumaczenie, 
chciałam zachować ową lustrzaną metaforę, która moim zdaniem doskonale odzwierciedla stosunek 
pomiędzy „Ideal-Ich” i „Ich-Ideal”.   

42 J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 99. „Koncepcji tej przeciwstawia się całe nasze doświadczenie, które każe nam 
odrzucić tezę, że ego jest skonstruowane wyłącznie w oparciu o system percepcja-świadomość, lub jest 
organizowane przez „zasadę realności”, będącą wyrazem naukowego przesądu, całkowicie sprzecznego 
z dialektyką wiedzy. Nasze doświadczenie ukazuje, że zacząć należy od funkcji tego, co jest niewiedzą 
(fonction de méconnaissance), która określa ego we wszystkich strukturach […]” (J. Lacan, Stadium 
zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, przeł. J.W. 
Aleksandrowicz, „Psychoterapia”, 4 (63), 1987, s. 9.). 
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częścią. Na podmiot składają się zarówno Ja realne, Ja wyobrażeniowe, jak i Ja symboliczne, 

znajdujące się w relacji synekdochalnej wobec podmiotu, a metonimicznej w stosunku do 

siebie. Chociaż stadium lustra przedstawia rozwój podmiotu i jego przeniesienie (fr. transfert) 

od porządku realnego do wyobrażeniowego i symbolicznego, podmiot nigdy nie zostaje 

w pełni usymbolizowany. W rozumieniu Lacana podmiot jest podmiotem pękniętym, który 

choć przeszedł na stronę symbolicznego, zawiera w sobie wyparte realne, jak 

i wyobrażeniowe. Wnioskować stąd można, że podmiot powstaje przez proces substytucji 

metaforycznej: Ja realne zostaje zastąpione przez Ja wyobrażeniowe w stadium lustra, 

a następnie przez Ja symboliczne. Analizując rolę tropów w psychoanalizie Lacanowskiej, 

Christian Lundberg stwierdza, iż podmiot właściwie nie jest metaforą, lecz katachrezą, gdyż 

powstaje ex nihilo: pierwotna nicość podmiotu zostaje zastąpiona znaczącym. Dopiero ten 

znaczący zostaje zastąpiony kolejnym w procesie substytucji metaforycznej43. W ten sposób, 

w perspektywie diachronicznej, dochodzi do powstania podmiotu wyobrażeniowego, 

a następnie symbolicznego.  

Jednak nie każdy podmiot zostaje wprowadzony w wymiar symboliczny. Poza jego 

porządkiem znajduje się podmiot psychotyczny, czyli – mówiąc językiem Kartezjusza – 

podmiot szalony, doświadczający zaburzeń percepcyjnych lub urojeniowych. Kartezjusz nie 

określił jednak ich właściwej przyczyny. To dopiero myśl psychoanalityczna podjęła próbę 

ustalenia podłoża zaburzeń psychotycznych. Według Lacana mechanizm psychozy oparty jest 

na wykluczeniu elementu znaczącego z porządku symbolicznego. Tym elementem jest 

funkcja ojcowska. Warto podkreślić, że Lacan nie odnosi się do ojca w znaczeniu 

biologicznym, lecz do funkcji symbolicznej, za pomocą której podmiot zostaje wprowadzony 

w porządek symboliczny. Funkcja ojcowska może być zatem spełniana przez innego 

człowieka, jak i przez inny rodzaj symbolicznej aktywności. Termin „Nom-du-Père” 

homofonicznie oznacza zarówno Imię Ojca, jak i zakaz wyrażony w słowie „Non!” – zakaz, 

który dotyczy niezapośredniczonej relacji binarnej pomiędzy matką a dzieckiem. Funkcja 

ojcowska polega bowiem na oddzieleniu matki od dziecka: „[O]jciec utrzymuje dziecko 

w pewnym dystansie od matki, z jednej strony krzyżując usiłowania dziecka stania się 

z matką jednym lub pozostania z nią jednym na zawsze, z drugiej zaś nie dopuszczając do 

czerpania przez matkę określonej satysfakcji angażującej dziecko”44. Tak więc zakaz 

ojcowski dotyczy doświadczania obopólnej jouissance. Ojciec pełniący funkcję separacyjną 

43 Por. Ch. Lundberg, Lacan in Public: Psychoanalysis and the Science of Rhetoric, Tuscaloosa 2012, s. 73.  
44 B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, przeł. Ł. Mokrosiński, 

Warszawa 2002, s. 119. 
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nie dopuszcza do zacieśnienia więzi o podłożu erotycznym pomiędzy matką a dzieckiem. 

W ten sposób strzeże dziecko zarówno przed domaganiami ze strony matki, jaki i przed rolą 

wyobrażeniowego obiektu pragnienia matki, którą ono samo chce odgrywać, wypełniając 

w niej pustkę. W efekcie doprowadza do tego, że pragnienie matki zostaje wyparte: „Możemy 

zatem powiedzieć, że ojciec chroni dziecko przed la (sic!) désir de la mère (co oznacza 

zarówno pragnienie matki przez dziecko jak i pragnienie dziecka przez matkę), a więc przed 

potencjalnym niebezpieczeństwem”45 – niebezpieczeństwem bycia przez nią wchłoniętym. 

Proces odseparowania matki i dziecka poprzez ustanowienie zakazu nazywamy alienacją. 

Nie jest on jednak sam w sobie wystarczający, aby umożliwić dziecku owocne zaistnienie 

w porządku symbolicznym. Pragnienie matki musi zostać nazwane, a więc musi zaistnieć 

w języku. Konfrontacja dziecka z brakiem w matce i doświadczenie jej jako istoty pragnącej 

kogoś poza nim samym nazywamy separacją. To ona sprawia, iż dziecko może zająć własną 

pozycję pragnienia, które będzie się metonimicznie przemieszczać z jednego obiektu na inny. 

Funkcja ojcowska, dzięki której możliwe jest powstanie podmiotu mówiącego i pragnącego, 

pojawia się pierwotnie w miejscu matki jako jouissance, a następnie matki jako pragnienie; 

powstaje zatem jako ciąg substytucji metaforycznych: 

O ile pierwszym momentem metafory ojcowskiej jest ojcowski zakaz dających dziecku przyjemność 

kontaktów z matką (zakaz jouissance) – le Nom-du-Père przybiera wówczas formę ojcowskiego „Nie” 

– o tyle drugi moment wiąże się z symbolizacją braku w matce (mOther) – a więc konstytuowaniem się 

tegoż braku poprzez nazwanie go (w tym wypadku le Nom-du-Père jest nazwą nadaną przez ojca bądź 

też jest to sam ojciec jako określenie pragnienia matki [mOther])46.  

Całkowite niepowodzenie funkcji ojcowskiej oznacza, iż podmiot – w tym przypadku 

podmiot psychotyczny – nie zaistniał w porządku symbolicznym, gdyż nie doświadczył ani 

alienacji ani separacji47. Funkcja ojcowska została zatem wykluczona, a „to, co zostało 

odrzucone w porządku symbolicznym, wyłania się na nowo w porządku realnym48. Dlatego 

u podmiotu psychotycznego dochodzi do zaburzeń urojeniowych, jak i zaburzeń językowych. 

Powrót wykluczonego z zewnątrz objawia się pod postacią halucynacji, które nie stanowią 

jedynego kryterium diagnostycznego psychoz49. Mogą one bowiem występować również 

u ludzi zdrowych w marzeniach sennych, fantazjach i snach. Różnica polega jednak na tym, iż 

psychotyk wierzy swoim halucynacjom („wierzyć halucynacjom” nie oznacza „wierzyć 

45 Tamże. 
46 Tamże, s. 254. 
47 Por. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 254. 
48 J. Lacan, Psychozy, przeł. J. Waga, Warszawa 2014, s. 26. 
49 Por. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 123-124. 
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w halucynacje”). W odróżnieniu od neurotyka, który nawet jeśli doświadcza halucynacji 

wyraża swoją wątpliwość co do ich natury, psychotyk jest pewien, że mają one specjalne 

znaczenie w odniesieniu do jego osoby: 

Pewność jest charakterystyczna dla psychoz, natomiast wątpliwość nie jest. Psychotyk niekoniecznie 

jest przekonany o „realności” tego, co widzi bądź słyszy, ale przekonany jest, że to coś oznacza i że 

znaczenie to jest bezpośrednio z nim związane. Psychotyk może zgodzić się, że to, co słyszał lub 

zobaczył nie było słyszalne lub widoczne dla innych […] ale fakt ten tym bardziej nabrać może dla 

niego specjalnego znaczenia: on został wybrany spośród wszystkich, by to usłyszeć lub zobaczyć, 

dotyczy to tylko jego50.  

Wiara urojeniowa psychotyka oparta jest na poczuciu subiektywnej pewności, iż podmiot 

został wybrany przez instancję zewnętrzną, tj. przez Innego51. Jako że metafora ojcowska nie 

funkcjonuje w przypadku psychotyka, zostaje ona zastąpiona metaforą urojeniową, która 

umożliwia mu tworzenie własnych znaczeń i funkcjonowanie w otaczającej go 

rzeczywistości52.  

Kolejną konsekwencją wykluczenia metafory ojcowskiej są zaburzenia językowe. 

Chociaż każdy człowiek doświadcza alienacji w języku, gdyż wkracza w dyskurs Innego, 

podmiot psychotyczny ma poczucie bycia owładniętym przez język, który przemawia do 

niego z zewnątrz53. Dowodem na to, iż psychotyk nie zasiedla języka w taki sam sposób jak 

neurotyk jest fakt, iż nie tworzy on nowych metafor, gdyż nie asymiluje języka w stopniu 

umożlwiającym substytucję metaforyczną. Ucząc się języka przez naśladownictwo, 

psychotyk posługuje się jedynie metaforami zasłyszanymi wcześniej; stąd też nigdy nie 

będzie poetą. Włada za to biegle metonimią. Lacan zauważył, iż w halucynacjach dominują 

relacje przyległości „wskutek braku bądź słabości funkcji równoważności znaczeniowej 

opartej na podobieństwie. […] Tym, co narzuca się podmiotowi jest gramatyczna część 

zdania – ta, która istnieje jedynie przez swój charakter znaczący i przez swoją artykulację. 

To ona staje się fenomenem narzuconym w świecie zewnętrznym”54. Biorąc pod uwagę fakt, 

iż dziecko w pierwszej kolejności opanowuje relacje przyległości, a dopiero później 

równoważności, można wnioskować, iż w swoim rozwoju językowym psychotyk zatrzymał 

się na poziomie metonimii – metonimii, która w przypadku neurotyka umożliwia metaforę, 

zapewniając tym samym spójność pomiędzy funkcją pozycyjną języka a rozwojem zasobu 

50 Tamże, s. 125. 
51 Por. J. Lacan, Psychozy, dz. cyt., s. 139. 
52 Por. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 159. 
53 Tamże, s. 129. 
54 J. Lacan, Psychozy, dz. cyt., s. 404. 
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wyrazów. Nie posiadając umiejętności tworzenia metafor, psychotyk nie jest w stanie 

stworzyć stabilnego znaczenia. Lacan stwierdza, iż „[a]by mogło dojść do przeniesienia 

znaczonego, trzeba, by najpierw możliwa była koordynacja znacząca. Formalna artykulacja 

znaczącego jest nadrzędna względem przeniesienia znaczonego”55. Wynika stąd, iż psychotyk 

narażony jest permanentnie na zalew znaczących, a niezdolny do tworzenia nowych znaczeń 

wymyśla neologizmy, którym przypisuje własne znaczenie56.  

W przypadku tak sformułowanych tez Lacana odnośne do języka, jakim posługuje się 

psychotyk, nasuwa się pytanie: dlaczego psychotyk, u którego przecież przeważają relacje 

metonimiczne, nie formułuje pragnienia, które Lacan definiuje jako posiadające strukturę 

metonimii? Na pozór wydaje się to dość paradoksalne. Interpretując rozważania Lacana 

w tym zakresie, Fink stwierdza, że dzieje się tak dlatego, iż psychotyk nie jest w stanie 

sformułować pytania. Pragnienie, które jest pytaniem według Lacana („Che voui?” zgodnie 

z Lacanowskim diagramem pragnienia57), formułuje się w języku, którego strukturę 

psychotyk niedostatecznie opanował, gdyż nie posiadł umiejętności operowania relacjami 

równoważności. To z powodu niezaistnienia funkcji ojcowskiej psychotyk nie mógł wyprzeć 

i nazwać pragnienia matki; tym samym nie był w stanie sfomułować pytania o własne 

pragnienie. W opozycji do wątpiącego podmiotu Kartezjańskiego, Lacanowskiego 

psychotyka cechuje – jak zauważa Fink – brak dialektyki myśli i inercja; tym samym „[n]ie 

ma miejsca dla «dialektyki pragnienia»”58.  

Jako że psychotyk nie zaistniał w porządku symbolicznym, dominującym rejestrem 

staje się wyobrażeniowe, tj. rejestr wrażeń zmysłowych i percepcyjnych, obrazów i fantazji, 

relacji rywalizacji i agresywności59. Psychotyk nie jest w stanie stłumić swoich popędów, 

zarówno popędu seksualnego, jak i popędu agresji. W przeciwieństwie do popędów neurotyka 

popędy psychotyka nie zostały zhierarchizowane i umieszczone w sferach erogennych, co 

powoduje, iż odczuwa on całe swoje ciało jako żywe i mogące stanowić źródło jouissance. 

Jest zatem przeciwieństwem Kartezjańskiego res cogitans – podmiotu, który nie doświadcza 

realnego. Mała kontrola nad popędami powoduje, iż psychotyk częściej niż neurotyk angażuje 

się w zachowania (auto)destrukcyjne, nie odczuwając przy tym poczucia winy. Konflikt 

psychotyka dotyczy jego relacji z innymi (nie z symbolicznym Innym jak w przypadku 

55 Tamże, s. 422. 
56 Por. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 141. 
57 Por. J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 815-817. 
58 B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 148. 
59 Tamże, s. 141-144. 

40



neurotyka), którzy – jak twierdzi – uzurpują sobie jego miejsce. Można zatem wnioskować, 

że psychotyk nigdy nie staje się podmiotem pragnącym, lecz pozostaje podmiotem popędu. 

W odniesieniu do powyższych rozważań warto się pokrótce zastanowić nad kwestią 

leczenia psychoz. Czy możliwe jest zatem wyleczenie psychotyka? Zasadnicze znaczenie ma 

tu funkcja ojcowska, która musi wypełnić swoją rolę zanim dziecko osiągnie określony 

wiek60. Wypełnienie jej w życiu dorosłym nie będzie bowiem możliwe. Choć granica wieku, 

do której funkcja ojcowska musi zaistnieć, nie została jasno określona, wydaje się 

prawdopodobne, iż będzie to granica, do której dziecko musi opanować swój pierwszy język. 

Dzieci, które nie miały do czynienia z mową ludzką do szóstego roku życia, już nigdy nie 

będą mówić. Z doświadczenia psychoanalitycznego wynika, iż struktury psychotycznej, która 

niekończenie musi się ujawnić we wczesnych latach życia, nie da się zmienić w terapii osób 

dorosłych. Można ją jednak nieco osłabić i zapobiec pojawianiu się epizodów 

psychotycznych poprzez wzmocnienie rejestru wyobrażeniowego. Lacan zauważył, iż 

psychotyk, u którego nie doszło jeszcze do załamania psychotycznego, nieświadomie 

rekompensuje sobie deficyt symbolicznego poprzez naśladowanie innych. Nawiązując do 

teorii osobowości „jak gdyby” zaproponowanej przez  Helenę Deutsch, Lacan twierdzi, iż to 

właśnie mechanizm kompensacji wyobrażeniowej umożliwia psychotykowi skuteczne 

przystosowanie się do rzeczywistości oraz przyczynia się do stabilizacji psychozy61. 

Do zadań terapeuty należy zatem praca nad stworzeniem stabilnego Ja wyobrażeniowego oraz 

trwałego świata znaczeń dla psychotyka, które pozwolą mu określić swoją tożsamość. 

Błędem w psychoterapii jest próba wyjścia poza wymiar wyobrażeniowy poprzez 

wprowadzenie funkcji ojcowskiej przez terapeutę. Zajęcie miejsca Innego prowadzi do 

załamania psychotycznego, gdyż terapeuta usiłuje „pełnić rolę symboliczną, dla której nie ma 

precedensu, która nie ma odwołania do przeszłości”62. Relacje psychotyka są bowiem 

dwustronne, podczas gdy terapeuta stawia się w pozycji Un-père (jakiegoś Ojca), próbując 

ustanowić relację trójstronną, tj. symboliczną. Według Lacana spotkanie z Un-père leży 

u źródeł każdego załamania psychotycznego, które może wywołać u psychotyka urojenia lub 

doprowadzić do depresji samobójczej63. Paradoksalnie to jednak metafora urojeniowa, 

zastępująca metaforę ojcowską, może pomóc psychotykowi odnaleźć się w świecie 

i skonstruować własny system znaczeń. Nie może jednak sprawić, aby podmiot psychotyczny 

60 Tamże, s. 122. 
61 Por. J. Lacan, Psychozy, dz. cyt., s. 355. 
62 B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 153. 
63 Por. tamże, s. 155. 
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stał się podmiotem pragnącym, zakorzenionym w porządku symbolicznym, jako że nie 

wykracza poza rejestr wyobrażeniowy.    

W tym kontekście niezwykle przydatna jest teza, którą stawia Freud w wykładzie 

zatytułowanym „Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit” („Rozszczepienie 

osobowości psychicznej”), gdyż może ona mieć wartość terapeutyczną w odniesieniu do 

pacjentów psychotycznych: „Wo Es war, soll Ich werden”64. Odnosząc się do drugiej topiki, 

Freud postuluje, iż do zadań analityka należy zastąpienie „tego” (id), czyli popędu, przez „ja” 

(ego) w terapii. Owo „ja” ma być terapeutycznie wzmacniane, tak aby móc obronić się przed 

naporem popędów z jednej strony, a nakazami „nad-ja” (super-ego) z drugiej. Tym samym 

mają zostać wzmocnione autonomiczne mechanizmy świadome a nawet samoświadome. 

Teoria ta jest zbieżna z annafreudyzmem i psychologią ego, jednym z nurtów wywodzących 

się bezpośrednio z psychoanalizy Freudowskiej, gdzie nacisk położony jest na relacje ego 

z normami społecznymi oraz jego zdolność do adaptacji i panowania nad rzeczywistością 

zewnętrzną. Tłumacząc powyższe na język Lacana w odniesieniu do leczenia psychoz, można 

wnioskować, iż Ja realne ma zostać zastąpione przez Ja wyobrażeniowe w procesie 

substytucji metaforycznej; podmiot popędu miałby stać się podmiotem znaczonego, 

zakorzenionym w rzeczywistości poprzez naśladowanie innych. Powyższe podejście 

terapeutyczne nie byłoby jednak owocne w odniesieniu do neurotyków. Dlatego też Lacan 

reinterpretuje frazę Freuda w następujący sposób: „Là où c’était, peut-on dire, là où s’était, 

voudrions-nous faire qu’on entendit, c’est mon devoir que je vienne à être”65. 

W przeciwieństwie do Freuda, który postulował eliminację podmiotu popędu, Lacan, bazując 

na homofonii c’était/s’était, uznaje, iż podmiot ma pojawić się nie w miejscu popędu, lecz 

w miejscu, w którym już był, czyli w miejscu nieświadomego. Według Hermanna Langa, 

interpretującego myśl Lacanowską,   

[n]ie należy […] stawiać Ja na miejscu Id, już raczej operacja odwrotna wydaje się właściwa. Należy 

powrócić do tych regionów, w których już w istocie jesteśmy, na nowo otworzyć tę perspektywę, gdzie 

„to mówi” […]. To nie Ja (moi) człowieka wyznacza tu zasady dla Id, lecz odwrotnie: to Id determinuje 

człowieka w całym jego bycie66. 

64 S. Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse und Neue Folge. Studienausgabe, Frankfurt am 
Main 1969, s. 516. „Gdzie było «to», tam ma być «ja»” (Z. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy: 
nowy cykl, przeł. R. Reszke, Warszawa 2009, s. 62.). 

65 J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 417-418. „Można powiedzieć, że tam, gdzie było „to”, a należy rozumieć, że tam, 
gdzie było „się”, powinien zaistnieć podmiot” (przeł. – A.G.). 

66 H. Lang, Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques’a Lacana, przeł. 
P. Piszczatowski, Gdańsk 2005, s. 128-129. 
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Z powyższego można zatem wnioskować, iż błędne było tłumaczenie Freudowskiej frazy na 

język francuski jako „Le moi doit déloger le ça”67 – „déloger” znaczy bowiem tyle co 

„usunąć, wyrzucić, zmuszać do opuszczenia miejsca”. Choć należy się zgodzić z Langiem, iż 

podmiot popędu, czyli podmiot realny, nie może całkowicie zostać zastąpiony podmiotem 

wyobrażeniowym, nie można się zgodzić z twierdzeniem, iż to popęd w pełni determinuje 

człowieka. Ludzie w zależności od swojej struktury klinicznej, a więc psychotycy, perwerci 

i neurotycy, są w różnym stopniu określani przez popęd. Fakt ten należy zatem uwzględnić 

w ich terapii. Celem terapii psychoanalitycznej neurotyka powinno być ponowne otwarcie 

przestrzeni na nieświadome, a więc na to, co zostało wyparte, zarówno na nieświadome 

pragnienie, jak i na popęd. W swoich wcześniejszych rozważaniach dotyczących koncepcji 

podmiotu Lacan podkreślał, iż podmiot neurotyczny jest określony przez pragnienie Innego, 

wyrażane w języku i oparte o zakazy. Jako że jest to pragnienie zapośredniczone, analityk 

powinien dążyć do uwolnienia neurotyka od tego pragnienia i powiązania go z objet a – 

obiektem pragnienia, który ponieważ nigdy nie zostanie zdobyty, będzie wprawiać pragnienie 

podmiotu w metonimiczny ruch. W swojej późniejszej karierze psychoanalitycznej Lacan 

doszedł do wniosku, że terapia neurotyka powinna się raczej opierać na uwolnieniu popędu 

związanego z utraconym obiektem dającym jouissance. Zadaniem analityka byłoby zatem 

obnażenie jouissance podmiotu oraz stworzenie przestrzeni dla ekspresji popędów dążących 

do satysfakcji68. Takie podejście terapeutyczne nie byłoby jednak produktywne 

w odniesieniu do podmiotu psychotycznego. Warto podkreślić, że również w przypadku 

neurotyka popęd niekończenie musi uzyskiwać satysfakcję – może być bowiem sublimowany. 

Z powyższych rozważań wynika, iż podmiot w rozumieniu Lacana jest podmiotem rozdartym 

pomiędzy pragnieniem i popędem, a więc jest w istocie podmiotem pękniętym, którego 

genezy należy szukać w stadium lustra. 

3. Konkluzje

Chociaż rozważania Kartezjusza i Lacana dotyczące podmiotowości wydają się być 

skrajnie rozbieżne, to właśnie sprzeczności w wywodzie filozofa-racjonalisty pozwalają na 

ustalenie pewnych punktów wspólnych. Kartezjańskie cogito to podmiot świadomie myślący, 

który powstał na drodze sceptycyzmu metodycznego w wyniku substytucji metaforycznej. 

Jednak tylko w początkowej fazie swoich rozważań Kartezjusz był pewien, że myślenie 

67 J. Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 418. „«Ja» musi zastąpić «to»” (przeł. – A.G.). 
68 Por. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy Lacanowskiej. Teoria i technika, dz. cyt., s. 301. 
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wypełnia podmiot bez reszty, czyniąc z niego podmiot absolutny. Później odkrył en passant, 

iż proces świadomego myślenia jest jedynie jedną z czynności chrakteryzujących podmiot, 

oprócz wątpienia czy pragnienia. Natomiast w rozumieniu Lacana uformowany w stadium 

lustra podmiot, będący jednakowoż wynikiem procesu substytucji metaforycznej, istnieje 

właśnie wtedy, gdy nie myśli świadomie. Jednak również myśl nieświadoma nie wypełnia 

podmiotu bez reszty. Choć to dopiero Lacan sformułował pojęcie pękniętego podmiotu, już 

w późniejszym myśleniu Kartezjusza jest zawarta implicite sugestia, że podmiot nie jest 

bezwzględną całością.  

Również problematyka samowiedzy wydaje się jedynie pozornie zupełnie rozbieżna. 

Kartezjusz uważał, iż osiągnięcie samowiedzy jest możliwe tylko za pomocą umysłu, który 

jest doskonale poznany przez człowieka. Dla Lacana twierdzenie to było nie do 

zaakceptowania, bowiem Ja realne, Ja wyobrażeniowe, jak i Ja symboliczne, charakteryzuje 

niewiedza (méconnaissance), a podmiot doświadcza alienacji wobec siebie samego. Jednak 

zarówno Kartezjusz, jak i Lacan, utrzymywali, że podmiot ustanawia siebie w języku, uznając 

tym samym, iż bezpośrednie poznanie samego siebie nie jest możliwe; jest ono bowiem 

zapośredniczone przez język. 

Kwestią znacznie różniącą filozofa-racjonalistę od psychoanalityka jest podejście do 

religii. Będąc człowiekiem ukształtowanym w duchu religijnym, Kartezjusz wykluczył 

możliwość powstania podmiotu ex nihilo, gdyż według niego przyczyną powstania człowieka 

jest Bóg. Lundberg, interpretując myśl Lacanowską, zauważył, iż podmiot powstaje z nicości, 

a więc jest katachrezą, a dopiero następnie zostaje zastąpiony kolejnymi znaczącymi 

w procesie symbolizacji. 

Także rozważania dotyczące podmiotu szalonego Kartezjusza i podmiotu 

psychotycznego Lacana nie są całkowicie rozbieżne. Już Kartezjusz twierdził, iż podmiot 

szalony to taki, który doświadcza zaburzeń percepcyjnych lub urojeniowych. Lacan był 

jednak pierwszym, który wskazał wykluczenie metafory ojcowskiej jako przyczynę owych 

zaburzeń. Sformułował on również tezę, iż podmiot psychotyczny jest podmiotem popędu, 

a nie podmiotem pragnienia. Kartezjusz uważał, iż pragnienie powinno się zawierać 

w możliwościach podmiotu, podczas gdy Lacan uznał, iż pragnienie kieruje się ku rzeczom 

niemożliwym; dlatego też nigdy nie zostaje zaspokojone. Cierpiąc na zaburzenia języka, 

psychotyk nie jest w stanie sformułować pytania o własne pragnienie (stąd też nie doświadcza 

metonimizacji pragnienia), ani też nie asymiluje języka w stopniu umożliwiającym tworzenie 

nowych metafor.  
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Z powyższych rozważań wynika, iż pomimo istotnych różnic konceptualnych 

w podejściu do kwestii podmiotowości, podmiot w rozumieniu Kartezjusza, jak i Lacana, 

zostaje uformowany w wyniku działania określonych procesów tropologicznych, zwłaszcza 

wskutek substytucji metaforycznej. Stąd też wnioskować można, iż podmiot jest metaforą.  
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REWIRY METAFORY.  

MIĘDZY OZDOBĄ DYSKURSU A ZWIERCIADŁEM DUSZY1 

Abstract 

THE HUNTING GROUNDS OF METAPHOR. BETWEEN AN ORNAMENT OF 
DISCOURSE AND A MIRROR OF THE SOUL 

The purpose of the text is to make some reconnaissance in the area of title "districts of 

metaphor" (or hunting grounds of metaphor) as well as reference to the unsolvable problems which are 

implied by a metaphorical mystery of metaphysical expressions. Thy are the order of the day in the 

main currents of philosophy.  

Starting from the rhetorical tradition of metaphor (the Aristotelian attempts of definition of 

metaphor as such) and of terms additional related with it (Max Black), I gradually illustrate what 

involves its post-rhetorical tradition. I show that philosophical symbolism derives from Aristotle’s 

hermeneutics, which becomes a gateway for understanding the mystery of metaphor. Like browsing in 

themselves mirrors, it grows also from simple phrases in complex sentences. In semantic sense, while 

the symbol has many meanings, the metaphor has a double meaning. It is not however limited by this 

matter, because in some sense, it has broader content than a symbol, as it introduces into language 

meanings that in the symbol are only internal (Paul Ricoeur). We also encounter reflective metaphors 

in our everyday speech and in the attempts of associative penetration into other people's expression. 

Conceptual decoding of metaphors is common for users of language (George Lakoff, Mark Johnson). 

On the other hand, there are specific districts of metaphorical expressions, which are reserved for 

poetic metaphors (Donald Davidson). Noteworthy are also the very unobvious contexts of metaphor in 

which the authors do not talk about this linguistic phenomenon directly (eg. Gottlob Frege, Ernst 

Cassirer).  

Declarative answer to the question whether the metaphor is a simply ornament of discourse or 

rather a mirror of the soul, is not possible too. Perhaps the metaphor as such includes the both variants. 

One must consider that being an ornament of speech or writing does not rule out it is also something 

1 Niniejszy tekst jest efektem także mojej późniejszej refleksji na temat zagadnień, które podejmowałam 
w pracy magisterskiej z filozofii pt. Filozofia języka a poezja. Teorie interpretacji, metafory i gier językowych 
w zastosowaniu do wybranych wierszy (obrona w 2013 r.).  

46



more than just decoration. It wonders, bothers, disquiet, returning us into our souls. It is also like the 

unifying soul of all people – in cognitive sense. 

Key words: contexts of metaphor, decoration or mirror, problems with a paraphrase of metaphors, 

pragmatics, metaphor as a puzzle  

Słowa kluczowe: konteksty metafory, ozdoba a zwierciadło, problemy z parafrazą metafor, 

pragmatyka, metafora jako zagadka 

 „Chcę powiedzieć, że rozumiem także znaczenie alegorii i symboli. 

[Rozumiem sens], który ukrywa się pod osłoną słów jak niewidoczna 

perła we wnętrzu brzydkiej, zamkniętej muszli” (słowa Jezusa 

z Nazaretu według Protoewangelii – Maria Valtorta, Ks. I, s. 254). 

Chcąc poznać prawdę o rzeczywistości, należało by czystym okiem spojrzeć w głąb 

doczesności jako tej przestrzeni, która jest zadana, abyśmy mogli się w niej poruszać. 

Być może trzeba będzie nauczyć się nowych pojęć filozoficznych, by umieć właściwiej 

opisać jawiące się duszy obrazy. Tam nawet pojęcia wyrażające ból czy strach, zyskują 

dodatkowo abstrakcyjną, a zatem uniwersalną wartość. Wszak można kochać prawdę, 

niezależnie od tego, czy w swych poszczególnych objawach jest dla nas przyjemna. 

Chcąc pokochać prawdę, trzeba niejako wyzwolić się z jej schematu, uwolnić siebie. 

Pokochać prawdę to znaczy po prostu być – żyć z widokiem na coraz lepszą kondycję 

duchową. Być może trzeba będzie również „przekroczyć” tak zwane wielkie narracje. 

Może się też okazać, że nasz najbardziej osobisty dyskurs kształtuje się nawet poza granicami 

jednostkowego „ja”. Pokochać prawdę to znaczy – jak przypuszczam – uwolnić się również 

od posługiwania się językiem gotowych pojęć i zacząć posługiwać się językiem własnym, 

jednak z możliwością korzystania w tym celu z już ustalonych zwrotów i nazw rzeczy. 

Co tak wyjątkowego jest w metaforze, że zatrzymuje uwagę ludzi, niekoniecznie 

specjalistów, ale w ogóle użytkowników języka, czy tych, których myśl jakże często natrafia 

na swoisty metaforyczny splot, trudny do wyjaśnienia kalambur ludzkiego umysłu? Pewne 
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nieuchronne topiczne napięcie, jakie metafora tworzy, jest jej nieodzownym znakiem 

rozpoznawczym. Drogi do jego rozproszenia są różne; niektórzy próbują zrozumieć zjawisko, 

jakie metafora stanowi, inni poprzestają na jego adekwatnym opisie, jeszcze inni –  

z szacunkiem wobec zawartej w nim tajemnicy – traktują metaforę jako swoisty ornament, 

którego nie sposób wyrugować z języka ani zastąpić żadną parafrazą. Dla tych ostatnich 

metafora jest nie tylko zagadką, ale i wyzwaniem dla filozofii języka. Pojęcie metafory nie 

jest jednoznaczne. Badacze tego fenomenu dysponują bowiem różnymi jego zakresami, 

odwołując się na przykład do metafory w szerszym znaczeniu (Arystoteles), do pojęcia tropu 

(Kwintylian2) lub do metafory właściwej, która obok choćby metonimii stanowi jeden 

z tropów, a zatem odmianę metafory w szerszym sensie3. 

Celem tego tekstu jest nie tylko pewien rekonesans w obrębie tytułowych „rewirów 

metafory”, ale przede wszystkim wykazanie, że pojęcie metafory wymyka się poza sztywne 

ramy, nawet jej samej. Pod pewnymi względami przedsięwzięcie, które podejmuję, było już 

niejednokrotnie realizowane. Nowy jest natomiast sposób, w jaki pragnę trafić do przekonania 

w sprawie niejednoznaczności metaforycznego języka, jego psychologicznej percepcji oraz – 

jak twierdzę – nieprzetłumaczalności wielu metafor nawet na język emocji. Metafora jest 

bowiem zagadką. Można o niej mówić właściwie tylko w kontekście nierozwiązanych 

dylematów, na przykład filozoficznych. 

Podobnie jak o człowieku nie można powiedzieć ani że jest najdoskonalszym 

zwierzęciem, ani że jest najmniejszy wśród aniołów (por. np. teksty z antropologii 

filozoficznej autorstwa Maxa Schelera lub Karla Jaspersa), tak również na temat metafory nie 

możemy z przekonaniem stwierdzić, że jest tylko ozdobą dyskursu, albo że staje się 

niezwykłym zwierciadłem duszy. Bez wątpienia w pojęciu metafory zawierają się oba te 

warianty. Z jednej strony stanowi ona jakiś ornament, po prostu zdobi, ale może 

i olśniewać…. Może też przeszkadzać komuś, komu zwyczajnie nie odpowiada. Może wręcz 

zostać uznana za wyrażenie „pasożytnicze” i zostać przez krytyków-korektorów po prostu 

wyeliminowana z danego dyskursu. Z drugiej strony to właśnie w metaforze jej twórca, 

niewybredny użytkownik języka, ogniskuje napięcie, które następnie rozładowuje jej 

odbiorca, na którego działa dana metafora. Można na przykład powiedzieć coś niezwykłego 

2 Kwintylian w Kształceniu mówcy przedstawia metaforę ukrytą pod pojęciem tropu, o którym pisze, że „jest to 
zmiana słowa lub wyrażenia na inne.” Jak dalej stwierdza: „(…) jedne tropy są stosowane ze względu na 
wyrażenie pewnych treści, inne – na upiększenie, (…) w jednych tropach stosujemy słowa użyte zgodnie ze 
swoim znaczeniem, a w innych użyte metaforycznie”, przy czym „użycie tropu zmienia nie tylko same formy 
słów, ale ich znaczenie i układ” (Kwintylian 2012, ss. 35-36).  

3 J. Pelc, Zastosowanie Funkcji Semantycznych do Analizy Pojęcia Metafory, [w:] tenże, Rozprawy Logiczne: 
Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza, Warszawa 1964, s. 123. 
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o na co dzień mijanym starym drzewie. Oryginalna wypowiedź zupełnie nieoczekiwanie

znacząco wpływa na nasze postrzeganie danej rzeczy. Porównanie metafory do człowieka jest 

nieprzypadkowe. Jeśli zatem samego siebie możne człowiek zaprogramować na nowy efekt, 

to czegóż dopiero nie może uczynić ze swoim narzędziem, jakim jest język? 

1. Metafora w retoryce i w poetyce

Jak zauważa Paul Ricoeur na początku swojego artykułu pt. Between rhetoric and 

poetics: Aristotle zawartego w jego dziele The rule of metaphor4, retoryka rozciąga się na trzy 

obszary: teorię argumentacji (sztukę stosowania argumentów i dowodów), a więc coś 

pomiędzy retoryką a demonstratywną logiką, teorię stylu i wreszcie dyscyplinę finalną, jaką 

stanowi teoria kompozycji. W samej Retoryce Arystotelesa bardzo ważne okazuje się 

zestawienie metafory i analogii z porównaniem. Według Filozofa: 

Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, 

z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na 

zasadzie analogii5. 

W innym miejscu tej samej pracy Arystoteles pisze również, że  

[…] tworzenie dobrej metafory jest przecież równoznaczne z dostrzeganiem podobieństwa w rzeczach 

niepodobnych6. 

Według Stagiryty, tak jak porównanie zbudowane jest na formie wymagającej rozwinięcia 

przenośni, tak metafora jako pewna forma analogii, powinna w równym stopniu odnosić się 

do obydwu jednorodnych jej członów. „Jeśli np. czarę nazwiemy ‘tarczą Dionizosa’, 

to równie stosowne jest określenie tarczy jako ‘czary Aresa’”7. 

Arystoteles pragnął opisywać i zrozumieć poezję. Uważał, że w poezji nie powinno się 

kreślić granicy pomiędzy dyskursywnością a siłą przekazu. Odmienna jest też funkcja 

metafory w poezji od funkcji, jaką pełni ona w prozie, gdyż w poezji na czym innym polega 

przekonywanie odbiorcy8. Arystoteles funduje zatem metaforę na zasadzie analogii. 

4 P. Ricoeur, The rule of metaphor, London and New York 1978, ss. 8-9. 
5 Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, ss. 352-353. 
6 Tamże, s. 356. 
7 Tamże, s. 248. 
8 Tamże, s. 316. 
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Z metaforą, czyli przeniesieniem, mamy jego zdaniem do czynienia wtedy, „gdy druga nazwa 

pozostaje w takim samym stosunku do pierwszej, jak czwarta do trzeciej i gdy zamiast drugą 

można posłużyć się czwartą lub zamiast czwartą drugą”9.  

W Poetyce Arystoteles podkreśla złotą zasadę umiaru. Jedynie wyważone i stosowne 

użycie metafor daje nie tylko pożądany efekt, ale i chroni autora przed śmiesznością. 

Dodatkowym aspektem metafor, który Filozof naświetla w Retoryce jest aspekt zwany 

obecnie pragmatycznym. Metafora może na przykład sprawiać przyjemność, zaskakiwać. 

Wszystko to dzięki doskonałemu balansowi pomiędzy dwoma skrajnościami, a więc również 

dzięki zachowaniu zasady umiaru. 

W Hermeneutyce Arystoteles pisze o pojęciu, czyli znaczeniu nazwy, że to obraz rzeczy 

w duszy. Na tych obrazach (pojęciach) można operować, lecz wyniki tych operacji nie zawsze 

mają nazwy. Chcąc nazwać to, co „nienazwane”, posługujemy się więc metaforą. 

Już Arystoteles pokazał, że metafora jest szczególnym środkiem wyrazu. Ukazuje obraz 

rzeczy na podobieństwo zwierciadła, tworzy jakby rzeczywistość alternatywną, będącą jednak 

– jakże fascynującym – odbiciem istniejącej w sposób powszedni. Metafora jest jej nowym

wyrazem. 

Słowa są symbolicznymi znakami wrażeń doznawanych w duszy, a dźwięki pisane są znakami dźwięków 

mówionych. Jako pisane a także i mówione nie są dla wszystkich ludzi te same. Ale to, czego przede 

wszystkim są znakami, wrażeń doznawanych w duszy, jest takie samo dla wszystkich; a więc i to, do czego 

są te wrażenia podobne, mianowicie rzeczy, są również takie same10. 

2. Nieoczywiste konteksty metafory

Poczynię teraz ważną dygresję. W Über Sinn und Bedeutung11 Gottlob Frege wprowadza 

pojęcie sensu, o którego istnieniu przekonuje nas za pomocą argumentu ze zdań 

tożsamościowych, jakie mogą mieć postać a=a lub a=b. Zdanie postaci a = a to zawsze 

zdanie a priori, które nie niesie żadnych informacji, nie wzbogaca poznawczo (nie ma 

wartości poznawczej). Zdanie postaci a = b niesie ze sobą jakąś informację i rozszerza naszą 

wiedzę o świecie. Owej różnicy wartości poznawczej nie da się wyjaśnić odwołując się 

9 Tamże, s. 352. 
10 Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1975, s. 53. 
11 Jak pisze Janusz Maciaszek w Znaczenie, prawda, przekonania…: „Niemiecki termin Bedeutung, podobnie jak 

jego polski odpowiednik „znaczenie”, bywa używany w wielu kontekstach w różny sposób. (…) Frege używał 
zatem terminu Bedeutung w jednym z dopuszczalnych w języku niemieckim sensów tego słowa, 
a mianowicie jako odpowiednik odniesienia. (…)” (J. Maciaszek 2008, 65). Biorąc tę wytyczną pod uwagę, 
nie będę tłumaczyła Bedeutung, tak jak zwykło się tłumaczyć – jako znaczenie, lecz pozostanę przy 
oryginalnym niemieckim tytule pracy Fregego,. Odwołując się do tekstu Fregego w dalszym wywodzie, 
konsekwentnie zastąpię słowo „znaczenie” słowem „odniesienie”. 
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jedynie do odniesienia, gdyż nazwy a oraz b mają to samo odniesienie. Dlatego też Frege 

wprowadza pojęcie sensu, który jest nośnikiem wiedzy. Nazwy a i b oznaczają wprawdzie to 

samo indywiduum, ale mają inne sensy. Jednocześnie Frege pokazał, że to samo można 

opisać na wiele różnych sposobów i każdy sposób opisu niesie swoistą treść (sens). 

Tym samym Frege podważył korespondencyjną teorię prawdy Arystotelesa, zakładającą 

izomorfizm języka, myśli i rzeczywistości. W konsekwencji uznał, że świat sensów jest 

bogatszy od rzeczywistości12. 

Należy tu zauważyć, że pomysł Fregego generuje nieskończoną hierarchię sensów. 

W takiej sytuacji niezmiernie trudno byłoby wciąż odwoływać się do wyższych sensów, aby 

zrozumieć te niższe. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym przypadku Frege po prostu utożsamiał 

odniesienia ze znaczeniami – gdybyśmy próbowali przypisać mu jakąś teorię metafory – 

doszłoby zapewne do ustanowienia w końcu trzeciego rodzaju „bytów”. Oprócz znaczeń 

zwykłych i modalnych, mówilibyśmy tutaj więc również o znaczeniach metaforycznych. 

Tymczasem konteksty specjalne wymagają wydzielenia oprócz odniesień, również „bytowej” 

sfery znaczeń. Zaproponowaną przez Fregego regułę do wyjaśnienia znaczenia terminu 

występującego w kontekstach specjalnych, inny teoretyk metafory, filozof języka, Donald 

Davidson podsumowuje za pomocą następującej formuły: 

Znaczenie słowa w kontekstach specjalnych czyni jego odniesienie w tych kontekstach 

identycznym z jego znaczeniem w kontekstach zwykłych13. 

Dla Davidsona język jest wyuczalny, co wiąże się z przypisywaniem znaczeń słowom, 

dlatego nie może być w nim mowy jeszcze dodatkowo o sensie metaforycznym. Zdaniem 

tego filozofa ilość sensów pierwotnych musi być skończona. 

Argumenty Fregego na rzecz istnienia sensów (na najprostszym poziomie) są o tyle 

istotne dla czynionych tu rozważań, o ile szczególnie poetycka metafora, oprócz silnych 

skojarzeń z psychologicznym przedstawieniem, zalicza się – zgodnie z moją tezą – również 

do Trzeciego Królestwa, a więc świata myśli. Wydaje się bowiem, że raz wypowiedziane 

słowa, wydobywające głębię jakiegoś pojęcia czy nawet zjawiska, przestają w istocie być 

wyłączną własnością autora i dlatego, jako odkryta hermeneutycznie prawda, nie wymagają 

stałego nosiciela, ale pomijając chwilowe okoliczności, zyskują wyrazistą wymowę. Czy nie 

tego właśnie obawiał się Platon – myśli, które weszły w kanon nieśmiertelnych idei 

12 G. Frege, Sens i znaczenie (Über Sinn und Bedeutung in 1892), [w:] tegoż, Pisma semantyczne, przeł. 
B. Wolniewicz, Warszawa 1977, ss. 60-80. 

13 D. Davidson, What Metaphors Mean (1978), [w:] tenże, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford 
1984/2001, s. 250. 
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literackich? Być może jest to jedynie moja osobista intuicja, jednak, jak sądzę, 

z powodzeniem dająca się wywieść z tekstu Fregego. Faktycznie metafora ma sens dosłowny 

i wywołuje przedstawienie, ale nie sposób zaprzeczyć, że w metaforze jest również coś 

intersubiektywnego. 

Metafora zdaje się chwytać myśl, na podobieństwo Boskich przekazów, które są 

iluminowane mistykom. Natchniony człowiek, gdy w boskim szale pisze „swój” wiersz jest 

jak naczynie, które się wypełnia. Dzięki temu przekazuje prawdy nieśmiertelne i wieczne. 

U Fregego prawda jest pojęciem pierwotnym. Filozof ten zastanawia się, na czym miałaby 

polegać korespondencja prawdy i rzeczywistości, i czy tylko o korespondencję tu chodzi. 

Skoro prawda jest pojęciem pierwotnym, pozostaje niedefiniowalna. 

Hippolyte Taine, filozof kultury, pisał, że artysta odczuwa harmonię, a filozof ją rozumie. 

Artysta postrzega istotę. Chwyta ją zwinniej niż filozof czy logik. Nie potrzebuje logicznych 

analiz, choć nie jest irracjonalistą. Stwarza dzieła sztuki na podobieństwo natury, która tworzy 

ciała14. Gdyby nie logika, nie można byłoby w ogóle mówić o krytyce literackiej ani doceniać 

dzieł wybitnie amorficznych, wybitnie wielkich przez to, że po mistrzowsku przełamują 

konwencję, zachowując jednak rytm i umiar właściwy filozofii. 

U Fregego mamy do czynienia ze zmatematyzowaniem sfery sensów. W myśl tego 

filozofa twierdzenie Pitagorasa jest odwieczne. Czy wobec tego poeta byłby twórcą nowych 

sensów (odwrotnie jak tego pragnął Platon), czy też wysławia15 to, co Boskie, a więc odkrywa 

również rzeczywistość odwieczną, która jest mu iluminowana? Ujęcie Fregego nasuwa istotne 

skojarzenia z hermeneutyką, a to ze względu na wciąż niezgłębione królestwo myśli, które 

możemy dopiero odkrywać dzięki naszym szczęśliwym wglądom w prawdę 

o świecie.

Z drugiej strony warto zauważyć, że gdyby w rozważaniach na temat natury ludzkiej 

pominąć kwestie, dotyczące formalnej wrażliwości człowieka, w ogóle nie można byłoby 

mówić o poezji. Nie chodzi oczywiście o samą jej interpretację, lecz o realną niemożliwość 

interpretacji w obliczu braku dla niej inspiracji w postaci wierszy czy poematów, które bez 

ludzkiego wyczucia symboliki na pewno nigdy by nie powstały. Tego właśnie – w moim 

rozumieniu – dotyczy waloryzacja poezji, jaką tak wyraźnie dostrzegam u Cassirera. 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że dzięki poezji człowiek może dokonać tak samosądu, 

jak i własnego rozgrzeszenia, można śmiało skonstatować, że poezja uwypukla i zarazem 

14 S. Krzemień-Ojak, Taine (seria Myśli i Ludzie), Warszawa 1996. 
15 Wobec wysławiania odwiecznej prawdy Platon również byłby sceptyczny, lecz na pewno mniej wówczas, jeśli 

można by obwieszczać ją na wiele różnych sposobów, nie przywiązując się do raz ustalonych – utworzonych 
– formuł.
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pogłębia nasze człowieczeństwo. Jej obecność w kulturze jest więc nieodzowna. Jak zauważa 

Sławomir Raube – filozof, który m.in. analizuje myśl Cassirera: sztuka stanowi rodzaj 

najgłębszej katharsis, jako że „oczyszcza, zdejmuje ciężary z naszych wewnętrznych lęków – 

i wprowadza porządek”16. 

W nurcie hermeneutycznym, próbując zrozumieć jakiś wiersz, zawsze musimy zwracać 

się w głąb siebie. Werdykt, jakiego tam dokonujemy, jest zapośredniczony przez własną 

interpretację utworu, np. poetyckiego. Cassirer przywołuje natomiast problem stosunku poety 

do własnego życia. W hermeneutyce to zagadnienie jest rozszerzone również na 

„zewnętrznych” interpretatorów, którzy odnajdują siebie w słowach poety. Cassirer określa 

człowieka mianem animal symbolicum. Hermeneutyka z kolei nie jest daleka od symbolizmu, 

a wręcz tworzy z nim fascynujący i niezwykły związek, wymykający się nawet wyobraźni. 

Dzieje się tak dlatego, że symbol stanowi szczególną aporię; skrywa bezdenną głębię 

znaczeń, które – odkrywane stopniowo w hermeneutycznym wglądzie – stanowią nie lada 

wyzwanie dla interpretatora.  

Istotne pęknięcie, jakie dokonuje się w „funkcjonalnym kręgu zwierzęcia”, 

doprowadzające w konsekwencji do ukonstytuowania kultury ludzkiej, od wewnątrz 

napomina nas, byśmy zawsze zważali na swoją wyjątkową godność. Jej znakiem jest symbol, 

rozumiany jedynie przez człowieka. Symbol, podobnie jak metafora, ma pewien szczególny 

sens. Podczas gdy zwierzę widzi na obrazie tylko dojrzałe owoce, dla człowieka może to być 

też symbol przemijania. Również – a może zwłaszcza – poezja na zasadzie wyabstrahowanej 

formy, ubranej w takie właśnie znaki, przypomina nam o naszym człowieczeństwie. Jako ta, 

w której poeta może wydać werdykt wobec samego siebie, staje się też formą pojednania 

z własną przeszłością, antycypującym „podglądaniem” przyszłości oraz nauką, jak żyć tu 

i teraz, jak zrozumieć sens słów, płynących do nas jakby ze wszystkich stron, a rozumianych 

dzięki animal symbolicum w każdym kto może je pojąć17. 

Człowiek chciałby przetrwać swoją śmierć, a dobrze wie, że jego nieśmiertelność na 

ziemi jest możliwa tylko w kulturze. Rozważając filozofię Cassirera, Sławomir Raube 

konstatuje w swojej pracy, iż „(…) to, co w istocie odróżnia ludzi od zwierząt, to umiejętność 

wyrażania i przekazywania potomności indywidualnych doświadczeń i przeżyć”18. Dzieła, 

które są udziałem ludzi, nie wyczerpują jednak pojęcia symbolicznych form kultury. Ważny 

16 S. Raube, Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Ernsta Cassirera, „Idea. Studia nad 
Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 27, Białystok 2015, s. 113. 

17 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977. 
18 S. Raube, Kultura jako ekwilibrium. Krytyczna filozofia Ernsta Cassirera, „Idea. Studia nad Strukturą 

i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 26, Białystok 2014, s.146. 
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jest akt tworzenia poszczególnych form kultury oraz duchowe procesy twórcze, które do nich 

prowadzą, które prowadzą człowieka do jego dzieł, jakie mogą już żyć własnym życiem19. 

Można by rzecz, że już dobra metafora staje się takim właśnie „dziełem sztuki”, które – jak 

w tej jego definicji – „zawsze zawiera pewne elementy przeciwstawne, nosi znamiona 

dialektyki, Heraklitejskiej syntezy przeciwieństw”20. Uważam, że w sensie rodzaju sztuki już 

o metaforze możemy również powiedzieć, „że jest językiem, lecz jest to język w bardzo

specyficznym sensie. Jest to język nie słownych symboli, lecz intuicyjnych”21. „Jak pisze 

Cassirer – na którego powołuje się Sławomir Raube – sztuka nie konceptualizuje danych 

zmysłowych, lecz je „perceptualizuje” – kształtuje w nich formy ukryte pod zewnętrzną 

powierzchnią rzeczywistości; jednak formy te nie są abstrakcyjne, pozostają bowiem właśnie 

zmysłowe” 22. 

Wszak metafora zdaje się iskrzyć na granicy… malarstwa i muzyki. Ma swój sznyt i swój 

rytm. Zewnętrznie tworzą ją co prawda słowa, ale ten iście ludzki fenomen, nie mógłby 

zapewne istnieć bez naszej wyobraźni symbolicznej.  

3. Krytyka „metafory” i niewyparte konteksty metaforyczne

Zanim rozwiniemy wątek metafory i symbolu, zapoznajmy się najpierw bliżej 

z bardziej oczywistymi współczesnymi kontekstami metafory. W filozofii zajmuje ona 

wyjątkowe miejsce. Szczególnie dziś (rozumiejąc aktualność, jako swoisty przestwór 

egzystencji). Według Mariana Przełęckiego należące do metafizyki wypowiedzi filozoficzne 

muszą być metaforyczne. Ich podstawowym środkiem wyrazu jest właśnie metafora, 

traktowana przez większość metafizyków jako jedyny sposób wyrazu przekonań. 

Metaforyczny sposób przekazywania myśli stał się jednakże obiektem wciąż nawracającej 

krytyki ze strony przeciwników metafizyki. Ich zdaniem metafora nie może służyć wyrażaniu 

przeżyć poznawczych, ale jedynie pozapoznawczych, w tym emocjonalnych. 

Czy wypowiedzi metaforyczne rzeczywiście są pozbawione wartości poznawczej? 

Gdyby nawet zdaniom metaforycznym nie przysługiwały prawdziwość lub fałszywość i użyte 

metaforycznie słowa pozbawione były określonego sensu, to jednak – zgodnie z intencją 

Carnapa – dzięki skojarzeniom z pierwotnym znaczeniem nadal możemy mieć w odniesieniu 

19 Tamże, s. 149. 
20 S. Raube, Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Ernsta Cassirera, „Idea. Studia nad 

Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 27, Białystok 2015, s. 108. 
21 Tamże, s. 109. 
22 Tamże, s. 106. 
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do nich poczucie zrozumienia. Niemniej właśnie to zaproponowane ujęcie sugeruje, że użyciu 

metaforycznemu odmawia się „zdolności wyposażania słów w jakiekolwiek znaczenie”23. 

Zdaniem innych krytyków wypowiedź metaforyczna, o ile tylko daje się przełożyć na 

wypowiedź dosłowną, nie musi być pozbawiona wartości poznawczej, a co więcej – może 

wyrażać sądy prawdziwe lub fałszywe. „Wartość poznawczą takiej wypowiedzi 

metaforycznej wyczerpuje całkowicie wartość poznawcza jej literalnej parafrazy. To decyduje 

o warunkach dopuszczalności wyrażeń metaforycznych w kontekstach poznawczych”24.

W kontekście tej krytyki metafora poetycka staje się w ogóle „elementem zbędnym”, pełniąc 

rolę jedynie stylistycznego ozdobnika.  

W myśl cytowanego przez Przełęckiego Maxa Blacka: „O czym można mówić tylko 

metaforycznie, o tym w ogóle mówić nie należy”25. Filolodzy zazwyczaj z dużą rezerwą 

odnoszą się do metod stosowanych w filozofii. Jeden z obszarów, na które filologiczna 

krytyka jest szczególnie wrażliwa, stanowią z całą pewnością przez długi czas wyobcowane 

z filozofii „zakazane rewiry” metafory, a szczególnie metafory poetyckiej. Nie jest tajemnicą, 

że filozofia analityczna na pewien czas właściwie zupełnie odcięła się od takich analiz.  

Rozważając problematykę „gramatyki logicznej metafory” i wyrażeń jej pokrewnych, 

Black uważa, że należy zapytać przede wszystkim o to, „co rozumiemy przez metaforę”26. 

Według autora Metafory o metaforze jako takiej mówimy w odniesieniu do zdania czy 

wyrażenia, w którym pewne słowa użyte są metaforycznie, pozostałe zaś – niemetaforycznie. 

Dla rozróżnienia, odnosząc się do wypowiedzenia skonstruowanego w całości ze słów 

użytych przenośnie, mówimy już o przysłowiu, alegorii lub zagadce27. Zgodnie z podejściem 

Blacka, zdania czy wyrażenia złożone z samych metafor może nie tyle nie istnieją, 

co rzeczywiście są bardzo trudne w analizie. Jego zdaniem,  

nazywając jakieś wypowiedzenie metaforą, mówi się coś o jego znaczeniu, a nie o ortografii, 

modelu fonetycznym czy formie gramatycznej. (Używając dobrze znanego rozróżnienia, 

metaforę należy umieścić w przedziale „semantycznym”, a nie „syntaktycznym” – ani też 

w obrębie fizycznych badań nad językiem.)28. 

23 M. Przełęcki, O metaforze w filozofii, [w:] Moralność i społeczeństwo, Księga Jubileuszowa dla Marii 
Ossowskiej, Warszawa 1969, s. 10. 

24 Tamże, s. 10. 
25 Za: M. Przełęcki, tamże, s. 10. 
26 M. Black, Metafora (Metaphor in 1962), przeł. J. Japola, [w:] „Pamiętnik Literacki” 62, z. 3., Wrocław 1971, ss. 

217-218. 
27 Tamże, s. 219. 
28 Tamże, ss. 219-220. 
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Według Blacka „metafora ma też odcień znaczeniowy przynależny do ‘pragmatyki’ 

raczej niż ‘semantyki’ – i on być może najbardziej zasługuje na uwagę”29. Postępując zgodnie 

z zamysłem Blacka, nie należy też przykładać większej wagi do intencji użyć metaforycznych 

niż do okoliczności ich wypowiedzenia. Wśród podstawowych pojęć związanych z metaforą 

filolog ten definiuje jej „źródło” (słowo, które jest w zdaniu wyrażone w sposób 

metaforyczny) oraz „ramę metafory” (kompozycję słów użytych literalnie).  

Max Black dość sceptycznie podchodzi do ograniczeń, na jakie w filozofii napotyka 

analiza metafor. Zarysowuje, na czym polegają teorie metafory substytucyjna oraz 

porównaniowa30, by ostatecznie stwierdzić, że jedynie interakcyjne podeście w analizie 

metafory jest właściwe filozofii. Właśnie to ujęcie Black uważa za najciekawsze i je też stara 

się rozwinąć. Interakcyjna teoria metafory jest wolna od głównych wad poprzednich dwóch 

teorii. Dodatkowo wnosi ona nowe ważne wiadomości o stosowaniu i ograniczeniach 

metafory. Powołując się na definicję I. A. Richardsa, filolog odnotowuje, że w najprostszym 

rozumieniu metafora jest efektem współdziałania dwóch myśli, które dotyczą różnych rzeczy, 

ale opierają się na pojedynczym słowie lub zwrocie. We względnie preferowanej przez 

Blacka teorii interakcyjnej nowy kontekst, jako rama metafory, „powoduje rozciągnięcie 

znaczenia na słowo skupiające. Zdaniem Richarda – pisze Black – do funkcjonowania 

metafory potrzebna jest czytelnicza świadomość tego faktu; jednocześnie musi dojść do głosu 

znaczenie stare i nowe”31. Co do teorii interakcyjnej Black ma jednak również pewne 

zastrzeżenia. Do najważniejszych należy to, że pewne „banalne skojarzenia” „same cierpią na 

metaforyczną zmianę znaczenia, jaka dokonuje się w procesie przechodzenia od przedmiotu 

pomocniczego do głównego”32. 

Black zachowuje więc zdrowy umiar w wysuwaniu na piedestał interakcyjnej teorii 

metafory. Pomimo, że podaje drobiazgowe warunki, jakie dobra (tj. interakcyjna) metafora 

powinna spełniać33, to jednak rozumie, że takie spektrum analizy metafor jest zbyt wąskie. 

29 Tamże, s. 221. 
30 Teorią substytucyjną nazwiemy każdą teorię, która głosi, że wyrażenie metaforyczne zostało użyte w miejsce 

rozważanego wyrażenia literalnego. Black podaje przykład wyrażenia metaforycznego, obrazujący funkcję 
substytucyjnej teorii metafory: „Ryszard jest lwem”, co znaczy dosłownie: „Ryszard jest dzielny”.  

Porównaniową teorią metafory będziemy natomiast nazywać teorię, w której metafora to ukazanie ukrytej 
analogii lub podobieństwa. Black tłumaczy to przez odwołanie do metafory Schopenhauera, który dowód 
geometryczny nazwał pułapką na myszy (jako że ten równie niemile potrafi zaskoczyć) i wyjaśnia, że w takim 
ujęciu metafora staje się zgęszczonym lub skróconym (eliptical) porównaniem (M. Black 1971, 225).  

31 Tamże, ss. 227-228. 
32 Tamże, s. 230. 
33 Tamże, ss. 231-232. 
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Uważa natomiast, iż filozofia posługuje się niemal wyłącznie teorią interakcyjną. Swoją pracę 

o metaforze Black kończy następującą myślą:

Nie ma wątpliwości, że metafory są niebezpieczne – może szczególnie w filozofii. Jednak zakaz ich 

stosowania byłby rozmyślnym i szkodliwym ograniczeniem możliwości badań34. 

Czy rzeczywiście krytyczne argumenty pod adresem użycia metafor w filozofii są trafne? 

Jest dziś przecież wielu filozofów-logików zajmujących się tym zagadnieniem jako całą 

dyscypliną. Nie miejmy pretensji do Blacka, który z pewną rezerwą odnosi się do filozofii. 

Weźmy jednak pod uwagę, że istnieje przecież wiele paradygmatów, traktujących o danym 

zagadnieniu. W dodatku spojrzenie filologów nie odbiega zasadniczo od filozoficznego ujęcia 

metafory. Pod pewnymi względami jest po prostu szersze, a pod niektórymi zapewne 

i węższe. 

Zdaniem Mariana Przełęckiego, który wypowiada się właśnie o metaforze w użyciu 

filozoficznym, wygłaszanie jawnej sprzeczności można uznać za stwierdzenie metaforyczne, 

a nie dosłowne. Podobnie jak Black, zwraca uwagę na znaczenie analizy okoliczności, 

w których stosowane są dane wyrażenia i w których można ustalić, czy dane wyrażenia 

zostały użyte w sensie metaforycznym. Dopiero owe okoliczności pozwalają rozstrzygnąć 

o tym, czy pewne zdanie ma sens dosłowny, czy metaforyczny oraz które słowo w zdaniu

należy rozumieć metaforycznie35. Na przykład, jak zauważa Przełęcki, z wypowiedzi Pascala 

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą” możemy 

wywnioskować, że słowo „trzcina” jest użyte metaforycznie, a słowo „człowiek” dosłownie. 

Myśliciel pragnie nam bowiem przekazać swoją ważką impresję dotyczącą człowieka, a nie 

trzciny. Przełęcki podkreśla, że założenie, iż sens metaforyczny można oddać za pomocą 

literalnej parafrazy metafory, bywa często kwestionowane z przeciwstawnych powodów. 

Jak pisze: 

Wypowiedź metaforyczna mówi zbyt mało, aby mogła być równoznaczna z jakimś twierdzeniem 

dosłownym – głoszą jedni; wypowiedź metaforyczna mówi zbyt dużo, aby jej sens mogła wyczerpać 

jakakolwiek literalna parafraza – stwierdzają drudzy36. 

Sam Przełęcki jest wobec wypowiedzi metaforycznych jak najbardziej liberalny. Zagadnienie 

parafrazowania metafory stanowi niezwykle interesujący problem w badaniach nad językiem.  

34 Tamże, s. 233. 
35 M. Przełęcki, dz. cyt., s. 13. 
36 Tamże, s. 17. 
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4. Metafora a symbol

Zaprezentowana przez Ricoeura teoria metafory to przykład teorii interakcyjnej. 

Choć pojawiają się u niego również wątki substytucji i porównań, to jednak pełnią one 

jedynie pomocniczą rolę. Paul Ricoeur, autor Metafory i symbolu, zadaje kluczowe w swej 

pracy pytanie: „Czy jednak sens słów to cały sens? Czy nie ma nadwyżki znaczenia, która 

wykracza poza znak językowy?”37. Ricoeur definiuje „hermeneutykę bezpośrednio przez taki 

jej przedmiot, który wydawał się możliwie najszerszy, jak i najprecyzyjniej określony – 

a mianowicie przez symbol”38. Sam symbol zaś, zgodnie z etymologią tego słowa, określa 

poprzez wskazanie na jego strukturę semantyczną, jaką cechuje podwójne znaczenie. 

Ricoeur sugeruje tutaj, że w symbolu zawiera się zarówno składnik semantyczny, jak 

i niesemantyczny. 

O swoistej dwubiegunowości symbolu mówił też Gadamer, następująco tłumacząc to 

słowo w Aktualności piękna: 

Co to jest symbol? Jest to przede wszystkim techniczny wyraz języka greckiego oznaczający skorupę 

pamięci. Podejmujący przyjaciela gospodarz domu wręcza mu tzw. testera hospitalis, tzn. przełamuje 

skorupę, sam zatrzymuje połowę, a drugą daje gościowi, aby, jeśli po trzydziestu czy pięćdziesięciu 

latach jakiś jego potomek zawita znów do tego domu, można się było po złożeniu skorupek w całość 

wzajemnie rozpoznać. Starożytny paszport: oto pierwotny techniczny sens symbolu. Jest to coś, po 

czym rozpoznaje się kogoś jako dawnego znajomego39. 

Plastyczność tego opisu, moim zdaniem, najlepiej obrazuje pierwotny sens wszelkiej 

symboliki. Zastanawia teraz, czym wobec symbolu jest metafora. Zgodnie z uwagami 

Ricoeura byłaby ona z jednaj strony językowo czymś więcej, a z drugiej referencyjnie czymś 

mniej niż symbol. Zaraz rozwiniemy ten problem. Sięgnijmy więc znów do tekstu Ricoeura, 

by prześledzić jego rozważania dotyczące metafory. 

Za Monroe Beardsleyem nazywa on metaforę „wierszem w miniaturze”, a to z tego 

względu, że „relacja między znaczeniem dosłownym i przenośnym w metaforze stanowi 

jakby skrócony do jednego zdania model złożonego współgrania sensów, cechującego utwór 

literacki jako całość”40. 

Celem pokazania, czym według niego jest metafora, Ricoeur przeprowadza 

rozróżnienie pomiędzy denotacją i konotacją, jednocześnie wskazując, że w starym 

37 P. Ricoeur, Metafora i symbol (Metaphor and symbol in 1975-1976), przeł. K. Rosner, [w:] tenże, Język, tekst, 
interpretacja, Warszawa 1989. 

38 Tamże, s. 124. 
39 H.-G. Gadamer, Aktualność piękna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993, s. 42. 
40 P. Ricoeur, Metafora i symbol, dz. cyt., 124-125. 
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rozumieniu tylko denotacja odkodowuje wartość poznawczą i zalicza się do porządku 

semantycznego, zaś metaforycznej konotacji brak zupełnie wartości poznawczej. Autor tekstu 

nie przystaje na takie rozwiązanie i poszukuje innego.  

Jeżeli bowiem uda nam się wykazać – pisze – że relacja między znaczeniem dosłownym i przenośnym 

jest relacją wewnętrzną, tj. mieszczącą się w ramach całościowego sensu językowego metafory, to tym 

samym otrzymamy model czysto semantycznego rozumienia literatury (…). Będziemy wówczas mogli 

powiedzieć, że to, co wiersz twierdzi, pozostaje w takim stosunku do tego, co on sugeruje, w jakim 

pozostaje sens pierwszy – dosłowny do sensu drugiego – przenośnego, przy czym oba te sensy 

mieszczą się wewnątrz pola semantycznego41. 

Rozbrat ze starożytną retoryką nastąpi zdaniem Ricoeura z chwilą, gdy problem 

metafory zostanie przeniesiony z poziomu semantyki słowa na poziom semantyki zdania. 

Czy metafora, zgodnie z tym, co na jej temat sądzili Cyceron i Kwintylian, jest po prostu 

skróconym porównaniem? Ricoeur również z tym polemizował. „Tak więc – pisze Ricoeur – 

rzeczywiście nie powinniśmy mówić o metaforycznym użyciu słowa, lecz raczej o wyrażeniu 

metaforycznym”42.  Dopiero bowiem całość złożona z dwóch terminów i oscylacji napięcia 

jest (staje się w wyniku procesu, jaki podsyca napięcie) metaforą. Ricoeur metaforyczną 

„niespójność” w dosłownym sensie określa „zuchwalstwem semantycznym” lub, 

za Gilbertem Rylem, zamierzonym „błędem kategorialnym”. 

Dostrzega też cenne niuanse, jak na przykład w następującym fragmencie: 

Kiedy Szekspir mówi o czasie jako żebraku, uczy nas widzieć czas w określony sposób. Dwie klasy 

znaczeń, dotychczas odległe, zostają nagle zestawione razem: działanie podobieństwa polega właśnie na 

uchwyceniu bliskości tego, co było od siebie dalekie. Miał więc w tym względzie rację Arystoteles, 

kiedy pisał, że inwencja metaforyczna polega na zdolności dostrzeżenia podobieństw43. 

Ricoeur odróżnia metafory żywe od martwych. Żywe metafory są odkrywcze. 

Dysonans pomiędzy biegunami wyrażenia metaforycznego jest tam bardzo znaczny. 

Czas w roli żebraka z jednej strony może być skojarzony ze śmiercią – czyha na nas, 

pochłania kolejne lata. Z drugiej strony, jako że jest to właśnie dobry przykład żywej 

metafory, możemy w tym samym kontekście rozumieć czas zarazem jako wolnego ducha, 

włóczykija, który żywi się tym, co sam zbiera… Metafory martwe to zaś te, które na stałe 

weszły do językowego obiegu, przez co ich osobliwość uległa znacznemu osłabieniu (jak np. 

w wyrażeniu „u stóp góry”, czy „noga krzesła”). Kiedyś, owszem, mogły to być wyrażenia 

41 Tamże, s, 125-126. 
42 Tamże, s. 130. 
43 Tamże, s. 132. 
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oryginalne. Wszak u ich podstaw również leży zestawianie odległych rodzajowo pojęć, na 

przykład – jak we wskazanych przypadkach – oznaczających fenomeny natury oraz elementy 

przedmiotów codziennego użytku w połączeniu z częściami ciała. W tym i dziś można 

doszukać się innowacji. Powszechność użycia podobnych wyrażeń w określonych 

znaczeniach sprawiła jednak, że nie budzą one już takiego zdumienia, jak te unikalne. 

Najlepszym wyznacznikiem żywych metafor jest zatem ich wyjątkowość. Ich parafraza nie 

może więc wyczerpać znaczenia, które stanowi nośnik innowacji. Ważnym postulatem 

metaforyki po-retorycznej jest wniosek Ricoeura, „że metafora nie jest ozdobą dyskursu. 

Wnosi ona więcej niż wartość emotywną, ponieważ oferuje nową informację”, mówiąc 

jednak coś nowego o rzeczywistości44. 

W sensie semantycznym Ricoeur mówi o podwójnym znaczeniu metafory i o wielu 

znaczeniach symbolu. Symbol spełnia funkcję nadwyżki znaczenia. Napięcie, które odgrywa 

tak znamienną rolę w zniekształceniu metaforycznym, w symbolu jest tym bardziej 

odczuwalne. Gra o sens toczy się bowiem pomiędzy płaszczyznami i wymiarami 

w najrozmaitszych konfiguracjach. Referencja symbolu sięga abstrakcyjnie jak najdalej. Jego 

głębia pozwala natomiast czytać i rozumieć metafory, jako że symbol „zawiera więcej niż 

metafora”45. Niemniej metafora w pewnym sensie, właściwym też Ricoeurowi, zawiera 

więcej niż symbol. Wprowadza bowiem do języka znaczenia, które w symbolu są tylko 

wewnętrzne. Napięcie twórczej wypowiedzi metaforycznej nie jest kwestią eksplozji czy 

„wymieszania” odniesień symboliki, ale stanowi żywą oscylację i prawdziwą językową 

przygodę. Dla przykładu prezentuję wiersz Eugena Gromringera, który zgrabnie ukazuje, jak 

metafora i symbol potrafią współgrać i współtworzyć klimat utworu: 

„*** 
słowo jest cieniem 
cień staje się słowem 

słowo jest zabawą 
zabawa staje się słowem 
jeśli cień jest słowem 
słowo staje się zabawą 

jeśli zabawa jest słowem 
słowo staje się cieniem 

jeśli słowo jest cieniem 
zabawa staje się słowem 

44 Tamże. s.133. 
45 Tamże, s. 154. 
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jeśli słowo jest zabawą 
cień staje się słowem” 

W zaprezentowanym wierszu pojęcia są oczywiście wieloznaczne, ponieważ, zgodnie 

z intencją poety, płynnie w siebie przechodzą. Oto symbole tworzą metafory w rozmaitych 

konfiguracjach. Inspirującym atutem tegoż liryku jest również zachodzenie w nim logicznej 

implikacji. To pozorne niełamanie żadnych reguł staje się jednocześnie przyczynkiem do 

refleksji nad realną przechodniością pojęć. Właśnie na wykazaniu tej niezwykłej 

(nie)zależności polega moc symbolu i sztuka metafory. Warto też zauważyć, że gdyby nie 

głęboka symbolika zastosowanych w wierszu pojęć, praktycznie niemożliwe byłoby 

tworzenie z nich tak rozmaicie skonfigurowanych metafor. Oczywiście metaforę można 

stworzyć z pojęć nawet najbardziej zakresowo od siebie odległych, ale zawsze trzeba jednak 

mieć na to pomysł. 

5. Funkcja poznawcza metafory

Bogactwo systemu konceptualnego człowieka jest ogromne. Język, w jakim można je 

opisać jest też bardzo plastyczny i złożony. Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że już małe 

dzieci mają możliwość pojmowania złożoności tego świata i uczenia się tego, czego 

przesłanką są nawet odwieczne prawdy międzykulturowe. Takie abstrakcyjne i teoretyczne 

pojęcia wywodzą się z naszych najbardziej pierwotnych sensów, konstytuowanych właśnie 

przez metaforę. Choć zalicza się ją do pojęć eksperymentalnych, w rzeczywistości jest ona 

silnie zespolona już z naszym bardzo wczesnym doświadczeniem. Jak pisze 

Jerome A. Feldman, wzięcie pod uwagę bazy dla naszych abstrakcyjnych znaczeń winno się 

postrzegać jako nieuchronne. To właśnie w oparciu o metaforyczne spojrzenie dzieci 

przeżywają i zaczynają rozumieć pierwsze doświadczenia świata. Wiadomo, że wszystko, 

czego dziecko się uczy, musi być oparte o to, co już rozumie. Cała kulturowa wiedza wyłania 

się bowiem przez objęte doświadczenie. Podstawowa zaś wiedza, która zostaje przez nas 

„wcielona”, dotyczy działań (zdarzeń w naszym życiu), celów i mowy. Możemy oczywiście 

uczyć się bez skojarzeń, jeśli ich nie posiadamy, ale to byłoby przecież nienaturalne. 

Można by powiedzieć, że metafora jest wyrazem ogólnego sposobu opisywania aktywności, 

niezorientowanej na żaden cel. Jak jednak zaznacza Feldman, już samo pochodzenie 

niektórych metafor jest silnie sprzężone z metaforą jako celem – przyświecającym każdemu 
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językowi, jaki się studiuje. Z neuronowej perspektywy podstawowe metafory mogą być 

postrzegane jako naturalna konsekwencja asocjacyjnego uczenia się46. 

Feldman powołuje się na teorie Lakoffa i Johnsona, którzy w Metaphors We Live By 

wysunęli hipotezy, że pewne bardzo podstawowe koncepcyjnie metafory powstały z korelacji 

w codziennym doświadczeniu. To jasne, że najpierw trzeba nauczyć dziecko prostych 

metafor, aby stopniowo rozumiało coraz trudniejsze. Można powiedzieć, że od metafory 

wszystko się zaczyna. Podając przykłady za Feldman, warto zauważyć, że kiedy najpierw 

mówimy do dziecka: See Daddy come In lub See what I spilled, z czasem dziecko uczy się, 

co znaczy tak trudna metafora jak See what I mean. 

Jak widać, metafora spełnia ogromnie ważną rolę już od podstaw nauki człowieka. 

Przede wszystkim uczy nas abstrakcyjnego myślenia. Jej moc i skierowanie na (niekoniecznie 

tylko) abstrakcyjny cel, jakim jest rozumienie ukryte w głębi podstawowych skojarzeń, objęte 

przez malca, przekładają się z czasem na jego wysoce zorganizowane myślenie, solidnie 

wsparte na doświadczeniu świata. Teoria kognitywna wyjaśnia powszechne występowanie 

metafory w języku naturalnym. Metafora pełni bowiem funkcję poznawczą. Warto jednak 

zauważyć, że pozwala ona wyjaśnić również poznawczą funkcję wiersza. Według tej teorii 

wszystko – nawet najtrudniejsze aspekty użycia języka – daje się przecież „przełożyć” na 

ludzkie rozumienie poprzez wszechstronne ukierunkowanie na rozkodowywanie ukrytych 

znaczeń.  

Odwołując się jeszcze bezpośrednio do pracy Lakoffa i Johnsona, a także do 

doskonale prezentującego ich teorie artykułu Metaphor and metonymy pióra Vyvyan Evans 

 i Melanie Green, chcę zwrócić uwagę na „zilustrowaną” przez tych autorów niezwykłą 

spójność i systematyczność kognitywnego spojrzenia na zagadnienia metafory i metonimii 

oraz na bezsprzeczne powiązania diagnoz tych procesów. Ci nader twórczy prowokatorzy 

w – zdawałoby się – dawno już przesądzonej kwestii wychodzą z założenia, że metafora czy 

metonimia nie ograniczają się bynajmniej do ludzkiego języka, ale są również z ogromnym 

powodzeniem angażowane przez nasz codzienny sposób myślenia, przez nasz system 

pojęciowy. Mówiąc krótko, ich zdaniem po prostu myślimy w sposób metaforyczny 

(na przykład, zgodnie z naszym sensorycznym przyzwyczajeniem, postrzegamy wysokość 

jako akumulację określonej ilości danej rzeczy czy treściowej zasobności danego pojęcia). 

Można mieć zastrzeżenia jedynie co do próby ujęcia przez kognitywistów metafor 

poetyckich. Myślę, że moglibyśmy z powodzeniem wytyczyć pewną linię demarkacyjną 

46 Feldman Jerome A., From Molecule to Metaphor. A Neural Theory of Language, MIT Press 2006, ss. 200-201. 
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pomiędzy kognitywnym ujęciem metafory a na przykład tym będącym udziałem Davidsona 

(jakie zaraz krótko omówimy), u którego metafora nie podlega naszej percepcji, ale opiera się 

na zasadzie pragmatycznego oddziaływania przy zachowaniu swej unikalnej ornamentyki. 

Takie metafory spotykamy właśnie w poezji. 

6. Metafora jak kamień (nie do rozbicia)

Na uwagę zasługuje również właśnie ujęcie przeciwstawne wobec dopiero 

co zilustrowanego, przedstawiające metaforę jako niezwykłą i bezcenną ozdobę. Ujęcie 

Donalda Davidsona bynajmniej nie koresponduje z – kształtującym się niemal synchronicznie 

– psychologicznym ujęciem metafory, przez które też nie zostało wyparte. Właśnie ze

względu na fakt, że zawłaszcza w poezji metafora zajmuje szczególne miejsce, być może nie 

należałoby bagatelizować jej indywiduum przez stosowanie ogólnej zasady uniwersalizacji. 

Czyż nie trwa tam niewzruszenie niczym drogocenny klejnot, którego rzeczywiście nie 

sposób oddać w interpretacji wiersza? W What Metaphors Mean Davidson wyraża pogląd, że 

aby zrozumieć metaforę, potrzeba równie zaangażowanego wysiłku, jak gdyby się ją 

tworzyło. Metafora nie dodaje do zwyczajności niczego, czego sama „z rozmysłem” nie 

zaczerpnęłaby ze źródeł „zwykłej” semantyki. Zdaniem Davidsona „nie ma nieudanych 

metafor, podobnie jak nie istnieją żarty, które nie miałyby być śmieszne”47. Ciekawa jest 

również dla niego znamienna „błędność” metafory i implikowanie przez nią zupełnie nowych 

kontekstów. Sama metafora znaczy według Davidsona tyle, ile znaczą składające się na nią 

słowa w ich najbardziej dosłownej „interpretacji” i nic poza tym. Definiowane przez niego 

w ten sposób znaczenie metafory jest z gruntu fałszywe, jednak odbiorca nie zakłada, że 

nadawca umyślnie wprowadza go w błąd. Warto tu odwołać się do maksymy współpracy 

Grice’a, by wciąż mieć na uwadze życzliwość do nadawcy komunikatu, o ile oczywiście 

w sposób rażący nie łamie on reguł konwersacji48. Można uznać, że na przykład w poezji (bo 

wszelkie kunsztowne metafory przypadają w udziale właśnie liryce) takie łamanie reguł 

zarówno zachodzi, jak i nie zachodzi. Jest to uzależnione od tego, czy potrafimy przestawić 

się na inną specyfikę odbioru, na rodzaj nieuchronnej inter-kontekstualnej gry, jaką bez 

wątpienia stanowi liryka w naszej ludzkiej rzeczywistości.  

Wyrażając dla przykładu Szekspirowską myśl „Julia jest słońcem”, nie będziemy 

koncentrować się na jej swoistej nonsensowności, lecz z paradoksalnie tu pragmatycznego 

47 D. Davidson, dz. cyt., s. 245. 
48 H. P. Grice, Logika a konwersacja (Logic and Conversation in 1975), przeł. B. Stanosz, [w:] B. Stanosz (red.), 

Język w świetle nauki, Warszawa 1980. 
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punktu widzenia, zastanowimy się raczej, z jakiego powodu użyto takiej właśnie metafory. 

Metafory są zdaniem Davidsona potrzebne, aby wyrazić silne emocje, w tym przypadku 

zapewne głęboką adorację (Romea) dla Julii. Jeszcze bardziej pragmatyczny od Davidsona 

Searle uważa, że schemat zdania metaforycznego: „S jest P”, na przykład „Richard jest 

gorylem” jest po prostu niekonwencjonalnym wyrazem powiązania obiektu P z obiektem R49.  

Dosłowne zdanie „S jest R” znaczy więc tyle co: „Richard jest podły, okropny, skłonny do 

przemocy” (oczywiście nie ujmując niczego w rzeczywistości nieśmiałym i płochliwym 

gorylom)50. 

Zdaniem niektórych teoretyków metafory, takich jak choćby Max Black, któremu 

poświęciliśmy już sporo uwagi, metaforę można rozumieć jako skrócone porównanie. 

W ten sposób traktowała ją tradycja Arystotelesa i Kwintyliana. W odróżnieniu od 

zestawienia metafory ze zwykłym porównaniem, gdzie znaczenie specjalne metafory staje się 

zwyczajnym znaczeniem odpowiadającego jej porównania (na przykład znana 

w językoznawstwie metafora „Ryszard jest lwem” jako porównanie „Ryszard jest jak lew”), 

w myśl teorii eliptycznego (skróconego) porównania nie ma w ogóle różnicy w znaczeniu 

pomiędzy metaforą a pokrewnym porównaniem. Na tej płaszczyźnie nie mówi się o żadnych 

specjalnych metaforycznych znaczeniach wyrażeń. To swoiste „milczenie” jest 

uwarunkowane tym, że wszystko, czego dostarcza ta teoria to prosty przekład dosłownego 

znaczenia wyrażenia metaforycznego na znaczenie odpowiedniego porównania. Jednakże 

tylko w najmniej skomplikowanych przypadkach prostota tej teorii może okazać się zaletą 

(jak na przykład w wyrażeniu „Dom jest świątynią”). Niestety przy trudniejszych 

zastosowaniach gubi się w zawiłościach przekładu. W dodatku, jeśli dosłowne znaczenie 

metafory przekładamy na dosłowne znaczenie odpowiadającego metaforze porównania, 

tracimy wówczas dostęp do tego pierwszego znaczenia. Zdaniem Davidsona natomiast należy 

uwzględnić przekonanie, że znaczenie dosłowne jest kluczowe dla działania metafory, bez 

względu na wszelkie niedosłowne tłumaczenia, jakie mogą się nasuwać. Według niego samej 

metafory się nie interpretuje, ponieważ teoria prawdy przypisuje jej jedynie znaczenie 

dosłowne. 

Davidson wysuwa ważki argument przeciw zilustrowanej powyżej teorii metafory: 

w sensie dosłownym zdanie „Ryszard jest jak lew” jest prawdziwie, lecz zdanie metaforyczne 

„Ryszard jest lwem” jest fałszywe. Zdanie porównawcze nie wskazuje bowiem na to, pod 

49 J. Searle, Metaphor, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and thought, London, New York, New Rochelle, 
Melbourne, Sydney 1979, ss. 98-99. 

50 Tamże, s. 102. 
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jakim względem Ryszard jest jak lew, a ponieważ wszystko do wszystkiego jest podobne pod 

jakimś względem, zdanie to jest prawdziwe. Odpowiadające mu zdanie metaforyczne jest 

ewidentnym fałszem. Jednak to zdanie metaforyczne, właśnie dzięki swej pozornej 

fałszywości, niesie nam jakąś ciekawą i niebanalną prawdę, której nie potrafimy wydobyć 

z dosłownego sensu słów.  

Davidson uważa, że w błędzie trwają wszyscy, którzy uważają, że w metaforze 

znajduje się coś więcej niż dosłowne znaczenie. Ani we względnie prostej teorii Arystotelesa, 

ani w wysoce zorganizowanej teorii Blacka nie znajdziemy klarownej filozofii metafory, 

o jaką chodziło temu filozofowi. Davidson nie zgadza się, że może powstać dosłowna

parafraza metafory. W pewnym sensie metafora może nas bardzo inspirować i w jakiś sposób 

rozszerzać nasze pojęcie o świecie, dodaje bowiem prawdziwego uroku naszym 

wypowiedziom. To, że metafora niczego nie dodaje w kognitywnym sensie, zdaniem 

Davidsona wcale jej nie zuboża, ale wręcz daje jej nieograniczone możliwości w różnych 

dziedzinach. Filozof ten podkreśla jednak, że w metaforze istotnie nie ma niczego, co można 

by sparafrazować. Parafraza niczego przecież nie dodaje, a tylko wyraża rzecz w inny sposób. 

Metafory zaś inaczej wyrazić się nie da. Bardzo ważną kwestią w kontekście wyrażenia 

metaforycznego jest jego swoiste oddziaływanie, jakie bez wątpienia zostałoby poważnie 

zaburzone przez parafrazę, która polegałaby na wypowiedzeniu go w inny sposób.  

Jedyną wspólną płaszczyzną  z innymi teoretykami metafory jest dla Davidsona to, że 

metafora wypowiada „coś więcej”, lecz to, co zostaje do niej intuicyjnie dodane, jest trudne 

w swoim rodzaju. To nie wyrażenia w sensie poetyckich czy metaforycznych objawień 

prawdy wyrażają metaforę, lecz to właśnie metafora działa, wyrażając je. Wszystko zaś 

zaczyna się od zwykłych słów w metaforze. Według Davidsona rozumiemy ją, mając za 

środek (wykorzystując) to, co w mig chwytamy jako metaforyczną prawdę – to jest właśnie 

znaczenie metafory. Chodzi o jakieś niezwykłe wyjaśnienie, coś na literalnych warunkach, ale 

w niezwykłych kontekstach.  

Przekonania Davidsona odnośnie działania metafory opierają się na prostym 

rozróżnieniu pomiędzy znaczeniem a przeznaczeniem słów. Badaniem metafory zajmie się 

pragmatyka językowa, bowiem w sensie Davidsona przynależy ona wyłącznie do sfery 

użycia. Własności wyobrażeniowe i konotacyjne to zdaniem omawianego filozofa główne 

spektrum metafory. Jak więc widzimy, metafora nie potrzebuje na nic szczególnego 

wskazywać, aby istnieć i działać. U Davidsona odpowiednik ukrytego czy specjalnego 

znaczenia metafory przynależy właśnie do sfery jej działania. Filozof ten porównuje 

rozumienie metafory z interpretacją marzeń sennych, które podobnie jak ona skłaniają do 
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refleksji, do wytężenia wyobraźni.  Działanie metafory polega bowiem „tylko” na zmianie 

stanu psychiki słuchacza. Davidson podsumowuje konsekwencje tego działania myślą 

Heraklita wygłoszoną o wyroczni delfickiej: „Nie mówi, ani nie ukrywa, lecz daje do 

zrozumienia”51. Odsłanianie prawd wiecznych, zawartych niczym Boży głos w samym 

wyrażeniu metaforycznym, być może powinno pozostać dla nas nieprzetłumaczalne? 

Do stwierdzenia Davidsona o tym, że (z założenia) nie ma niezabawnych żartów ani 

nieudanych metafor, można dodać, że nie istnieją również wiersze, które nie komplikują 

rzeczywistości, tworząc przez to pęknięcia i załamania w jakąś nową realność. Z punktu 

widzenia tego stanowiska nie możemy już jednak zapytać o to, co poeta miał na myśli… 

Być może jednak nie jest to tak ważne, jak się zazwyczaj uważa. Tutaj niczym 

w hermeneutyce – tekst żyje własnym życiem. Tak jak, zdaniem Davidsona, parafraza zabija 

metaforę, tak „szkolna” interpretacja wierszy odbiera im ich integralny żywot. Natomiast 

otwarcie się na przykład na działanie metafory można również potraktować jak 

hermeneutyczne przeglądanie się w jej zwierciadle. W odpowiedzi powstają liczne 

skojarzenia na temat tego, czym owo zwierciadło w istocie jest. Wszak nie chodzi tu przecież 

o opisany przez kognitywistów swoisty aparat psychologiczny, jakim dysponuje człowiek

i dzięki któremu rozkodowuje wszelkie metafory… Otóż werbalizacja tych wszystkich 

odczuć jest rzeczywiście niemożliwa, ponieważ wszelkie jej próby z góry redukują, często 

jakże ważkie, metaforyczne przesłanie. 

Podczas gdy u Davidsona nie ma miejsca na parafrazowanie metafory, filozof ten 

pozostawia szerokie rewiry dla rozmaitych skojarzeń, jakie metafory implikują. Teraz wydaje 

się to właściwie kwestią bezapelacyjną, że tak wielu różnych skojarzeń nie sposób objąć 

jedną, nawet najbardziej rozbudowaną parafrazą, ani nawet wieloma rozbudowanymi 

omówieniami. Zapewne właśnie dlatego, że parafraza niczego nie powinna dodawać, lecz 

tylko innymi słowami opisywać wyrażenie metaforyczne, należy zdaniem Davidsona 

„chronić” unikalne metafory przed upraszczającą ingerencją. Zastanawia jedno. Czy użycie 

metaforyczne wyczerpuje wszystkie możliwe interpretacje? Czy więc rzeczywiście wszelkie 

parafrazy są zbędne? A gdyby poczynić parafrazy zupełnie osobiste? – są one przecież 

wynikiem działania metafory poprzez szereg skojarzeń. Czy nie można byłoby skwitować 

metafory jakimś wymyślnym stwierdzaniem – nawet również metaforycznym? Metafory są 

przecież dla ludzi, którzy powinni mieć możliwość tłumaczyć je na „własny” język.  

51 D. Davidson, dz. cyt., s. 262. 
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Zauważmy, że znacznie odbiegające od koncepcji Davidsona przedstawienie metafory 

przez Lakoffa i Johnsona nie jako szczególnego użycia języka, ale jako znakomitej części 

naszego systemu pojęciowego, który pomaga nam zrozumieć świat, wynikało z odmiennych 

spostrzeżeń i miało też inne przeznaczenie. Miało bowiem na względzie opisanie naszych 

pojęciowych, często potocznych, skojarzeń. Tymczasem zdaniem Davidsona metafor 

używamy już w pragmatycznym celu. Twórczość metafory jest natomiast nieredukowalna do 

wymiaru opisowej mowy i właśnie dlatego nie podlega parafrazie. Według Janusza 

Maciaszka, autora rozprawy pt. Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia 

w filozofii języka: 

Dla Davidsona zarówno tworzenie metafor, jak ich odczytanie jest przedsięwzięciem 

t w ó r c z y m,  tj. przedsięwzięciem niepoddającym się regułom. Zauważmy, że w pewnym sensie 

interpretacja również jest przedsięwzięciem twórczym ze względu na pewnego rodzaju 

niezdeterminowanie wiążące się z przypisaniem znaczeń i przekonań. Metafora jest jednak „podwójnie” 

twórcza w tym sensie, że zakłada również (dosłowną) interpretację słów drugiego człowieka52. 

7. Konkluzja

Zgodnie z tezą postawioną na wstępie tego tekstu, metafora nie jest prostą formą 

wyrazu, ale w pewien właściwy sobie sposób rozbudowuje rzeczywistość. Niezależnie więc 

od tego, czy mówimy o poetyckiej metaforze w sensie Davidsona czy też o codziennej 

i powszechnej metaforyce, jaka jest wyrazem (pewnym obrazem) naszego doświadczenia, 

pozostajemy w tym samym kręgu zagadki. Metaforyczna eliptyczność w większym lub 

mniejszym stopniu zdaje się stanowić o wymowie wszystkich użytkowników języka. 

Metaforę może wypowiedzieć również dziecko. Może być bardzo potoczna. Niemniej 

kontekst, w którym daje o sobie znać, czyni z niej przekaz godny rozważenia.  

W artykule zostały zaprezentowane rozmaite podejścia dotyczące metafory oraz 

całkiem przekonujące teorie zjawiska językowego, jakie (po)retoryczna figura metafory 

stanowi. Chociaż w niektórych przedstawionych stanowiskach nie było mowy o metaforze 

jako takiej, ich filozoficzne implikacje wydały mi się w tej kwestii bardzo klarowne. Metafora 

jako jeden z najbardziej podstawowych środków poetyckiego wyrazu przez długi czas 

pozbawiona była należnego miejsca w filozofii analitycznej (filozofii języka). 

To Gottlob Frege nieumyślnie ją go pozbawił, inaugurując jednocześnie (przebudzoną 

52 J. Maciaszek, Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka, Łódź 2008, s. 602. 
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później) możliwość opisywania języka poezji. Od tego momentu teoretycy metafory 

prowadzą badania nad językiem nie tylko na gruncie filologii, ale również filozofii. 

Zestawienie pojęcia metafory z pojęciem symbolu pozwala zrozumieć unikalny sens metafory 

w filozofii. Szczególnie zajmujące są tzw. żywe metafory, wskazywane na przykład przez 

Paula Ricoeura, których użycie w języku jest bardzo okazjonalne i twórcze. Właśnie takie są 

metafory poetyckie. 

W teorii kognitywnej metafora jest „figurą”, poprzez którą myślimy i którą 

penetrujemy w naszej codziennej aktywności, nie tylko ściśle werbalnej. Według Lakoffa 

i Johnsona metafora, jak i metonimia, stanowią swoistą bazę naszych szeroko rozumianych 

doświadczeń, ponieważ umożliwiają zrozumienie ich zazwyczaj tendencyjnej struktury 

w intersubiektywnym pojmowaniu świata. 

Donald Davidson zakłada natomiast, że metafor się nie parafrazuje. To, że 

w metaforze nie ma niczego do sparafrazowania, nie oznacza oczywiście, że język 

metaforyczny, tutaj poetycki, jest w jakimś sensie uboższy od języka naturalnego czy nawet 

języka naukowego. Wręcz przeciwnie. Być może dla Davidsona sama metafora jest już tak 

kunsztowna jako wyrażenie, które umiejętnie czerpie z dosłowności, że to w pełni 

rekompensuje jej nieprzekładalność. Jeśli nawet metafora jest rodzajem „kłamstwa”, to jego 

urok nie pozostawia wątpliwości, że jest ono właśnie czymś najtrafniejszym. Wszelka 

metaforyka przydaje nieuchwytnego blasku ludzkim wypowiedziom i otwiera przed nami 

nieograniczone wymiary wyrazu oraz odbioru, niezredukowane do behawioralnych 

warunków wyjaśniania naszych reakcji na piękno, tragizm i bogactwo interpretacji, 

co stanowi wyraźne zaproszenie dla nowoczesnej filozofii języka. 

*** 

Nawiązując jeszcze do motta tego tekstu, warto zauważyć, że metafora czy alegoria, 

jako niezwykłe użycia języka, nie są dla nas może od razu jasne, ale po głębszym 

zastanowieniu, mogą zapaść głęboko w nas. O ile też ich obecność jest przez nas 

akceptowana (a może i doceniana), o tyle też przestają być czymś „brzydkim”, niechcianym 

czy nieudanym. Stają się bowiem dla nas furtką do zrozumienia czegoś więcej – czegoś poza 

sobą, czego źródło bije również w ludzkiej duszy.  
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ANTHONY STORR I JEGO WIZJA „TWÓRCZEJ CHOROBY” 

ANTHONY STORR AND HIS VISION OF CREATIVE ILLNESS 

Abstract 

Author of the article presents the phenomenon of "creative illness" through the prism of the views of 

the British psychiatrist Anthony Storr. The central issue of this article is the close relationship between 

genius and mental illness. The experience of "creative illness" (deep mental crisis, "dark night of the 

soul") was characteristic of many mystics, religious sect leaders and visionaries who created original 

philosophical and psychological concepts and made discoveries in the field of exact sciences. The 

author pays special attention to the crises of Freud and Jung, thanks to which visionaries created ideas 

that changed our perception of man and his culture. Anthony Storr treats them not so much as 

scientists, but as inspirational gurus. 

Key words: guru, creative illness, depht psychology, unconsciousness, the process of individuation 

Słowa kluczowe: guru, twórcza choroba, psychologia głębi, nieświadomość, proces indywiduacji  

Wprowadzenie 

Anthony Storr (1920 – 2001) był angielskim psychiatrą, psychoanalitykiem 

i pisarzem. Polski czytelnik ma okazję zapoznać się z jego dwiema pozycjami pt. Kolosy na 

glinianych nogach. Studium guru (1996, wyd. polskie 2009) oraz Samotność. Powrót do Jaźni 

(1988, wyd. polskie 2010), a  także z popularnonaukowym szkicem pt. Jung (1973, wyd. 

polskie 2010). W tym miejscu warto też przywołać takie monografie Storra jak: The 

Dynamics of Creation (1972); Human Destructiveness (1972);  The Art of Psychotherapy 
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(1979); Freud (1984); The School of Genius (1988); Churchill’s Black Dog. Kafka’s Mice and 

Other Phenomena of the Human Mind (1988) czy Music and the Mind (1993). 

Już na podstawie tych kilku tytułów można dojść do słusznego wniosku, że Anthony 

Storr pasjonuje się tematyką dotyczącą związków pomiędzy  geniuszem a chorobą. Z tym że 

nie tylko chodzi w jego dziełach o wybitnych artystów, ale także i o wszelkiej maści guru, w 

tym toksycznych, fascynujących swą złowrogą genialnością. Z dzieł Storra mogą wiele 

wynieść psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, a przede wszystkim kulturoznawcy, ponieważ 

ten angielski psychiatra analizuje wpływy genialnych twórców (jak również guru) na nasze 

myślenie, wyobraźnię, sposób bycia, język, jednym słowem na kulturę.  

Temat dotyczący związków pomiędzy geniuszem a chorobą fascynował artystów tej 

miary co Fiodor Dostojewski (Bracia Karamazow, Idiota), czy Tomasz Mann (Doktor 

Faustus). Przewijał się także w twórczości wybitnych filozofów i psychologów (Platon, 

szczególnie w dialogu Ion, Artur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carl 

Gustav Jung, Hans Eysenk, Lipot Szondi, Kazimierz Dąbrowski i jego koncepcja 

dezintegracji pozytywnej, inspirowana jungowską koncepcją psychicznej transformacji etc.)1. 

Intuicje wyżej wymienionych twórców znajdują obecnie potwierdzenie w badaniach 

genetyków (np. związek zdolności twórczych z dyspozycją do zaburzeń afektywnych).  

Okazuje się, że ten sam czynnik wewnątrzpsychiczny bywa czynnikiem twórczym bądź 

niszczącym, a najczęściej jest jednym i drugim.  Składają się na niego pewne siły, które 

zachowują się niczym niezależne od naszej woli istoty i które często zmuszają nas do 

dokonywania sprzecznych z naszymi postanowieniami działań. Siły te od zarania dziejów 

były personifikowane. W tradycji szamanistycznej moce te nosiły miano sprzymierzeńców 

szamana; starożytni Grecy nazywali je dajmonionami, Rzymianie -  geniuszami, Arabowie -  

dżinami, Jung i jego kontynuatorzy – kompleksami. Nawet Lipot Szondi, który zdobycze 

psychoanalizy starał się zintegrować z genetyką, pisał, że dziedzictwo genetyczne to 

przodkowie (często schorzali) w nas, którzy wymuszają na nas, abyśmy dokonywali takich 

a nie innych wyborów, powtarzając ich los. Ten popularny w latach sześćdziesiątych 

węgierski psychoanalityk, psychiatra, twórca psychologii losu zwrócił uwagę na pasjonujące 

zjawisko heterozji wśród ludzi. „Heterozja oznacza objawy wskazujące, iż osobnicy 

1 Zob. T. Olchanowski, Choroby kultury i twórca jako diagnostikós. W: „Zagadnienia Naukoznawstwa”, zeszyt 
4/2011, Warszawa: PAN, Komitet Naukoznawstwa (ss. 611-621). 
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heterozygotyczni, mieszańcy noszący w sobie letalne, śmiertelne lub ciężko chore geny 

w dawce pojedynczej, wykazują wzmocnioną siłę życiową (…)”2. 

Anthony Storr nie idealizuje swoich bohaterów, ponieważ z jednej strony stoi na 

twardym gruncie nauk medycznych (psychiatria, neurologia), stawiając diagnozy nie tylko 

zbrodniczym guru, lecz także wielkim geniuszom z przeszłości, z drugiej zaś strony 

poszukuje inspiracji w psychologii głębi (psychoanaliza i wyrosłe z niej liczne szkoły), 

zadając przy tym (również sobie samemu) niepokojące pytania o naukowość teorii Freuda 

i Junga. Tym niemniej te pytania nie przeszkadzają mu dostrzec znaczącego wpływu 

koncepcji psychoanalitycznych i prepsychoanalitycznych (Kierkegaard, Schopenhauer, 

Nietzsche) na współczesną kulturę. 

Koncepcję „twórczej choroby”, tak często przywoływaną przez Storra, stworzył Henri 

Ellenberger, żyjący w latach 1905-1993, kanadyjski psychiatra, historyk medycyny 

i kryminolog. Jego zdaniem 

 „Twórcza choroba następuje po okresie intensywnych wysiłków skoncentrowanych wokół pewnych 

idei i poszukiwań prawdy. Jest to polimorficzny stan, który może przybrać formę depresji, nerwicy, 

chorób psychosomatycznych, a nawet psychozy. Jakąkolwiek postać symptomy te przybiorą, są przez 

jednostkę odczuwane jako niezwykle bolesne, jeśli wręcz nie zbliżają jej do agonii. 

Charakterystycznym zjawiskiem jest naprzemienna poprawa i pogarszanie się stanu chorego. Przez 

cały czas trwania choroby pacjent ani na chwilę nie przestaje myśleć o idei, którą jest bez reszty 

zaabsorbowany. Zazwyczaj stan ten jest możliwy do pogodzenia z normalną karierą zawodową 

i życiem rodzinnym. Nawet jeśli taka osoba pozornie uczestniczy w życiu społecznym, 

w rzeczywistości zajęta jest niemal wyłącznie sobą. Cierpi z powodu izolacji, nawet jeśli posiada 

mentora, który prowadzi ją poprzez kolejne próby i doświadczenia (podobnie jak szaman prowadzi 

swego ucznia). Po tego rodzaju doświadczeniu podmiot ma trwale zmienioną osobowość, żywi też 

przekonanie, że właśnie odkrył wieczną prawdę lub nowy świat duchowy”3. 

Anthony Storr pojęcie guru używa w stosunku do tych jednostek, które „twierdzą, 

iż posiedli szczególną wiedzę na temat prawdziwego sensu życia i tym samym czują się 

uprawnieni do nauczania innych, jak powinni żyć”4. 

2 L. Szondi, Wolność i przymus w losie jednostki, tłum. S. Cieślikowski, All, Kraków 1995, s. 34. 
3 Cyt. za: A. Storr, Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. J. Prokopiuk i P.J. Sieradzan, W.A.B., 

Warszawa 2009, s. 221-222. 
4 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach... dz. cyt., s. 9. 
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Taka definicja z jednej strony pozwala brytyjskiemu psychiatrze poddać analizie 

życie zarówno słynnych złowrogich guru (Jim Jones, David Koresh), kontrowersyjnych 

nauczycieli duchowych (Gurdżijew, Śri Radżnisz), świętych Kościoła Katolickiego (Ignacy 

Loyola), jak również Freuda i Junga. Jako że psychoanaliza i psychologia analityczna 

odcisnęło swe piętno na kulturze, szczególnie w wieku XX, więcej miejsca w tym szkicu 

poświęcę „twórczej chorobie” tych dwóch postaci, tym bardziej, że Freud i Jung są traktowani 

przez Storra jako guru. Warto zauważyć, że choć psychoanaliza opiera się na osobistym 

objawieniu, tym niemniej ten fakt nie podważa jej wagi. Freud należy do wielkiej trójcy 

(obok Darwina i Marksa), która zmieniła nasz sposób spostrzegania samych siebie. Tych 

trzech geniuszy, choć ich idee były i są w wielu miejscach poprawiane przez uczniów, nadal 

wywiera dość znaczny wpływ na świadomość współczesnego człowieka Zachodu, mimo 

intensywnego rozwoju neuronauk i genetyki behawioralnej. 

Objawienie Freuda 

W życiu Freuda odnajdziemy okres cierpienia i „twórczej choroby”, który trwał 

od 1894 do 1899 roku. Jak pisze Storr: 

„Kompleks Edypa i teoria marzeń sennych były produktem analizy, której Freud poddał 

samego siebie”5. 

W tym dość burzliwym, w życiu Freuda, okresie powstały podstawy 

psychoanalizy. Freud rozstał się ze swym pierwszym długoletnim współpracownikiem 

Josefem Breuerem, głęboko też przeżył śmierć ojca. Opisując kondycję psychiczną Freuda 

Storr stwierdza, że twórca psychoanalizy 

„Cierpiał na powtarzającą się arytmię serca, krótki oddech, miewał okresy niepokoju oraz 

zwątpienia, przeplatające się z przypływami przekonania, że jest bliski dokonania wielkich 

odkryć”6 

Kresem „twórczej choroby” Freuda było opublikowanie w listopadzie 1899 roku 

dzieła pt. „Objaśnianie marzeń sennych”, które przyniosło ojcu psychoanalizy sławę. Zatem 

Freud oparł swą teorię na subiektywnych doświadczeniach, a po ustąpieniu kryzysu był 

5 Tamże, s. 156. 
6 Tamże, s. 156. 
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absolutnie przekonany, że stworzył nową, prawdziwą i niepodważalną koncepcję ludzkiej 

psychiki. Wedle Freuda w większości przypadków sny są zamaskowanymi halucynacyjnymi 

aktami spełnienia pragnień, zazwyczaj tłumionych od dzieciństwa pragnień seksualnych. 

Teoria Freuda stała się jego światopoglądem, którego nie była w stanie naruszyć żadna 

krytyka, ponieważ mistrz był przekonany o swojej bezwzględnej słuszności. W toku pracy 

z pacjentami Freud odkrył niezwykle istotny fenomen przeniesienia. Jest to 

„Proces nieświadomy, oznaczający, że uczucia, postawy, oczekiwania, pragnienia itd., które 

wcześniej kierowały się w stronę ważnych w dzieciństwie osób, przenoszone są na inne 

obiekty”7 

Freud zdał sobie z tego sprawę, że pacjenci widzą w nim ojca, idealnego 

kochanka, czy wręcz zbawiciela. Storr zauważa, że 

„To, czego oczekiwali od niego pacjenci wykraczało daleko poza uwolnienie ich od objawów 

nerwicy. Pragnęli zrozumienia, docenienia ich jako jednostek, zainteresowania, a niekiedy 

nawet miłości”8 

Jednym słowem pacjenci poszukiwali sensu życia i kogoś, kto nada, lub pomoże 

nadać ich życiu nowego znaczenia. 

Kiedy Freud stworzył teorię psychoanalizy, wówczas znacznie rozszerzył krąg 

swoich twórczych zainteresowań o sztukę, literaturę, religię, humor, jak również 

o antropologię. Jest powszechnie znana wśród zwolenników, jak też krytyków, psychologii

głębi fascynacja Freuda kulturą starożytnej Grecji, szczególnie mitologią i związaną z nią 

tragedią attycką. 

Freud postawił sobie zadanie nie tylko uwalniania pacjentów od nerwicy, ale 

także próbował odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcjonowania psychiki człowieka 

w ogóle, jak też narodzin, trwania i rozwoju kultury. Choć Freud głosił, że psychoanaliza jest 

nauką, to zdaniem Storra „stała się ona ruchem opartym raczej na formie zeświecczonej 

religii niż zestawem koncepcji naukowych”9 

W przeciwieństwie jednak do wielu przedstawicieli, rozproszonych obecnie 

w zespołach naukowych, tak zwanej „twardej” nauki, Freud posiadał charyzmę, której 

7 S. Fhanér, Słownik psychoanalizy, tłum. J. Kubitsky, GWP, Gdańsk 1996, s. 194. 
8 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach, dz. cyt,, s. 162, 
9 Tamże, s. 164. 
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źródłem było głębokie przekonanie o prawdziwości głoszonych przez siebie tez. Posiadał 

także niezwykłe zdolności oratorskie i literackie. W 1930 roku otrzymał nagrodę literacką 

imieniem Goethego.  Freud wywarł w kilku zakresach pozytywny wpływ na naszą wiedzę 

o człowieku. Mianowicie zwiększył naszą tolerancję wobec niekonwencjonalnych zachowań,

wiele mu zawdzięcza współczesna psychoterapia, nawet w przypadku szkół terapeutycznych 

opartych na innych założeniach teoretycznych. Technika Freuda, oparta na metodzie 

swobodnych skojarzeń, pozwala na wysłuchiwanie cierpiącego człowieka przez dłuższy czas, 

bez wydawania poleceń czy udzielania rad. Freud nauczył nas słuchać drugiego człowieka, 

bez osądzania i wydawania rozkazów.  

Jest faktem, że psychoanaliza freudowska została radykalnie stechnicyzowana 

i zdogmatyzowana przez tych, którzy mienili się następcami ojca psychoanalizy i wielu 

interpretatorów chciałoby unaukowić dzieło Freuda, wskazując między innymi na 

oświeceniowy charakter niektórych fragmentów oraz nieufność autora względem 

doświadczeń religijnych. Ale zupełnie inny obraz człowieka pojawia się przed nami, kiedy 

skonfrontujemy się z pewnym „wyznaniem” Freuda, którym został rzekomo obdarzony 

włoski pisarz i krytyk literacki Giovanni Papini: 

 „Jako pisarzowi z powołania, choć lekarzowi z konieczności, przyszedł mi pewnego razu do 

głowy pomysł przekształcenia jednej z gałęzi medycyny – psychiatrii – w literaturę. Chociaż 

wyglądam jak naukowiec, zawsze byłem i jestem przede wszystkim poetą 

i powieściopisarzem. Psychoanaliza to nic innego, jak próba interpretacji literackiego 

powołania w terminach psychologii i patologii”10. 

Jednym z niezwykle cennych, aczkolwiek kontrowersyjnych odkryć Freuda było 

dostrzeżenie podobieństw pomiędzy objawami nerwicowymi a religijnymi rytuałami. Wielu 

autorów analizując dzieła Freuda poświęcone kulturze i zbiorowości podkreśla jego 

określenie religii jako nerwicy zbiorowej. Jednak we wcześniejszym okresie swej działalności 

Freud problem widział w sposób bardziej złożony. Jak pisze: „Można by ośmielić się 

wysunąć twierdzenie, że histeria jest karykaturą twórczości artystycznej, nerwica natręctw 

karykaturą religii, a paranoja karykaturą systemu filozoficznego”11.  

10 Cyt. za: J. Hillman, Re-wizja psychologii, tłum. J. Korpanty, Laurum, Warszawa 2016, s. 71.. 
11 S. Freud  (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. KR, Warszawa 1998, s. 

305. 
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Powyższe słowa odnajdziemy w słynnej pracy Freuda z 1913 roku Totem i tabu. W swym 

ostatnim dziele Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna”, powstałym ćwierć 

wieku po pracy Totem i tabu Freud ponownie podkreśla, że „(…) religia jest nerwicą 

ludzkości”12. 

W teorii Freuda granice pomiędzy zdrowiem psychicznym a chorobą, pomiędzy 

świadomym a nieświadomym, są nieostre, płynne. Tym niemniej po przejściu przez ciemną 

noc duszy Freud stał się guru i dogmatykiem. Ruch psychoanalityczny upodobnił się przez to 

do ruchów religijnych, gdzie za głoszenie poglądów odbiegających od koncepcji mistrza 

stosowana była kara wykluczenia. Jednym słowem zabroniona była krytyczna analiza teorii 

psychoanalitycznych. Doświadczenie Freuda traktowane było niczym religijne objawienie. 

Po śmierci mistrza  instytucje psychoanalityczne po obu stronach Atlantyku podzieliły się na 

liczne grupy i zwalczające się frakcje, z których każda przypisywała sobie znajomość jedynej 

słusznej prawdy. Te niekorzystne tendencje zaznaczyły się już w latach trzydziestych 

i pięćdziesiątych dwudziestego wieku, szczególnie na terenie USA i Wielkiej Brytanii. 

Wówczas psychoanalitycy zaczęli uważać, że  

„ (…) dzięki swojemu wyszkoleniu zyskali możliwość unikalnego wglądu w głąb ludzkiej natury, 

który nigdy nie będzie dostępny tym, którzy nie są adeptami psychoanalizy. Wyszkolenie 

psychoanalityczne można było zdobyć po wstąpieniu do elitarnego wewnętrznego kręgu, 

przypisującego sobie nadzwyczajną wiedzę i status. O tych, którzy kwestionowali teorię i praktykę 

psychoanalizy mówiono, że zostali w niedostateczny sposób przeanalizowani”13. 

Zdaniem Storra ludzie, którzy wybierają drogę psychoanalityka nieraz krocza drogą, 

która prowadzi do oddalenia się od świata zwykłych ludzi. Dzisiaj psychoanaliza jest 

odrzucona na rzecz psychiatrii biologicznej, która stoi na stanowisku, że choroba psychiczna 

jest rezultatem fizycznych zaburzeń funkcjonowania mózgu. Storr jednak jest zdania, że 

odrzucając psychoanalizę wylano dziecko z kąpielą. Skutkiem tego większą wagę 

przywiązuje się dzisiaj do leków niż do psychoterapii, mimo że mieć swego psychoterapeutę 

stało się w niektórych kręgach bardzo modne.  

Zagłębiając się w dzieła Freuda można dojść do ciekawego wniosku. Mianowicie nie 

tylko jednostki mogą być zaburzone psychicznie, lecz również zaburzona może być kultura, 

12 Tamże, s. 432. 
13 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach…, dz. cyt., s. 170-171. 
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w obrębie której one funkcjonują. Wątek ten rozwinął po drugiej wojnie światowej Ronald 

David Laing, który był psychiatrą i jednocześnie filarem ruchu zwanego antypsychiatrią. 

Ciemna noc duszy Junga 

„Twórcza choroba” Junga rozpoczęła się w roku 1913 i trwała przez cały okres 

pierwszej wojny światowej. Jej początek wiąże się z rozstaniem, z powodu różnic 

w poglądach, z Freudem i pragnieniem Junga, by pójść swoją drogą. Jung uważał, że był 

w tym czasie zagrożony psychozą. Natomiast Storr pisze: 

„Sądzę, że Jung chorował na psychozę, którą wcześniej zwiastowały pewne jego 

doświadczenia. Jak bywa zazwyczaj w takich sytuacjach, choroba pozostawiła trwałe ślady, 

co Jung odczuwał do końca życia”14 

Podobnie jak w przypadku innych guru, wraz z pokonaniem choroby i rozpaczy Jung 

doświadczył objawienia. Storr opisuje guru jako osoby narcystyczne, maniakalno-depresyjne, 

psychotyczne. Ale należałoby w tym miejscu zadać pytanie: Czy kryteria diagnostyczne, 

które pojawiły się w ostatnich dekadach mogą być zastosowane do geniuszy z przeszłości, 

którym przyszło żyć w czasach, kiedy kryteria te nie były znane, bo nie istniały, lub całkiem 

inaczej odczytywane? Jeśli odpowiemy na to pytanie twierdząco, wówczas pojawia się 

następne: Czy na pewno jesteśmy zdrowi, czy nie cierpimy na coś, co zostanie dopiero 

odkryte w przyszłości, kiedy to powstaną tak pojemne kategorie chorobowe, że pochłoną nas 

wszystkich? Każda odpowiedź będzie odpowiedzią absurdalną.  

W początkowej fazie „twórczej choroby” nawiedziły Junga wizje o zagładzie świata, 

o epoce lodowcowej, o morzu krwi. Jung potem uważał, że wizje te antycypowały wybuch

I wojny światowej. Potem nawiedzały go różne osobliwe postacie, z którymi prowadził 

dialogi. Postacie te były przez Junga personifikowane, nadawał im imiona. Te doświadczenia 

szwajcarski psychiatra opisał w swoich wspomnieniach, w rozdziale Konfrontacja  

z nieświadomością15. W swych wizjach ujrzał czarnego węża, postać kobiecą, która 

przedstawiła mu się jako Salome oraz starszego mężczyznę, który oznajmił, że jest Eliaszem. 

Salome uznał Jung za personifikację animy, pierwiastka kobiecego w mężczyźnie, dzięki 

14 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach…, dz. cyt., s. 126. 
15 Zob. C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, tłum. R. Reszke, L. 

Kolankiewicz,. Wrota, Warszawa 1997, s. 149-173. 
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któremu mężczyzna doświadcza natchnienia i tworzy. Eliasz stał się prototypem Starego 

Mędrca, personifikacją mądrości kulturowej, związaną z żywiołem poznania, podczas gdy 

Salome reprezentowała przede wszystkim żywioł erotyczny. Z Eliasza wyłonił się Filemon – 

poganin i gnostyk, który pojawił się we śnie Junga jako starzec z rogami byka i skrzydłami 

zimorodka i stał się dla szwajcarskiego psychiatry i psychologa guru. Jak pisze twórca 

psychologii analitycznej: 

„Filemon podobnie jak inne postacie z moich fantazji, przyniósł mi ostateczną pewność, że 

istnieją w duszy rzeczy, które nie są moim udziałem – rzeczy, które dokonują się same 

z siebie i żyją własnym życiem”16. 

Prowadząc dialogi z Filemonem Jung odkrył różnicę pomiędzy sobą a przedmiotem 

swoich myśli. Utwierdził się w tym, że nasze kompleksy funkcjonują w naszej psyche jako 

autonomiczne, niezależne od naszej woli, byty. Jako że Jung posiadał zdolności plastyczne, 

postacie ze swojej wizji malował. Pozostawił po sobie wiele obrazów mandali, dzięki którym 

odkrył  archetyp Jaźni (pełni psychicznej, całkowitości). Niejako dopełnieniem Filemona była 

inna postać, którą Jung określił mianem egipskiego Ka i która była dla Junga demonem ziemi 

i metali, geniuszem natury i przeciwieństwem duchowego Filemona. W późniejszym okresie, 

jak stwierdza Jung, udało mu się obie postacie scalić. Te doświadczenia pozwoliły Jungowi 

na dokonanie szeregu odkryć. Przede wszystkim narodziła się idea, która głosi, że ludzka 

psychika posiada mechanizmy samoregulacji. (Podobna myśl pojawiła się u Freuda już 

w roku 1911. Freud zauważył, że „Tworzenie złudzeń, które uznajemy za patologię, w istocie 

jest wyrazem prób zdrowienia, procesem rekonstrukcji”17). Pojawienie się w życiu zbyt 

jednostronnej tendencji zostaje skompensowane przez ruch w przeciwną stronę. Jung był 

absolutnie przekonany, że mądrość duszy istnieje tak samo jak mądrość ciała. Zbyt ambitny 

człowiek zapada nieraz na depresję, która może być postrzegana jako podejmowana przez 

psychikę próba samoregulacji. Dzięki swym wizjom Jung dostrzegł, że naszym życiem 

psychicznym rządzi prawo enancjodromii. Zdaniem Junga: 

„Proces symboliczny to przeżywanie w obrazie i przeżywanie obrazu. Jego przebieg zdradza 

z reguły strukturę enancjodromijną18, jak na przykład heksagramy Yijing, stanowi przeto rytm 

16 Tamże, s. 159. 
17 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach…, dz. cyt., s. 237. 
18 Enancjodromia - termin pochodzący z języka greckiego, oznaczający „bieg naprzeciw”-  jest pojęciem 

charakterystycznym dla filozofii Heraklita, który w ten sposób określał grę przeciwieństw w obrębie tego, co 
się wydarza. Wszystko, co jest, przechodzi w przeciwieństwo samego siebie. W psychologii Junga 
enancjodromia oznacza występowanie nieświadomego przeciwieństwa, zwłaszcza wtedy, gdy jeden 
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negacji i afirmacji, utraty i zysku, ciemności i jasności. Na początku pojawia się jakaś 

sytuacja bez wyjścia, w jakiś sposób niemożebna; jej celem jest, ujmując sprawę jak 

najogólniej, zdobycie oświecenia czy wyższej świadomości, dzięki czemu sytuacja 

początkowa zostaje przezwyciężona na wyższym poziomie”19. 

Jung zdaje sobie sprawę, że z procesem tym wiąże się szereg niebezpieczeństw, 

szczególnie, jeśli chodzi o poszukujące odrodzenia duchowego jednostki z dyspozycją do 

psychoz, które to utożsamiając się z archetypową mocą, są niszczone od wewnątrz przez 

autonomiczne, urojone, aczkolwiek posiadające realność psychiczną, byty. 

Jung po zerwaniu z Freudem przeżywał stan zagubienia i dezorientacji. Wracając we 

wspomnieniach do tego okresu twierdzi, że odnalazł odwagę na „zrobienie kroku 

w ciemności”20. 

Dzięki swemu doświadczeniu Jung stworzył koncepcję nieświadomości zbiorowej 

i archetypów, czyli psychicznych odpowiedników instynktu. Koncepcja ta, mimo niezwykłej 

scenerii jej powstania, brzmi racjonalnie. Jako że mamy jako gatunek jednakowe mózgi, jest 

wielce prawdopodobne, że nieświadomość zbiorowa i archetypy są fenomenami wspólnymi 

dla całej ludzkości. Ludzie przechodzą przez niemal identyczne doświadczenia związane 

z rozwojem psychospołecznym, z dojrzewaniem płciowym, małżeństwem, wiekiem 

dojrzałym, utratą sił, chorobą i śmiercią. Nic zatem dziwnego, że pewne motywy 

mitologiczne powtarzają się nawet w odległych od siebie kulturach. Mitem archetypowym 

jest na przykład mit o bohaterze. Jest to opowieść o dziecku (często najmłodszym) 

wyruszającym w niebezpieczną podróż, podczas której mierzy się z niebezpieczeństwami, 

zabija potwory, ratuje piękną dziewicę, zdobywa jej serce, a nawet królewski tron. 

Jest to droga od stanu bezradności dziecięcej do stanu dojrzałego, niezależnego człowieka, 

zdolnego do założenia rodziny. 

Jung dzięki przejściu przez ”twórczą chorobę” rozwinął, wykorzystywaną w pracy 

z samym sobą i z pacjentami, metodę aktywnej wyobraźni, zwaną niekiedy wizualizacją, choć 

jej zasadnicze rysy zapożyczył od św. Ignacego Loyoli. Wprowadził też do interpretacji 

element następuje po drugim”. Sentencje przypisywane Heraklitowi czy główne założenia psychologii Junga 
wskazują na to, że jedność i dwoistość są, jeśli nie identyczne, to pokrewne sobie; jedność pojawia się 
w dwoistości, zaś dwoistość sprowadza się do jedności. Z przeświadczeniem tym spotykamy się również 
w taoizmie i buddyzmie, szczególnie w buddyzmie zen, który wchłonął wiele elementów tradycji 
taoistycznej. 

19 C. G. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011, s. 47. 
20 Tamże, s. 172. 
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marzeń sennych i dziennych, jak również dzieł sztuki metodę amplifikacji, która polega na 

wzbogaceniu treści wyobraźni o wszystkie podobne, możliwe analogiczne obrazy. Dla tej 

metody, przypominającej metodę porównawczą znaną z filologii, nie jest miarodajna 

weryfikacja naukowo-historyczna, lecz tożsamość jądra znaczeniowego. Wszystko co 

kiedykolwiek zostało przez człowieka ujęte w obrazie lub w słowie posiada absolutną 

realność psychiczną i dostarcza sposobu umożliwiającego precyzję, wyjaśnienie 

i potwierdzenie interpretacji. Metoda ta odwołuje się z jednej strony do powszechnych 

symboli występujących w kulturach, z drugiej zaś do osobistych doświadczeń interpretatora. 

Metoda ta zainspirowała między innymi słynnego mitografa Josepha Campbella. 

Jung stworzył też typologię opartą na introwersji i ekstrawersji, która znalazła 

zastosowanie w psychologii eksperymentalnej. 

Wreszcie Jung powołał do istnienia specyficzną „świecką” ścieżkę inicjacyjną zwaną 

procesem indywiduacji. Człowiek na tej ścieżce konfrontuje się z indywidualnymi 

kompleksami i zbiorowymi archetypami. Konfrontuje się z Cieniem (archetypem zła, 

niedoskonałości, z tym, czym nie chce być), z archetypami Animy (kobiecości) i Animusa 

(męskości), z archetypami Wielkiej Matki (mądrości natury) i Starego Mędrca (mądrości 

kultury, mądrości duchowej) i wreszcie z archetypem Jaźni (pełni, całkowitości). Proces ten 

w zasadzie nie ma końca, ponieważ ostatni etap jest ideałem, ale najważniejsza wydaje się tu 

być sama „wyprawa”. 

To że Jung był guru wskazuje na to wiele przesłanek. Osiągnął oświecenie, uogólnił 

swoje subiektywne doświadczenia, porzucił tradycję naukową, w której został wychowany, 

żywił głębokie przekonanie o słuszności swych poglądów i postępowaniu; podczas kryzysu 

psychicznego mieszkał jednocześnie ze swoją żoną i kochanką, otoczył się dość wąskim 

kręgiem swych współpracowników. Tym niemniej temu guru, jeszcze bardziej niż Freudowi, 

wiele zawdzięcza nie tylko psychiatria, lecz przede wszystkim wiele zawdzięczają nauki 

humanistyczne i społeczne. 

Zakończenie 

Anthony Storr analizując postacie tak różnorodnych guru, czy też przedstawiając życie 

wielu wybitnych, osamotnionych artystów dochodzi do wniosku, że granica pomiędzy 

zdrowiem a chorobą psychiczną została wytyczona w niewłaściwy sposób. Jako poczytalni są 
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traktowani seryjni mordercy, manipulatorzy ludzkim zachowaniem, czy oszuści przyjmujący 

fałszywe tożsamości. Z drugiej strony często łączymy choroby psychiczne z niezdolnością do 

funkcjonowania w społeczeństwie i tym samym nie dostrzegamy psychoz u jednostek 

dominujących bądź społecznie nieszkodliwych.  

Storr stawia tezę, że „Twórcze odkrycia, nawrócenia religijne i systemy ułudy 

przychodzą do ludzi w rezultacie nieświadomych procesów, nad którymi nie mamy prawie 

żadnej wolicjonalnej kontroli”21 

 Zdaniem Storra wspaniałe dzieła sztuki i dzieła literackie, traktaty filozoficzne 

i wielkie idee, odkrycia naukowe i mistyczne wglądy wiążą się z jednostkami, które wiodły 

swą egzystencję w samotności, nawet, jeśli otaczali ich inni ludzie.  Ale czy zdolność do 

życia w samotności nie jest wielkim darem, twórczym powołaniem?  Jak zauważ brytyjski 

psychiatra:  

„Wiele zwyczajnych zainteresowań i większość prawdziwie nowatorskich dążeń twórczych 

trwa i rozwija się bez udziału relacji interpersonalnych. Wydaje mi się, ze to, co dzieje się 

człowiekiem, gdy przebywa on sam ze sobą, nie jest wcale mniej ważne niż to, jak układają 

się jego stosunki z innymi. (…) niektórzy spośród tych, którzy wnieśli ogromny wkład we 

wzbogacenie ludzkości, wnieśli jednocześnie bardzo niewiele (albo prawie nic) w życie 

poszczególnych osób”22. 

Okres „twórczej choroby” Storr odnajduje także u Buddy i Jezusa. Nawet Newton 

dokonał swych odkryć po przebytym epizodzie psychotycznym. U Kanta i Wittgensteina ich 

zdolność do samotności korespondowała ze zdolnością do oryginalnego twórczego myślenia. 

„Psychopatyczne cechy takich ludzi nie są niczym innym, jak tylko wyolbrzymioną postacią 

cech, które posiadamy wszyscy. Wszyscy odczuwamy potrzebę odnalezienia w świecie 

pewnego porządku, który nada sens naszej egzystencji”23 

Zwracając uwagę na samotność osób twórczych możemy dojść do wniosku, że stosunki 

międzyludzkie nie są jedynym możliwym źródłem spełnienia emocjonalnego. Jeśli zaś 

chcemy odpowiedzieć na pytanie, co jest naukowe, a co nie jest. Wówczas możemy dojść do 

wniosku, że nauką jest to, co aparat władzy uzna za naukę. 

21 A. Storr, Kolosy na glinianych nogach…, dz. cyt., s. 237. 
22 A. Storr, Samotność, Powrót do Jaźni, tłum. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, W.A.B., Warszawa 2010, s. 14. 
23 Tamże, s. 246. 
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W XXI wieku wizjonerów, którzy ocierają się o „twórczą chorobę” być może czeka 

smutny los. Najnowsza klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-

5, z maja 2013 roku) zdaniem tych, którzy powołali do życia wcześniejsze klasyfikacje 

(Robert Spitzer, Allen Frances), popchnie psychiatrę w objęcia przemysłu 

farmaceutycznego.24 Jest to prawdopodobne tym bardziej, że nowe kategorie, które mają 

znaleźć się prędzej czy później w spisie zaburzeń to zaburzenia podprogowe (subthreshold, 

np. łagodna depresja) i przedchorobowe (np. prepsychotyczne). Znaczy to, że coraz 

powszechniej jest lansowane, ubrane w szaty nauki, przekonanie, że obłęd można leczyć już 

w stadium przedobjawowym. A wśród tych, by tak rzec, „objawów przedobjawowych” 

znajdziemy między innymi nagłe zwrócenie się ku filozofii, religii, zainteresowanie się 

abstrakcyjnymi ideami, czy okultyzmem. W takim świecie wizjonerzy pokroju Nietzschego, 

Freuda, czy Junga wydają się być bez szans. Toksyczni guru sobie poradzą. 
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ZAGADNIENIE „ZWROTU” W MYŚLI HEIDEGGERA W KONTEKŚCIE 

DZIEJOWOŚCI BYCIA 

THE ISSUE OF „TURNING” IN THE THOUGHT OF HEIDEGGER IN THE 

CONTEXT OF THE HISTORICALITY OF BEING 

Abstract 

The article deals with the issue of turning (Kehre) in the thought of Martin Heidegger. I show 

that, in Being and time the question of being posed from the perspective of a distinguished being as 

Dasein has led to the objectification of being, thus rather reproducing instead of overcoming, the so far 

way of thinking that Heidegger named “metaphysical”. The turning in Heidegger’s thought consists in 

his effort to make being independent from human being, i.e. he tries to go beyond the transcendental 

and subjectivist point of view of Dasein by placing historicality of Dasein against the background of 

the very existence of being. It is not Dasein who designs being, but on the contrary, being designs 

understanding for Dasein.  

In this context, I show that the thinking of being postulated by Heidegger takes the form of 

thinking the very process of historical presencing of the historic types of interpretation of being. 

Key words: turn, metaphysics of subjectivity, history/acts, destruction, thinking of being 

Słowa kluczowe: zwrot, metafizyka subiektywności, dzieje, destrukcja, myślenie bycia 

Wstęp 

Tak zwany zwrot (Kehre) w myśli Heideggera można badać na wielu płaszczyznach; 

na przykład w literaturze przedmiotu możemy znaleźć badania nad zwrotem w kontekście 

metafizyki, Dasein, czy nawet zaangażowania Heideggera w ideologię narodowego 

socjalizmu.  W niniejszym artykule chciałbym poruszyć kwestie zwrotu w kontekście 
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dziejowości bycia. Wybór tego zakresu badawczego ma następujące uzasadnienie: 

przeanalizowanie filozofii Nietzschego w świetle dziejowości bycia pozwoli Heideggerowi 

dojść do wniosku, że autor Jutrzenki był ostatnim metafizykiem Zachodu.  

1.1 Bycie i czas 

W połowie lat 30. XX wieku Heidegger coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że 

metoda transcendentalna, w perspektywie której Bycie i czas zostało napisane, jest 

nieodpowiednia do postawienia pytania o bycie. Istotą metody transcedentalnej jest szukanie 

ostatecznych podstaw, warunków możliwości, które same już nie byłyby uwarunkowane. 

Struktura egzystencjalna Dasein jest właśnie takim transcendentalnym warunkiem 

możliwości odkrywania bytów. Warto dodać, że co prawda Dasein jest czasowe, ale jego 

struktura egzystencjalna w Byciu i czasie czasowa już nie jest. Choć metoda transcendentalna 

w Byciu i czasie pyta o bycie, to akcent pada na byt: „Jakkolwiek bowiem myśląc od strony 

tradycji, jest ono konieczne (rozróżnienie na bycie i byt – PM) do tego, aby w ogóle utworzyć 

pierwszy horyzont dla pytania o bycie, jednak rozróżnienie to pozostaje fatalne. Wypływa 

ono przecież z zapytywania o byt jako taki (o jego bytowość), ta droga zaś nigdy nie 

doprowadzi bezpośrednio do pytania o Bycie. Innymi słowy, to właśnie rozróżnienie staje się 

właściwą granicą zastawiającą pytanie o Bycie”1. Pytając o bycie z perspektywy metody 

transcedentalnej de facto pytamy o bytowe cechy bycia. W ten sposób w Byciu i czasie mamy 

do czynienia z napięciem: z jednej strony, Dasein jest miejscem ujawniania się bycia i nie 

tworzy tego bycia, jest w bycie „rzucone”: z drugiej strony, charakteryzująca Dasein 

ontologiczna struktura egzystencjalna determinuje określone rozumienie, projektowanie 

bycia. Bycie jest apriorycznym dodatkiem do bytu, jakim jest Dasein2. W ten sposób bycie 

staje się bytością, czyli postacią tego, co Heidegger nazywa metafizyką subiektywności. 

W Byciu i czasie nie udało się zatem, pisze Heidegger, uniknąć uprzedmiotowienia bycia. 

Pytanie o bycie, aby mogło wyzwolić się z metafizycznej skłonności do wykładnia bycia jako 

bytości, będzie musiało dokonać zwrotu polegającego na przesunięciu akcentów – bycie 

człowiekiem ma być gruntowane od strony bycia, a nie, jak do tej pory, bycie bytu od strony 

człowieka3. 

1 PDF, s. 231: „(…) rozumienie bycia, niejako metafizycznie sięgając wstecz, ujęte zostało jako nieugruntowany 
grunt tego, co transcendentalne, i w ogóle przed-stawiania bytości (…)” (PDF, s. 416). 

2 PDF, s. 419 
3 Zob., PDF, s. 175. 
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1.2 Dzieje bycia 

Bycie nigdy nie jest tak, jak jest byt. Byt jest obecny, stały, trwały. Wszystkie bytowe 

kategoryzacje do opisu bycia, zdaniem Heideggera, nie pasują. Bycie nie jest jawne, 

a dokładniej, jego jawność jest z istoty skrytością. Analiza transcendentalna szuka odpowiedzi 

na pytanie o to, co jest, a dokładniej, o podstawę ostateczną, o warunek możliwości, który nie 

byłby już uwarunkowany. Z tego właśnie powodu jest ona nieodpowiednia. Co istotne, 

pokazuje to również, że bycie nigdy takiej podstawy mieć nie będzie. Bycie z perspektywy 

dotychczasowego sposobu myślenia, mogłoby być utożsamiane z nicością. Bycie nigdy nie 

stanie się jawne, czyli nigdy nie ujmiemy go w karby czegoś stałego. Gdyby bycie ujawniało 

się w takim sam sposób jak byt czy też nawet gdyby bycie ujawniało się raz na jakiś czas, ale 

w dokładnie taki sam sposób, to nadal moglibyśmy zastosować do niego analizę 

transcedentalną. Oznacza, że bycie nigdy nie jest, nigdy nie ujawnia się tak samo, a zatem 

ciągle się zmienia, jest dziejowe. Pytanie o warunek możliwości bycia w ogóle doprowadza 

Heideggera do konkluzji, że bycie jest na sposób dziejowości: „Myślenie stawało się coraz 

bardziej dziejowe, tzn. rozróżnienie między rozważaniem historycznym i systematycznym 

stawało się coraz bardziej ułomne i nieadekwatne”4. W Byciu i czasie dziejowość była 

sprowadzona do bycia jestestwa, było ono warunkiem możliwości dziejowości5. Po zwrocie 

dziejowość jestestwa sama przynależy do dziejowości bycia. Jak ujmuje to Smith: „W miejsce 

dziejowego Dasein pojawia się dziejowe bycie”6. 

Dzieje bycia to, zdaniem Heideggera, dzieje różnych epokowych wykładni bycia. 

To dzieje są nośnikiem sensu, czyli panującego w danej epoce historycznej rozumienia bycia: 

„Cokolwiek dzieje się z człowiekiem historycznym, każdorazowo wynika to z jakiegoś 

uprzedniego i odeń niezależnego rozstrzygnięcia co do istoty prawdy. Już na mocy tego 

rozstrzygnięcia zostaje zawsze przesądzone to, co w świetle ustalonej istoty prawdy jest 

poszukiwane i zatrzymywane jako coś prawdziwego, ale zarazem i to, co odrzucane 

i pomijane jako nieprawdziwe”7. Każda dziejowa epoka bycia miała swoją wykładnię bytu w 

całości. Przez byt w całości rozumie Heidegger nie sumę poszczególnych bytów, lecz pewną 

określoną wykładnię bycia, w której porusza się człowiek; każde jego zachowanie jest tego 

4 PDF, s. 413.  
5 „«Dziejowość» oznacza ukonstytuowanie bycia «dziania się» jestestwa jako takiego; dopiero na jego gruncie 

możliwe są «dzieje świata» i dziejowa przynależność do dziejów świata” (BC, s. 28). „(…) historyczne 
otwarcie dziejów jest samo w sobie (…), z racji swej ontologicznej struktury zakorzenione w dziejowości 
jestestwa” (BC, s. 548-549). 

6 Gregory Bruce Smith, Martin Heidegger, Paths taken, paths opened, Rowman & Littlefield Publishers 2006, s. 
245. 

7 ZD, s. 209. „Same dzieje są bowiem sposobem (…) w jaki jesteśmy” (N II 84). 
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bycia refleksem: „Zachowanie człowieka jest na wskroś nastrojone przez jawność bytu 

w całości. Owo «w całości» pojawia się jednak w polu widzenia rachowania i zatroskania 

jako niedające się wyrachować i uchwycić. Nigdy nie daje się ono pojąć z wprost jawnego 

w danym wypadku bytu – czy należałby on do przyrody czy do dziejów”8. „Metafizyka 

ustanawia epokę, gdy w określony sposób wykładając byt i ujmując prawdę daje podłoże 

epoce w jej istotnym kształcie. Jest ona dominantą we wszystkich zjawiskach, które tę epokę 

wyróżniają”9. 

Widać to na przykładzie perspektywy transcendentalnej z Bycia i czasu. Jest ona 

sposobem wykładania bytu, który ma za podstawę określone rozumienie bycia. Metoda ta nie 

może zapytać o samo to rozumienie, ponieważ znów pytanie to będzie opierało się na jakimś 

rozumieniu pytania o rozumienie bycia10. „Pytanie o podstawę jawności bycia nie ma zatem 

w ogóle odpowiedzi. Jest po prostu pytaniem zadanym niewłaściwie”11. Bycie nie jest pustą 

formą, bycie jest zawsze jakimś rozumieniem bycia, jest nośnikiem jakiegoś sensu. Metoda 

transcendentalna nie tylko jest zanurzona w jakimś rozumieniem bycia, ale sama jest 

sposobem rozumienia epoki. 

Ze względu na dwuznaczność bycia, która doprowadziła do ujmowania bycia jako 

bytości, po zwrocie Heidegger wprowadza rozróżnienie między byciem, które określa słowem 

Seyn, a byciem określanym słowem Sein, które choć są tym samym, są z gruntu czymś 

różnym12. Prawda bycia określanego słowem Sein jest de facto prawdą bytu, natomiast 

prawda bycia, które określa słowem Seyn, jest istoczeniem się samego bycia; mówiąc 

słowami Heideggera prawda bycia to wydarzanie: „wy-darzanie to źródłowe dzieje same, 

co mogłoby oznaczać, że tu «dziejowo» określona została w ogóle istota bycia”13. 

„Dzieje nie są żadnym przywilejem człowieka, lecz istotą samego Bycia”14. 

Heidegger nie stawia alternatywy, lecz dokonuje wyraźnego przesunięcia akcentów – 

to dzieje tworzą dziejowego człowieka aniżeli człowiek dzieje. Człowiek jest rzucony 

w dziejowe rozumienie bycia. To nie człowiek projektuje bycie lecz bycie projektuje 

8 ZD, s. 169. 
9 BMM, s. 128. 
10 „Analiza transcendentalna zawsze zakłada już jawność bycia – sama nie może wiec o nią pytać” (Krzysztof 

Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 204). 
11 Tamże, s. 204. 
12 PDF, s. 163. Można powiedzieć, że teraz „Bycie (jako Seyn – przyp. PM) jest «warunkiem możliwości» różnicy 

ontologicznej a nie na odwrót, jak myśli jeszcze Bycie i czas” (Wodziński C., Metafizyka i metapolityka, 
Gdańsk 2016, s. 106). 

13 PDF, s. 38. „Oto istoczenie samego Bycia. Nazywamy je wydarzaniem” (PDF, s. 15). „Bycie jako wy-darzanie 
jest dziejami; od tej strony trzeba określić ich istotę, niezależnie od wyobrażeń o stawaniu się i rozwoju, 
niezależnie od historycznego rozważania i wyjaśniania” (PDF, s. 452). 

14 PDF, s. 438. 
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człowieka. A dokładniej bycie jako Seyn projektuje bycie określane słowem Sein jako bytość 

(Seiendheit) epoki historycznej, w którym to projekcie człowiek projektuje bycie (Sein)15. 

„Nie człowiek rzucił sam siebie w projektowanie, lecz rzuciło go samo bycie, które udziela 

człowiekowi ek-sistencji przytomnego bycia (Da-sein) jako jego istoty”16. „Człowiek jako 

jawno-bycie zostaje wy-darzony z Bycia jako wydarzania i w ten sposób przynależy do 

samego wydarzania”17. 

1.3 Myślenie Bycia (Seyn) 

Postawione w Byciu i czasie pytanie o bycie dotarło do ślepej uliczki. Dasein, nie 

posiadając innej możliwości rozumienia bycia niż struktura egzystencjalna, projektował bycie 

jako bytość.  Heidegger uważa, że myślenie bycia bytu tylko częściowo pozwala uniknąć 

zapomnienia bycia. Zdaniem Heideggera dopiero uwzględnienie pluralizmu dziejów bycia 

pozwoli pomyśleć prawdę bycia, a tym samym wyjść poza obecny jeszcze w Byciu i czasie 

schemat metafizyki18. Namysł nad dziejami bycia (das Seyns) jest zatem myśleniem bycia 

(Seyn): „(…) myślenie Bycia nie jest ani «teorią», ani «systemem», lecz właściwymi dziejami 

(…)”19. 

Jak można po-myśleć bycie (Seyn), które nie jest byciem (Sein) bytu skoro, jak 

podkreśla Heidegger, bycie jest zawsze byciem bytu. Bycie konkretnego bytu ma charakter 

bytowy, a zatem charakter obecności. Należy pomyśleć bycie bytu oraz byt w jego byciu, ich 

wzajemną różnicę jako przejaw bycia (Seyn). Myślenie bycia (Seyn) jest pomyśleniem 

samego procesu istoczenia się bycia (Seyn), jego uobecniania: „Dzieje nie są tutaj ujmowane 

jako jeden z wielu obszarów bytu, lecz jedynie ze względu na istoczenie samego Bycia”20.  

Myślenie samego bycia, jego prawdy jest „nieustającą wiedzą o tym, jak istoczy Bycie”21. 

15 Young relację Bycia i bycia ujmuje następująco: „(…) podczas gdy bycie (Sein) jest transcendentalnym 
podłożem (transcendental ground) naszego świata bytów, Bycie (…) jest jego wytwórczym podłożem 
(generative ground)” (Young J., Heidegger’s later philosophy, New York 2002, s. 16). 

16 BMM, s. 99-100. „Człowiek nie «posiada» wolności jako właściwości, lecz najwyżej na odwrót: wolność, eks-
sistentne, odkrywające bycie-tu-oto, posiada człowieka, i to tak źródłowo, iż jedynie ona zezwala 
człowiekowi na odnoszenie się do bytu w całości jako bytu, które to odnoszenie dopiero zakłada i wyznacza 
wszelkie dzieje. Tylko ek-sistentny człowiek jest dziejowy” (ZD, s. 167). „Ek-sistencja człowieka ma, jako ek-
sistencja, charakter dziejowy” (BMM, s. 98). „Tylko samo Bycie może rzucić projekt Bycia (…)” (PDF, s. 409). 

17 PDF, s. 240 
18 Por., s. PDF, s. 412. 
19 PDF, s. 86. „(…) namysł nad «wydarzaniem» może być tylko myślowy” (PDF, s. 32). 
20 PDF, s. 37 
21 PDF, s. 14. „Myślenie nie jest już z łaski «systemu», lecz jest dziejowe w tym jedynym sensie, że dopiero samo 

Bycie jako przy-swajanie jest nośnikiem wszelkich dziejów i dlatego nie może zostać skalkulowane. 
Na miejsce systematyki i wywodu wkracza gotowość na prawdę bycia” (PDF, s. 227). 
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Heidegger mówi wprost: dzieje bycia to bycie samo22. W ujęciu Woźniaka zwrot jest ruchem 

prowadzącym „od jawności bytu do jawności jako takiej, czyli nieskrytości”23. Z kolei 

w interpretacji Mizery uwzględnienie dziejów bycia miało w zamyśle Heideggera 

doprowadzić do odsłonięcia opuszczenia i zapomnienia bycia i w ten sposób do powrotu 

istoczenia bycia jako wydarzania24. 

Myśleć samo bycie znaczy myśleć bycie bez względu na odniesienie bycia do bytu25. 

To umieszczanie bycia bytu na całościowym tle i zwrócenie uwagi na „globalny” czyli 

panujący w danej epoce sens, którego swoistą konkretyzacją jest bycie bytu. Myślimy bycie 

jako Sein wtedy, gdy myślimy je tylko w określony, ustanowiony przez dziejowe rozumienie 

sposób – jako bytość bytów (Seiendheit). Myślenie bycia (Sein) bytów jako bytości 

(Seiendheit) to myślenie w schemacie metafizyki. Natomiast myślenie bycia (Seyn) tego 

schematu wskazuje, że już nie myślimy metafizycznie, dystansujemy się od niego: „(…) 

bycie piszemy teraz jako «Bycie» (Seyn). Ma to anonsować, że bycie nie jest tu już myślane 

metafizycznie”26. Innymi słowy, myślimy bycie (Seyn) wtedy, gdy zdobywamy się na dystans 

wobec rzuconego projektu, gdy jesteśmy w stanie dostrzec jego dziejowość, temporalność. 

Myślenie po zwrocie jako myślenie samego bycia nie ma „zewnętrznego” punktu 

oparcia; jest – by użyć języka Kanta – samo w sobie. Dlatego nie mamy żadnej rękojmi 

sukcesu myślenia; jedyne co nam pozostaje to „wpytać się w to, co w myśleniu myśliciela 

godne pytania”27. Nie można do niego stosować metafizycznych, czyli subiektywnych w tym 

ujęciu, przeciwieństw prawdy i fałszu, dobra i zła, sukcesu i porażki. Nie mamy żadnego 

narzędzia w myśleniu bycia oprócz samego myślenia bycia. Myślenie bycia (Sein) bytu jest 

wyjaśnianiem tegoż bytu, natomiast myślenie samego bycia (Seyn) jest drogą, bycie samo ma 

przez nas przemawiać28. Należy zatem przekroczyć samą różnicę ontologiczną i ująć ją jako 

przejaw Bycia: „Próba przezwyciężenia pierwszych ujęć pytania o bycie w Byciu i czasie 

i jego rozwinięciach (O istocie podstawy, Kant a problem metafizyki) wymagała zmiennych 

prób zapanowania nad «różnicą ontologiczną», uchwycenia samego jej źródła tzn. jej 

prawdziwej jedności. Dlatego też trzeba było podjąć trud uwolnienia się od «warunku 

22 Zob., CZM, s. 143 
23 Cezary Woźniak, Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii, Kraków 2008, s. 222. 
24 Janusz Mizera, W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, Kraków 

2006, s. 17. Por. N II, s. 499, PDF, s. 169, PDF, s. 412 
25 KRM, s. 35. 
26 PDF, s. 399. 
27 Zob. CZM, s. 122.  
28 Por., PDF, s. 124. 

89



możliwości» – jako tylko «matematycznego» cofania się – i ujęcia prawdy Bycia od strony 

jego własnej istoty (wydarzania)”29.  

Jak z perspektywy zwrotu przedstawiają się ustalenia Bycia i czasu? „Zwrot nie jest 

żadną zmianą stanowiska z Bycia i czasu; dopiero dzięki niemu podjęta w Byciu i czasie 

próba myślenia osiąga płaszczyznę, z której wyszło jej doświadczenie –  doświadczenie 

wywodzące się z podstawowego doświadczenia zapomnienia bycia”30. Ustalenia Bycia 

i czasu nie tracą ważności, lecz zostają „wchłonięte” przez optykę bardziej uniwersalną31. 

Zwrot nie polega już na pytaniu o sens bycia, lecz o sens sensu bycia. Pytanie o sens bycia – 

perspektywa Bycia i czasu – jest pytaniem rzeczownikowym – a zatem pytaniem 

metafizycznym, Kto? Co? Bycia. Pytanie to skupia się na bytowych, tj. stałych określenia 

bycia. Natomiast zwrot jest przesunięciem w stronę zapytania o sens bycia z perspektywy 

czasownika, jest pytaniem o dzianie się bycia, o jego istoczenie32. Można powiedzieć, 

że ustalenia Bycia i czasu zachowują prawomocność „lokalnie”, a nie „globalnie” – jeśli przez 

lokalność rozumiemy pewną czasowo określoną ontyczną możliwość bycia33. Nie można 

wykluczyć, że inne dzieje bycia przyniosą inne rozumienie powszedniego bycia Dasein, inne 

niż przez pryzmat analityki egzystencjalnej. Ujmując to bardziej obrazowo, można 

powiedzieć, że ustalenia Bycia i czasu są prawdziwe dla nas-tu-oto, to znaczy dla naszego 

czasu, w którym żyjemy.  Zatem zwrot jest radykalizacją projektu zaanonsowanego 

w Byciu i czasie. Radykalizacja ta nie oznacza agresywnej bezkompromisowości; radix  

z łaciny oznacza korzeń, podstawę; to, co pierwsze. Radykalizacja byłaby pogłębieniem 

29 PDF, s. 234. 
30 BMM, s. 90. 
31 Por., KRM, s. 45. „Można więc powiedzieć, że analizy Bycia i czasu wymagają powtórzenia, że podstawowe 

kategorie – egzystencja, troska, czasowość itd. – wymagają reinterpretacji. Trzeba je teraz ukazać jako 
struktury samego bycia, ujawniające się za pośrednictwem Dasein, a nie tylko jako struktury pewnego 
określonego bytu, Dasein właśnie” (Michalski K., Heidegger…, dz. cyt., s. 210). Zwrot nie jest zerwaniem, 
zmianą kierunku, lecz jest „kontynuowaniem projektu opracowania «kwestii bycia» jako kwestii różnicy 
między byciem a bytem” (Wodziński C. Metafizyka…, dz. cyt., s. 103). 

32 Por, Woźniak C., Okamgnienie…, s. 277. 
33 Zob., ZD, s. 177. Powołując się na następujące słowa Heideggera: „Bycie i czas stanowi próbę interpretacji 

bycia w transcedentalnym horyzoncie czasu. Co oznacza tutaj słowo «transcedentalny»? Nie chodzi 
o przedmiotowość przedmiotu doświadczenia, lecz ukonstytuowanego w świadomości, lecz o obszar
projektu określenia bycia, tzn. wyistaczania jako takiego, wydobyty z prześwitu jawno-bycia (Da-sein)” 
(KRM, s. 40), Cezary Woźniak komentuje je następująco: „Ta samointerpretacja Heideggera jest warta 
przytoczenia, gdyż wskazuje z jednej strony na ciągłość jego myślenia «sprzed» i «po zwrocie», a także na 
aktualność osiągniętych «przed zwrotem» rezultatów badań fenomenologicznych, z drugiej zaś – na 
przesuniecie akcentów w tym myśleniu” (Woźniak C, Okamgnienie…, dz. cyt., s. 223). 
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dotychczasowych analiz. Destrukcja metafizyki nie tyle nie powiodła się, ile była 

niewystarczająca34.  

Bycie dzieje się, nie jest niczym stałym i trwałym. Oznacza to, że rozumienie dzieje 

się; nie ma nie-czasowego ontologicznie rozumienia. Dlatego również całościowe projekty 

bycia – byt w całości – naznaczone są piętnem tymczasowości. Dziejowe prawdy 

(np. podmiot transcendentalny) swą ontyczną moc czerpią z bycia. Czy zatem bycie jest 

podstawą? Nie, jeśli podstawę rozumiemy metafizycznie, w sensie metafizyki 

subiektywności; jako podstawę absolutną, uniwersalny układ odniesienia. Bycie nie jest i nie 

może być, natomiast permanentnie dzieje się, istoczy się, różnicuje się w nowych 

konfiguracjach: „Różnica jest «pierwsza» w stosunku do bycia i bytu i ten prymat różnicy 

zostanie – mimo kolejnych modyfikacji i transpozycji – zachowany w myśleniu 

Heideggera”35.  „Prawda ontyczna i prawda ontologiczna dotyczą – każda odmiennie – bytu 

w jego byciu oraz bycia bytu. Łączą się one w sposób istotny na gruncie swego odniesienia do 

różnicy między bycie a bytem (różnicy ontologicznej) (…). jeśli zatem wyróżnikiem jestestwa 

jest to, że odnosi się ono do bytu, rozumiejąc bycie, to sama ta zdolność odróżniania, w której 

różnica ontologiczna staje się czymś faktycznym, musi być co do możliwości zakorzeniona 

w podłożu [Grund] istoty jestestwa. Tę podstawę różnicy ontologicznej (…) nazwiemy 

transcendencją”36. Kwestię bycia jako podstawy Heidegger tłumaczył używając takich słów 

34 Na skomplikowane zagadnienie zwrotu zwraca uwagę Małgorzata Kwietniewska. Trudność w jednoznacznej 
interpretacji zwrotu wynika przede wszystkim ze słów samego Heideggera, który do tej niejednoznaczności, 
jak podkreśla Kwietniewska, przyczynia się umyślnie: „Nie oznacza to wcale, że nie możemy posługiwać się ̨
terminem »zwrot« w sposób zobiektywizowany, klasyczny, tj. umożliwiający rozdzielenie pewnych faz (być 
może nawet więcej niż dwóch) projektu Heideggera. Oznacza to jedynie, że czyniąc tak, musimy mieć 
świadomość, iż »zwrot« nie jest zwykłym terminem ani zwykłym pojęciem, lecz filozofemem, który otwiera 
spekulatywny wymiar myśli Heideggera i nawet gdy spada do poziomu słowa/pojęcia technicznego, to 
jednak  
w każdej chwili może wyłonić się ̨ w całym swym spekulatywnym rynsztunku jako zwrot par excellence. 
Czytając zatem i komentując Heideggera, trzeba pozostawać w »bojowej gotowości« i trzymać ustawicznie 
myśl pod kontrolą, gdyż wszystkie jego wypowiedzi rozmyślnie są ̨ redagowane tak, by dało się ̨ w nich 
odczytać ́ ową prymarną ambiwalencję, utrzymać w mocy paradoks (Małgorzata Kwietniewska, Zwrot 
w myśli Heideggera, „Analiza i Egzystencja” nr 6, 2007, s. 46). Konkluzja autorki jest następująca: „Zwrot jest 
i równocześnie go nie ma” (Tamże, s. 46). Dla celów niniejszej pracy przyjąłem to rozumienie zwrotu, które 
„oznacza przejście od wąskiej perspektywy subiektywistycznej do szerokiej –  »odhumanizowanej« 
perspektywy »myślenia bycia«. Zwrot zaś jawi się ̨ właśnie jako »przejście«, tzn. punkt krytyczny, który 
rozcina niejako twórczość Heideggera na dwie w zasadzie odmienne części, mimo iż pewne elementy późnej 
myśli filozofa znajdują swą podstawę w myśli wcześniejszej” (Tamże, s. 26).  

35 Wodziński C., Metafizyka…, dz. cyt., s. 104. „Rozpoznanie «różnicy ontologicznej» – między innymi 
przedmiotowego charakteru bytu i poza przedmiotowego sensu bycia – jest właściwym zadaniem filozofii 
(…)” (Wodziński C., Metafizyka…, dz. cyt., s. 207). 

36 ZD, s. 122. 
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jak „grunt”, „bez-grunt” i „gruntowanie”. Bycie jako bez-grunt wymaga nieprzerwanego 

gruntowania. Heidegger pisze, że „grunt gruntuje jako bez-grunt”37. 

W tym kontekście powróćmy na koniec do dziejów bycia. Dzieje bycia, rozpoczynają 

się wtedy, kiedy zapytuje się o byt w całości – czym jest byt: „(…) ek-sistencja dziejowego 

człowieka rozpoczyna się w owej chwili, kiedy pierwszy myśliciel badawczo oddaje się 

nieskrytości bytu, pytając czym jest byt. W pytaniu tym po raz pierwszy doświadczona 

zostaje nieskrytość”38. Pytanie o byt w całości jest pytaniem przewodnim całej filozofii: 

„pierwotne odkrycie bytu w całości, pytanie o byt jako taki i początek dziejów Zachodu są 

tym samym i są równoczesne w «czasie», który – sam nie dając się mierzyć – dopiero otwiera 

Otwarte dla wszelkiej miary”39. Jeśli bycie jest bez-gruntem, jeśli bycie nie jest metafizyczną 

podstawą, dzieje bycia nie mogą charakteryzować się logiką w sensie heglowskim40. 

Uważam, że niemieckie słowo Ereignis tłumaczone jako wy-darzanie miało akcentować 

nielinearność procesów dziejów. Dzieje bycia istoczą się. Pozwalają zatem na pojawienie się 

nowych rozumień bycia. Gdyby bycie nie istoczyło się, miałoby z góry dany sens, cel – 

słowem: istotę. Czasownik Eignen tłumaczy się jako „być właściwym czemuś/komuś”. 

Natomiast przymiotnik Eigen oznacza „własne”. Epokowe rozumienie bycia jest „właściwe” 

tej epoce, jej rozumienie jest jej „własnym” rozumieniem. Z drugiej jednak strony, pierwszy 

początek, zdaniem Heideggera, zdeterminował dzieje rozumienia bycia jako bytości. 

Tutaj dzieje charakteryzują się „wewnętrzną logiką” postępującego zapomnienia bycia, które 

to zapomnienie w Heideggera rozumieniu tego słowa jest nihilizmem, a jego kulminacją jest 

filozofia woli mocy: „(…) nihilizm nie jest ani tylko dziejami, ani też rysem podstawowym 

zachodnich dziejów, lecz prawomocnością tego dziania się, jego «logiką»”41.  

Podsumowując: Z perspektywy zadania przewodniego Bycia i czasu wyrażającego się 

w postulacie destrukcji metafizyki zwrot w myśleniu Heideggera pogłębia to zadanie, 

rozszerzając wachlarz badanego przedmiotu. Dokonuje się to poprzez krok „wstecz” 

w zapytywaniu o warunki Dasein i poprzez krok „naprzód” – w przekroczeniu perspektywy 

metafizycznej, a także poprzez krok „w bok” – jako spojrzenie z dystansu na dotychczasową 

całość, próbę nie tyle przekroczenia, ile ewentualnie doprecyzowania tego, co już zostało 

37 PDF, s. 35. Sądzę, że trafnie oddaje istotę filozofii Heideggera i Nietzschego – w kontekście metafizyki – 
sformułowanie Richarda Rorty’ego: jest to „metafizyka bez metafizycznego fundamentu”. 

38 ZD, s. 167. 
39 Tamże, s. 167. 
40 „Jedyną systematyką dziejów jest to, co się w nich wy-darza, w przypadku dziejów filozofii będzie to 

sekwencja następujących po sobie stanowisk filozoficznych – prawdziwie naturalny, niezmanipulowany 
porządek” (Ewa Nowak, Problem metafizyki – ewolucja metafizyki europejskiej w interpretacji późnego 
Heideggera, Warszawa 2008, s. 13). 

41 N II, s. 269. 
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powiedziane. Ogólnie jednak rzecz biorąc, zwrot następuje w takim kierunku, w którym 

dekonstrukcja dotyczy już nie tylko bytu ludzkiego, lecz dziejów projektowanego bytu 

w całości. Destrukcja ta, będąca „immanentną krytyką europejskiej świadomości 

filozoficznej”42, zaczyna się, jak już była o tym mowa, od Platona, a kończy na Nietzschem. 
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NIETZSCHE AND KIERKEGAARD: A COMMON VISION OF THE MODERN SUBJECT 

Abstract 

The task of this work is to make a comparison of subjectivity in the philosophy of Frederic 

Nietzsche and Soren Kierkegaard in the context of modern metaphysics. It turns out that despite the 

fact that our XIX century philosophers were trying to go beyond the definition of modern subject by 

using two separate methods, their thought is marked with similar assumption. It is natural that their 

projects did not succeed in breaking down the modern metaphysics, but instead it resulted in bringing 

to an end the possibilities that these metaphysics enabled. This end means a radical defining of a 

subject as the one who "came out of Matrix" - he is no longer obliged to follow any outside rules. He 

invents the rules on his own and no one can have an authority over his deeds. Following further 

consideration it turns out that similarity of two titular philosophers is a solidly grounded thesis and a 

reference of these conclusions to metaphysics enables us to take up a new look at the shape of modern 

times. As a result a new philosophy is possible: it is a philosophy which doesn't consider a superman 

or knight of faith as a culmination of it's thinking, but as a beginning of it. 

Key words: subject, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, superman, knight of faith, metaphysics 
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Nietzsche i Kierkegaard – dwaj XIX-wieczni myśliciele, których uznaje się za filary 

filozofii egzystencjalnej – zajęli się zagadnieniem podmiotu. Podmioty, które na kartach 

swojej spuścizny opisał Nietzsche, zamykają się w trzech figurach: podmiot-widz (Narodziny 

tragedii), człowiek lichy (Genealogia moralności) oraz nadczłowiek (Tako rzecze Zaratustra 

oraz Wola mocy). Z pojęciem podmiotu w filozofii Kierkegaarda będziemy dyskutować na 

przestrzeni trzech stadiów na drodze życia: estety, etyka i rycerza wiary (Albo, albo oraz 

Bojaźń i drżenie). Naszym zadaniem będzie porównanie tych figur: wskażemy na 

podobieństwa i różnice poszczególnych projektów. 

Oczywiście, porównanie takie budzi szereg wątpliwości – przede wszystkim – czy 

możemy nazywać podmiotami pojęcia podjęte przez filozofów? Kartezjusz zdefiniował 

podmiot jako tego, kto myśli1; ten, któremu przysługują pewne aktywności umysłowe; 

podmiot jako źródło tej aktywności. Na różne sposoby będziemy pytać o źródła aktywności 

każdego z "operatorów" Kierkegaarda i Nietzschego. Przeformułowane pytanie Kartezjusza 

będzie więc brzmiało: jaki jest typ aktywności danego operatora i co to może nam powiedzieć 

o kondycji danego podmiotu? W ten sposób zgadzamy się więc na podmiot kartezjański.

Wynalazek podmiotu szukać więc będzie swej idealnej formy w filozofiach dwóch 

bohaterów tego artykułu. Jaki jest podmiot, jaki jest człowiek i jakie są jego cechy 

charakterystyczne? - te pytania stawiają sobie dwaj myśliciele i podług nich opisują swe 

figury nacechowane negatywnie: podmiot-widz, człowiek lichy, esteta i etyk. Z kolei 

podmioty pozytywne – nadczłowiek i rycerz wiary – stanowią odpowiedzi na pytania: jaki 

powinien być podmiot? Jaki powinien być człowiek?  

Nietzscheańska filozofia „negatywna” w pierwszej kolejności przedstawia podmiot-

widza z Narodzin tragedii. Widz ten ustanawia, jak tragedia grecka, lub – rozszerzając pojęcie 

– sztuka powinna wyglądać; to, co się w sztuce zawiera, musi być przez widza rozumiane.

Jest to możliwe na mocy apollińskiego budowania pozoru i niezgody na "rozerwanie" tego 

pozoru za pomocą Dionizosa. Dwaj greccy bogowie odpowiadają za: Apollo – budowa 

pewnych wyjaśnień, ram, struktur objaśniających świat; Dionizos – rozrywa pozór Apolla, 

ukazuje nam nieuchronność śmierci, jednoczy w tej śmierci, a także świętuje, ponieważ 

moment jednoczenia jest momentem radości i zabawy – to moment upojenia. Zdaniem 

Nietzschego, ludzkość zapomniała o pierwiastku dionizyjskim, a w efekcie drżymy przed 

1 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie, Stefan Swieżawski, 
Izydora Dąmbska, Kęty 2001, Wydawnictwo ANTYK, s. 161: Lecz abym rzecz samą pokrótce wyjaśnił, jest 
pewne, że nie może być myślenia bez rzeczy myślącej ani w ogóle żadnego aktu, ani żadnej przypadłości bez 
substancji, której by przysługiwała. - cytat ten daje nam sprawę z konieczności istnienia podmiotu, który 
podejmuje się pewnego działania. To podług dualizmu podmiot-akt myśleć będziemy o podmiocie. 

95



śmiercią i brniemy w budowanie pozorów. Z kolei człowiek lichy z Genealogii moralności 

jest tym, który w obawie przed 'dobrym'  obrócił ustanowione wartości w swoje 

przeciwieństwa. Ta sytuacja wynikła z resentymentu, pojęcia objaśniającego reaktywny 

charakter funkcjonowania człowieka lichego. Gdyby nie poczucie własnej słabości względem 

tego, który jest dostojny, człowiek lichy nie podjąłby działania. Oba te terminy – 

zarozumiałego widza i człowieka lichego – korespondują z heideggerowską definicją 

podmiotu nowożytnego: to, co autor Bycia i czasu nazywał światoobrazem może zostać 

z powodzeniem powiązane z apollińskimi pozorami, którymi obudowuje się podmiot 

„negatywny” Nietzschego. Brnięcie w pozór jest z kolei niechęcią na odpowiedzenie sobie na 

fundamentalne pytanie o bycie, czy nicość; brnięcie w pozór to w końcu więzienie Dionizosa.   

Co przeciwstawia Nietzsche tak rozumianemu podmiotowi? Nadczłowieka, który 

charakteryzuje się wolą mocy – ta z kolei musi być rozumiana na drodze kreacji; wola mocy 

nie jest bierna – ona musi tworzyć, musi doznawać upojenia; chce charakteryzować się 

wielkim stylem! Tworzenie nie jest z kolei możliwe bez dostępnego nam świata 

zewnętrznego, bez tych rzeczy, które dostaną się pod naszą obróbkę, jak również i stanowić 

będą punkt, w którym ja, jako podmiot, będę chciał stale siebie przezwyciężać, pokonywać 

i rozszerzać. To pokonywanie jest nieskończonym wychodzeniem z siebie, transcendencją – 

kierunkiem na zewnątrz. Nadczłowiek znosi każde prawo i każdy system – żaden system go 

przecież nie ujmuje. Miejsce, z którego wydobywa się wola mocy, jest jedynym wiążącym 

nadczłowieka prawem – sam jest on sobie prawem. Nietzsche konstruuje więc perspektywę, 

która w sposób absolutny rozumie sam mechanizm upodmiotowienia, jako system 

zaczynający się i kończący w tym samym punkcie, jak i również aktywnie kreujący 

metafizykę, w której przyszło mu się znaleźć. 

Albo-albo to dla Kierkegaarda moment wyboru, czy też utworzona poprzez 

zawieszenie tego wyboru możliwość. Potencjalność/możliwość będzie dla estety najsłodszą 

rozkoszą – on woli zakonserwować moment decyzji, pozostawić możliwość w niej samej, 

nigdy nie czyniąc jej koniecznością, nie urzeczywistniając jej – na tej zasadzie esteta 

rozkoszuje się sztuką, czy przeżywa swoje miłosne uniesienia jak Don Juan. Etyk niszczy 

jakiekolwiek projekty, zamieniając je w coś stałego, namacalnego, w coś, co chce określać, 

mieć znaczenie, sens. Możliwość będzie dla niego miała rangę wolności wyboru. Zamiana 

możliwości w konieczność będzie dla niego zadaniem do wykonania: w swym byciu będzie 

on starał się jak najlepiej wykonać zadanie powierzone mu przez ogólność: bycie najbardziej 

sobą, jak się tylko da, przed obliczem Absolutu.  

Podmiot w filozofii Kierkegaarda nie jest skończony. Nawet kolejne stadia, pomimo 
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ich wartościującej hierarchii (esteta → etyk → rycerz wiary) nie wyczerpują się wraz 

z momentem „dorosłości” podmiotu. W ich dialektyce zauważyć można bowiem ich 

niewystarczalność – każde kolejne stadium bierze się z negacji poprzedniego: esteta nie 

wybiera żadnej z dostępnych mu możliwości, trudno jest mówić o jego tożsamości, dzięki 

czemu to raczej zwiewność i przypadek/pobudka decydują o punkcie jego skupienia; dopiero, 

gdy wybierze któreś z albo-albo, będzie mógł przemienić się w etyka i możliwym stanie się 

budowanie tego, czym sam jest; możliwym stanie się również nabycie podmiotowości 

ogólnej, ponieważ będą go wikłały inne niż wcześniej prawa; jednak ostatecznie to w postaci 

rycerza wiary (starotestamentowego Abrahama, który udał się na górę Moria ze swoim 

synem, Izaakiem) zda sobie sprawę z trudu kroczenia drogą Jednostki, która musi dźwigać na 

swych barkach nie tylko swoją miłość do tego, co etyczne, ale również swoją zdradę 

względem etyki – to czyni go samotnym i samotności tej nie sposób dostrzec, jest ona 

bowiem kompletnie niewidzialna, nie daje pola do poklasku. Bezwzględna Jednostkowość, 

która rezygnuje z umiłowania ogólności z wielkim wyrzutem, w imię większej sprawy, 

w imię paradoksu wiary, jest w końcu postawiona sama przed Absolutem, który, jeśli wierzy 

w jego istnienie, może ją wynagrodzić – jeśli za to nie wierzy, odbierze jej uzyskaną 

podmiotowość. Nie dla jakichś nagród jednak rycerz decyduje się na swój skok w wiarę, ile 

tylko z uwagi na kryjące się w przeżywaniu tego paradoksu namiętności. Jeśli rycerz wiary 

stchórzy, utraci tym samym wiarę i wróci do sfery etycznej. Jeśli z kolei opowie komuś 

o swóim problemie, czy postąpi bohatersko, może uzyskać poklask – a to przeniesie go na

stadium estetyczne. 

Jako że Kierkegaard przedstawia nam zmieniające się poszczególne stadia na drodze 

człowieka, odniesiemy je wszystkie do nadczłowieka – zanim jednak to zrobimy, omówimy 

krócej „negatywne” podmioty Nietzscheańskie w odniesieniu do kolejnych stadiów.  

NIETZSCHE KIERKEGAARD 
podmiot-widz esteta 
człowiek lichy etyk 
nadczłowiek rycerz wiary 
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1. PODMIOT-WIDZ vs. ESTETA, ETYK I RYCERZ WIARY

Podmiot-widz spektaklu jest określony jako poszukujący w sztuce zrozumiałości, 

czytelności. Wykreślając to, co niezrozumiałe w tragedii, taki człowiek patrzy na świat na 

zasadach orthotes, buduje go wedle własnej miary, a więc rości sobie pretensje do panowania 

nad oglądanym światem. Zdaniem Nietzschego właśnie takie działanie charakteryzuje 

sokratejsko-platońskią zasadę zrozumiałości sztuki. Bycie panem jest złudne, ponieważ 

sprawia, że człowiek zapomina o Dionizosie i zatapia się w iluzjach Apolla. 

Czy Kierkegaardowski esteta kiedykolwiek zapomniał o Nietzscheańskim Dionizosie? 

Czy go kiedykolwiek znał? W Odblasku antycznego tragizmu w tragizmie współczesnym2 

Kierkegaard sygnalizuje nam zupełnie różne rozumienie tragedii greckiej od Nietzschego. 

Mówi tam bowiem w swoich kategoriach: tragedia może nas pouczyć etycznie, jak 

i estetycznie – to drugie pouczenie będzie się opierało na pięknie – estetyka uczy nas, jak 

pięknie można cierpieć, jaką wartość ma sam smutek. Obie instancje są zastosowane do winy 

bohatera, który musi stawić czoła bogom. Dramat współczesny, ten bliższy rozumieniu 

człowieka post-sokratejskiego, wywołuje poczucie winy u poszczególnej postaci – nikt poza 

samym podmiotem nie jest więc winny. To nie wola bogów włada życiem ludzkim, ale sam 

podmiot ma moc sprawczą. Można tę sytuację rozumieć paralelnie do Nietzschego: człowiek 

kształtuje własne rozumienie, tak jak esteta krytykuje dramat współczesny. 

Będąc świadomym dramatu greckiego, esteta ustawia się poza światem człowieka-widza – nie 

są postaciami synonimicznymi. 

Trudno też powiedzieć, czy należy traktować smutek i cierpienie jako echa Dionizosa. 

Choć zdają się mieć podobny wpływ na widza, nie można przypisać im identycznej funkcji: 

Nietzsche poświęcił swej definicji Dionizosa o wiele więcej miejsca – Dionizos 

Nietzscheański jest gwarantem doznań metafizycznych podmiotu, przypomnijmy, że doznań 

związanych z jednością, Jednią. Dla Kierkegaarda smutek i cierpienie jest sposobem na 

upiększenie jednostki, nie ma w tym uczuciu żadnej Jedni. Duński filozof uważa przeżycie 

sztuki jedynie za wartość estetyczną – dla niego prawdziwy świat rozgrywa się poza sceną, 

czy książką.  

Jednocześnie, etyk Kierkegaarda poczuje się lepiej z dramatem, który daje zrozumiałą 

lekcję na temat rozgraniczenia dobra i zła – kategoria człowiek-widza pasuje do niego jak 

ulał! Tylko wtedy, gdy dramat nie będzie krył niedostępnych podmiotowi treści, będzie można 

2 S. Kierkegaard, Albo, albo, t. I, przeł. Karol Toeplitz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981. 
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mówić o jego wartości. Jedyną niezrozumiałą rzeczą na stadium etycznym powinien być 

absurd wyjścia poza siebie w celu dostrzeżenia Innego – widz nie jest pod tym kątem 

pomyślany, co oznacza, że Nietzsche nie stanął przed problemem "jednostka, 

a społeczeństwo".  

Natomiast rycerz wiary znajduje się poza tym porównaniem. Jego podejście do 

tragedii greckiej, czy estetyki nie wpływa na to, kim rycerz wiary jest; jego istota tkwi gdzie 

indziej, to nieważne, po której stronie stanie w tym przypadku. Choć rycerz wiary, jako 

jednostka absolutna, sam ustala sobie prawo (bo tylko wiara może go ograniczać), nie 

możemy zrównać jego oglądu świata z orthotes – greckie pojęcie jest bowiem nierozerwalne 

z podmiotem grupowym, statystycznie uśrednionym. Kierkegaard konstruował rycerza wiary, 

nie dążąc do zamknięcia go ponownie w ramach jakiegoś tłumu, ile raczej chciał tak 

niezależnego upodmiotowienia, które uniemożliwia jakikolwiek statyczny projekt świata.  

2. CZŁOWIEK LICHY vs. ESTETA, ETYK I RYCERZ WIARY

Następnym Nietzscheańskim podmiotem negatywnym jest człowiek lichy. 

Przypomnijmy, że świadczy o nim resentyment, a więc reaktywne podejście do pozycji pana. 

Ani esteta, ani etyk, czy rycerz wiary nie biorą się z reakcji na coś. Co prawda, esteta jest 

powodowany pobudkami, które są względem niego zewnętrzne, ale nie podejmuje przy tym 

skomplikowanych działań w celu zemszczenia się. Esteta nie ma również żadnej stałej istoty, 

punktu zaczepienia, podczas gdy człowiek lichy buduje całą swoją tożsamość w reakcji na 

coś konkretnego i zakorzenionego . Przypomnijmy, że człowiek lichy to ten, który ma 

doskonałą pamięć – esteta, dysponując wybiórczą i przy tym bardzo twórczą pamięcią, będzie 

więc jego przeciwieństwem.  

Nie jest to tak naprawdę rozstrzygnięte, czy etyk nie może budować swojej tożsamości 

w reakcji; czy wybór, aby być lichym nie może być podjęty świadomie. Przyjmijmy jednak, 

że naczelną zasadą etyka jest zbudować swoją tożsamość, wyczerpać możliwość swojego 

bycia w oparciu o dokonane wybory. Te wybory to tak naprawdę instrumenty na drodze do 

uzyskania jak najpełniejszego mnie. Gdybym więc podejmował je zawsze w reakcji, nie 

mógłbym uznać, że są całkowicie moje – w efekcie zawsze istniałoby zagrożenie, że nie 

buduję siebie, ale jedynie kopiuję to, co na mnie wpłynęło. Takie ujęcie tematu wymusza 

zadanie dodatkowych pytań: kiedy możemy być pewni, że to, co wybraliśmy, naprawdę 

wybraliśmy sami? Na ile nasza wola jest w istocie autonomiczna i na ile skutecznie swoje role 

odgrywają we mnie bodźce, dzięki którym stałem się, kim się stałem (bądź bardziej 
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adekwatnie: staję się, kim się staję)? Czy nie jest przypadkiem tak, że to jakiś wieczny powrót 

krwi mych przodków podejmuje decyzje, które uważam za swoje? Nie stać nas w tym 

miejscu na konkretną odpowiedź na to pytanie; może to być przyczynek do dalszych 

rozważań. Nie możemy więc jednoznacznie uznać etyka i człowieka lichego za podobnych. 

Natomiast rycerz wiary nie bierze się z zewnętrznych aktów. Jego istotą nie 

rozporządzają decyzje etyczne, które podejmuje. Skok wiary, jakiemu się oddaje, zbliża go do 

absurdu, do nieskończoności. Podobnej odwagi nie zna człowiek lichy – wymaga ona 

przecież świętej afirmacji, która cechowała najwyższą postawę etyczną. O samym rycerzu 

wiary nie ma nawet co wspominać. Człowiek lichy jest wszak czystą negacją – to od niej 

zaczyna się jego egzystencja. Nie ma więc większych przeciwieństw niż ci dwaj: lichy 

i obdarzony wiarą. 

Jednakże to, co robi człowiek lichy – a wspomnijmy krótko, że buduje systemy 

i powołuje do życia idee chroniące jego byt – mówi nam o pewnych podobieństwach 

w filozofii Nietzschego i Kierkegaarda. Esteta się takiej pracy nie oddaje, on nie tworzy 

żadnych wydumanych konceptów utrzymujących jakiś status quo, ale etyk już tak – to w 

końcu na abstrakcyjnych i odgórnie narzuconych wartościach opiera się jego prawo. Etyk nie 

kwestionuje tych praw u samego źródła – zamiast tego nastawiony jest raczej na dialog 

i powolne przeformułowanie poszczególnych reguł. Tymczasem rycerz wiary raz jeszcze 

umyka podobnym rozróżnieniom.  

DYGRESJA: O ABSURDZIE U NIETZSCHEGO 

Nie bez przyczyny Nietzsche nazywał samego siebie wrogiem moralności; nie bez 

przyczyny napisał Poza dobrem i złem – okazuje się bowiem, że to, co Kierkegaard określa 

mianem etyka, Nietzsche nazywa źle pojętym podmiotem. Krytyka Nietzscheańska dotyka 

więc w pewnych punktach filozofii Kierkegaarda. Nie jest to jednak porównanie 

wystarczające – gdzie bowiem w filozofii niemieckiego filozofa mielibyśmy szukać punktu, 

który dla duńskiego myśliciela jest najistotniejszy, tzn. absurdu wiary, czy to w wartości, czy 

też w Boga? Nietzsche nie szuka w naszej świadomości mechanizmu odpowiedzialnego za 

życie podmiotu w społecznych, czy religijnych ramach. Działanie tych znajduje Kierkegaard 

w absurdzie. Czy Nietzsche poświęcił swe rozważania absurdowi?  

Absurd pojawia się w Narodzinach tragedii jako cierpienie istnienia3 polegające na 

potrzebie działania, pomimo wiedzy, że uwikłani jesteśmy jedynie w pozory – figurą tego 

3 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. Bogdan Baran, Inter Esse, Kraków 1994, 
podr. 7. 
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absurdu jest Hamlet, a remedium na ból stanowi komizm sztuki. Wczesny Nietzsche widzi 

więc ratunek od absurdu tego świata w domenie estetycznej. To stanowisko nie zmienia się do 

końca jego dni – przecież w Woli mocy okaże się, że jedną z naczelnych zasad organizacji 

rzeczywistości jest "wielki styl". Absurd kojony za pomocą sztuki, a może dobitniej: kreacji? 

Dla Kierkegaarda to za mało. Remedium te jest odblaskiem jego rozważań o estecie.  

Absurd pojawia się u Nietzschego jeszcze w dwóch miejscach i w obu wybrzmiewa 

łudząco podobnie do tego Kierkegaardowskiego: w Jutrzence: „Kres wszelkiej pokory – Na 

pokorę, co głosi: credo quia absurdum est i rozum swój składa w ofierze, zdobył się już 

niejeden: lecz nikt, o ile mi wiadomo, nie posunął się do owej pokory, acz jeno o piędź dalej 

położonej, która powiada: credo quia absurdus sum”4 i w Poza dobrem i złem: 

„[o absurdissimum – przyp. MK] Ludzie nowocześni, przytępieni względem całej 

chrześcijańskiej nomenklatury, nie odczuwają już okropności superlatywu, zawartego dla 

starożytnego smaku w paradoksalności formuły «Bóg na krzyżu»”5. Oba te cytaty świadczą o 

wielkiej estymie, jaką Nietzsche żywi do oryginalnej myśli chrześcijańskiej: w pierwszym 

przypadku zwraca uwagę na nihilizm wyznawców wiary, którzy wybierają łatwiejszy sposób 

– żyć w absurdzie, a być absurdem, różnica jest znamienna: jeśli bowiem żyjemy

w absurdalnym świecie, mamy oparcie w samym sobie, nie poddajemy swojej normalności 

w wątpliwość; koniec końców staramy się okiełznać niewyjaśnialny świat, zamieniamy się 

w człowieka-widza, czy lichego. Nietzsche uważa za prawdziwsze, by traktować siebie jako 

paradoks – w ten sposób nasza istota wymaga ciągłej opieki, nieustannej próby definicji, 

dzięki czemu nie możemy przestać jej analizować. W efekcie nie pozostaje nic innego, jak 

zaakceptować siebie samego tylko takim i aż takim, jakim się jest. W drugim cytacie 

widzimy, że filozofowi imponuje mitologia chrześcijańska, jej założycielski paradoks – 

absurd jawi mu się również jako zadanie, czy misja, która wykracza poza rozumienie/siłę 

pojmowania człowieka. Ten, kto prawdziwie podejmuje walkę z absurdem, zasługuje na 

uznanie.  

3. NADCZŁOWIEK VS. ESTETA I ETYK

Co z nadczłowiekiem? Co z wolą mocy? Czy esteta może kierować się wolą mocy? 

Ma przecież esteta jakiś prototyp upojenia, tak ważnego składnika dla nadczłowieka, prawda? 

Oprócz upojenia, oba podmioty charakteryzuje zwiewność, lekkość bycia, taniec. Jest to 

4 F. Nietzsche, Jutrzenka, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa – Kraków 
MCMXII, s. 312.  

5 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa – 
Kraków MCMXII, s. 71. 

101



z pewnością związane z ich stronieniem od zasad i prawideł, ale czy to wystarczy, by 

postawić między nimi znak równości? Nie: esteta jest zbyt efemeryczny, jak na filozofię 

Nietzscheańską – trudno o silniejszy charakter bycia, niż ten wyrażany przez nadczłowieka. 

Wola mocy nie zadowala się bowiem projektowaniem we wnętrzu; ona chce raczej stale 

zmieniać panującą rzeczywistość, wypływać na zewnątrz, emanować swoją siłą. Oprócz tego, 

esteta nie posiada tożsamości, nie może więc wybierać za każdym razem siebie; nie może 

wybierać tego, czego nie ma. Podobieństwo między dwoma figurami jest więc 

powierzchowne, należycie nie porównuje najgłębszych ich cech. To, co obu łączy to lekkość 

poruszania się – jedna jest uwarunkowana niezakorzenieniem w ziemi, podczas gdy drugą 

gwarantuje bezdyskusyjna pewność istnienia. 

Co prawda, obie postaci wyróżnia moc stwórcza, ale ma ona (raz jeszcze!) zupełnie 

inny charakter, odmienny kierunek osadzania się: wewnętrzny dla estety i ze wszech miar 

zewnętrzny dla nadczłowieka. Wola mocy nie zadowoliłaby się tworem, którego nie mogłaby 

nosić na szyi, wdzięczyć się nim i pokazywać, jaka jest zdolna. Z kolei esteta nie mógłby 

znieść, gdyby jego projekt uzyskał kompletnie inne oblicze w rzeczywistości. Podobieństwo 

estety i nadczłowieka w kategorii tworzenia jest więc jedynie pozorne.  

Czy etyk może kierować się wolą mocy? 

„Jednakże, czy ten, kto wybrał siebie w sposób absolutny, mógłby bez 

zastrzeżeń powiedzieć: teraz jestem panem samego siebie, więcej nie 

żądam, a całej zmienności świata przeciwstawiam tę dumną myśl: 

«jestem tym, kim jestem»? Przenigdy. Łatwo się można zorientować, 

że jeśli człowiek tak myśli, znajduje się na błędnej drodze. 

Podstawowy błąd tego rozumowania polega na tym, że człowiek taki 

nie dokonał wyboru samego siebie w ścisłym sensie; on może nawet 

i wybrał siebie, ale niejako z zewnątrz; on pojął wybór całkowicie 

abstrakcyjnie, nie ujmując siebie w całej swojej konkretności; on nie 

wybrałby siebie tak, żeby móc wniknąć w siebie, żeby przyoblec się 

samym sobą, on wybrałby siebie w sposób konieczny, nie zaś na 

zasadzie swej wolności; on zdeprecjonował wybór etyczny, traktując 

go jak błahy wybór estetyczny.” 

Jestem przekonany, Drogi Czytelniku, że przez większość tego fragmentu wyczuwałeś 

tu filozofię Nietzschego – mam nadzieję, że żart mi się udał. Fragment ten pochodzi bowiem 
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z Albo, albo Kierkegaarda, a dotyczy etyka6. Duński filozof opisuje błędne rozumienie 

wyboru samego siebie: taka decyzja nie może być bowiem poparta jakąkolwiek 

koniecznością, jakimkolwiek zdaniem się na to, co już jest. „To, co już jest” – podobne 

powiedzenie zgłasza pewną niemoc człowieka, ponieważ uznaje stan zastany za wiążący. 

Moglibyśmy przeformułować to twierdzenie: „Skoro coś już jest, wypada mi to 

zaakceptować” – zdaniem Kierkegaarda jest to złe rozumienie wyboru etycznego, który musi 

polegać na wolności. Ta z kolei wyklucza jakikolwiek związek z koniecznością – być wolnym 

to nie być do czegoś przymuszanym. Konieczność jest właśnie takim przymuszeniem.  

Wspomnijmy jeszcze jedno, bardzo ważne pojęcie w filozofii Kierkegaarda: 

możliwość. Jest ona kompletnym przeciwieństwem konieczności. Dwie siostry, rodem 

z logiki modalnej, nie będą nam służyły do objaśnień poszczególnych funktorów i wariantów 

teorii logicznych. Zamiast tego dostrzeżemy, w jaki sposób Kierkegaard uznaje konieczność 

za negatywny bodziec myślenia etycznego.  

Nie ma etyki tam, gdzie istnieje konieczność. Etyka jest nierozerwalnie spleciona 

z uświadomieniem sobie swego historycznego znaczenia, afirmacją siebie całego takim, 

jakim zawsze byłem i jestem, a nie jedynie zanurzonego w danym, wyabstrahowanym 

z historii momencie. Tylko pełna afirmacja jest w stanie nadać moc mojej decyzji, mojej woli. 

Dlaczego? Czy nie buduję siebie w oparciu o wszelkie decyzje, jakie podejmuję? Kierkegaard 

zwraca uwagę na to, że nie możemy świadomie budować samych siebie, jeśli wcześniej już 

nie widzimy, kim jesteśmy – a to rozumienie jest m.in. ugruntowane na wszystkich 

elementach, które się na nas składają. Czy powinienem więc siedzieć w domu i medytować, 

odtwarzać w kółko całą swoją historię, ażeby podjąć odpowiednią decyzję odnośnie do 

rodzaju ryżu potrzebnego na obiad? Nie – ta medytacja powinna być ugruntowana naszym 

podejściem do wyboru. Jeśli myślimy o sobie w pewnych zamkniętych kategoriach 

i określonych gustach (np. „O, nigdy nie lubiłem brązowego ryżu”), rzeczywistość jawi nam 

się jako konieczność, w której wszystko jest już ustalone, a decyzje, które teoretycznie mogę 

podjąć, są zdeterminowane przez moją historyczność („Nie wezmę tego ryżu”). Zamiast tego 

Kierkegaard mówi o możliwości, która funduje wolność. Pełna samoafirmacja podmiotu nie 

jest splątana z historią rozumianą jako determinantą mojego zachowania, ile raczej historią 

rozumianą jako to, co w ogóle umożliwiło mi przeżywanie aktualnego momentu. To właśnie 

w tym Momencie decydują się moje losy, rozstrzyga się moje podejście do historii. 

Czy tu pojawia się sprzeczność? Czy należy się opowiedzieć za, lub przeciwko historii? 

6 S. Kierkegaard, Albo, albo, t. II, wyd. cyt., s. 312. 
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Kierkegaard zdaje się mówić, że samoafirmacja pociąga za sobą również zgodę na to, co 

było. Zgoda ta jest rodzajem wdzięczności za to, że mogę teraz, tutaj być i decydować o tak 

rozumianym samym sobie. 

Budowane na bazie podejmowanych decyzji Ja jest więc niejako nieokreślonym, 

niezdeterminowanym punktem – jest możliwością. Podejmować wybór etyczny to 

akceptować siebie jako możliwość, np. poprawy decyzji, którą, jak się potem okazało, 

podjąłem błędnie. Stawiając znak zapytania w miejscu podmiotu Kierkegaard tym samym 

wychodzi poza jeden Moment i dlatego właśnie wybór etyczny jest wyborem absolutnym. 

Nasze rozważania o historii w kontekście możliwości wymagają krótkiego podsumowania: 

dogłębne rozumienie historii wymaga nie tyle pamięci, co zrozumienia, dlaczego coś znajduje 

się w tym właśnie punkcie – jednocześnie akceptuję to, kim jestem, nie na zasadzie 

determinizmu (bo nic innego nie jest mi w tym momencie dane), co poprzez możliwość, 

a więc jedyną prawdziwą wolność wyboru. Absolutyzm tego wyboru (wybięgnięcia-w-swoją-

zmianę) zagwarantowany jest właśnie przez tą historyczność.  

„Pojąć siebie niejako z zewnątrz” i „rozumieć wybór abstrakcyjnie” oznacza odmowę 

udziału w wydarzaniu się ciągów przyczynowo-skutkowych; oznacza bycie poza historią. 

Taki wybór zawsze wydaje nam się nie dość zakorzeniony we mnie – jest on bowiem 

momentalnym spojrzeniem ponad to, co stanowiło mnie do tej pory; jest abstrakcją, 

zawieszeniem, nie jest decyzją etyczną. Na czym polega zakorzenienie we mnie? Powtórzmy: 

na możliwości mojego bycia. Możliwość jest więc podkreśleniem afirmacji jakiegokolwiek 

bycia, które się na mnie złoży; to zgoda na ruch. Mój etyczny wybór chce wziąć udział 

w tych ciągach przyczyn i skutków, chce przynależeć do historii, tak jak chce stanowić o tym, 

kim jestem – chce stanowić mój kolejny krok. 

Tak rozumiany fragment z Albo, albo potwierdza nasze intuicje – w podobny sposób 

myśli Nietzsche. Zgoda na możliwość budzi skojarzenia ze wszystkim, co powiedzieliśmy 

o myśli Nietzscheańskiej: tę bowiem definiuje się jako ruch, jako siłę poruszania się.

Wspomnijmy, że przecież tam, gdzie doświadczamy bezruchu, czekać będzie również 

i przytępienie zmysłów, skruszenie naszych ostrych zębów – w bezruchu czai się słabość. 

A kto się nie porusza? Ten, który znalazł, ten, któremu wygodnie. Nietzsche nie chce być 

słaby – on chce być silny: „trzeba zawsze stawać w obronie silnych przeciwko słabym”7. Kim 

jest bowiem słaby w tym ujęciu? To słaby swoim czasem, ten, który polega na nazwaniu 

siebie, na ustaleniach statusu quo; to ten, któremu dobrze; to ten, co siedzi. Silnym będzie 

7 F. Nietzsche, Wola mocy, dz. cyt., s. 230. 
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więc ten, który chce zmienić swoje miejsce, ten, co wstał – i w końcu – to ten, który się 

porusza. Wolę mocy cechuje ruch, sama jest transformacją. Jej zasadą będzie wieczny powrót 

tego samego – metafizyczne prawo rzeczywistości, które ustala ramy naszych decyzji. 

Wieczny powrót rozciąga naszą egzystencję w każdym możliwym kierunku. Musimy wręcz 

ekstrapolować poza czas; potrzebujemy stawiać swoją pieczęć na rzeczywistości każdym 

naszym aktem, ponieważ chcemy „przyoblekać się sami sobą”. Ten, który siedzi, słaby, 

będzie więc rozumował błędnie, jak i błędnie jest myśleć o jakiejkolwiek konieczności 

stawania się sobą. Bo czym, jeśli nie koniecznością, jest podtrzymywanie wygody statusu 

quo? Na pewno nie jest świętą, Nietzscheańską transformacją...  

Ruch jest obietnicą nie-zatrzymywania, jest misją. Kierkegaard to zauważa i na tej 

zasadzie udaje nam się sporządzić wyraźne podobieństwo w myśli obu filozofów. Choć samo 

odkrycie siebie stanowi bardzo ważny punkt stadium etycznego, służy ono innemu celowi: 

etyk podporządkowany jest prawu. Nie możemy o tym zapominać. Tutaj pryska cały czar 

konsensusu pomiędzy dwoma filozofami. Jedyne, czemu podporządkowany jest nadczłowiek 

to wola mocy. Powiedzieliśmy jednak, że wola mocy potrzebuje wzrastać, rozszerzać się, 

permanentnie transcendować poza siebie. Ostatecznie więc może być potraktowana jako 

budowniczy podmiotowej intersubiektywności – ażeby stać się lepszym, pełniejszym, 

potrzebuję godnego przeciwnika, którego sam mogę sobie stworzyć; potrzebuję godnego 

podboju świata. Tak budująca się społeczność godnych siebie nadludzi potęguje święte 

dążenie Nietzschego: więcej, dalej, mocniej i jeszcze raz8! Nie mówimy bowiem o żadnym 

prawie, poza samym wzrastaniem, intensyfikacją tego, co już jest, a następnie tego mutacją, 

deformacją w coś nadludzkiego! Nie zapominajmy jednak w jakim kontekście pojawia się 

wola mocy – bez nihilizmu, lichości, czy spektakli, nie byłoby możliwości zaistnienia woli 

mocy. Czy więc da się ją zrównać z etykiem? W żadnym razie: gdy dyskusja opuszcza 

najwyższą ogólność, metafizykę podmiotu, a wstępuje na pole polityczne, czy społeczne, 

wyniki filozoficznej abstrakcji przyjmują kompletnie różną wartość: nadczłowiek jest 

bowiem wszystkim tym, co nie mieści się w polu wartości etyka. Pomimo więc budującej 

intersubiektywności nadludzi, wola mocy znajduje się poza prawem. Wola mocy uznaje tylko 

swoje prawo. 

8 Odwołuję się tu do wiecznego powrotu: por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, przeł. Leopold Staff, Nakład 
Jakóba Mortkowicza, Warszawa MCMVI – MCMVII, s. 282 – 283. 
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4. NADCZŁOWIEK A RYCERZ WIARY

Czy podobnie będzie z rycerzem wiary? Gdzie znajdują się różnice pomiędzy 

nadczłowiekiem, a rycerzem wiary?  

„Rycerz przede wszystkim powinien skoncentrować całą treść życia 

i całe znaczenie rzeczywistości na jednym jedynym życzeniu. Jeżeli 

zabraknie mu tej koncentracji, tej intensywności, jeżeli dusza jego 

od początku rozprasza się w sprawach cząstkowych, nie zdoła on 

nigdy uczynić wysiłku [...]”9 

Rycerz wiary zawiesza wszystko w ramach swego celu – nie liczy się etyka, czy 

estetyka, a jedynie sama wiara. I choć jakakolwiek teleologia jest obca Nietzschemu, nie 

możemy przejść obojętnie przy zdobyczach podmiotu, jakie ten znajduje na drodze ku 

wypełnieniu swej wiary. Tą zdobyczą jest przeformułowana nadludzkość – bycie ponad 

estetyką, czy etyką, czyni rycerza nadczłowiekiem, jako tym, który jest ponad prawem.  

Zawieszając jakiekolwiek prawa, rycerz sam staje się sobie prawem – jedyne, co go 

krępuje to własna wiara. Podobnym prawodawcą Nietzscheańskiego świata jest wola mocy. 

Obie figury są całkowitym zaprzeczeniem świata, w którym przyszło im żyć. Świat nie zna 

ani języka, ani sposobu, w jaki przebiega myśl obu postaci: z jednej strony nadczłowiek jest 

całkowitym zaprzeczeniem wartości, na podstawie których ten świat jest zbudowany, 

a z drugiej prawdziwa wiara zmusza rycerza do wiecznej samotności, do istnienia 

równoległego względem świata. Ostatecznie, nie mogąc odnaleźć w świecie 

proporcjonalnych do ich poczynań instancji, odpowiedzialność za swoje czyny ponoszą 

wyłącznie oni – nasze  nadludzkie podmioty.  

Wspomnieliśmy jednak ważną różnicę w obu tych podejściach: postępowanie rycerza 

wiary jest bowiem powodowane jakimś celem – jest w końcu obrońcą wartości, której 

ostatecznie zrozumieć nie może. Jego wybór polega na paradoksie, na tym, co niezrozumiałe. 

Przed tym paradoksem musi skapitulować sobą absolutnym; musi się temu oddać, wybiegając 

myślą ponad to, co się w nim zawiera (w tym i świat, który widzi; świat, w który jest 

zamieszany).  

Nadczłowiek rozpoznaje te uczucie kapitulacji, ponieważ bez niego wola mocy nie 

mogłaby wybiegać w samodoskonalenie. Kapitulacja nie jest jednak celem, nie jest telos 

9 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. Jarosław Iwaszkiewicz, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1982., s. 42. 
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nadczłowieka, ile procesem, w którym podmiot musi wziąć udział. Będąc samym ruchem, 

wola mocy nieustannie kapituluje i zdobywa, ponieważ w każdej przyznanej porażce kryje się 

największy sukces – sukces poskromienia najgroźniejszej bestii, jaką nadczłowiek zna: 

samego siebie. Wola mocy, będąc spojrzeniem ogarniającym absolut swego bycia, nie 

ogranicza się do jednostronnego orzekania o danym pojęciu, danej rzeczy, dlatego nasze 

rozważania o porażce nie mogą mieć wyłącznie negatywnego charakteru. Jako sam ruch, jako 

ogół, wola mocy afirmuje absolutną dwuznaczność kryjącą się w pojęciach. Być po jednej 

stronie, po stronie dobra, czy zła, to nie być nadludzkim – wola mocy traktuje ludzką 

sprzeczność jak chleb powszedni.  

W podobny sposób o paradoksie wiary myśli Kierkegaard. Obaj myśliciele rozumieją 

więc, że jeśli chcą stworzyć podmiot absolutny, na drodze do jego zdefiniowania, potrzebują 

odrzucić wszystko to, co do tej pory uchodziło za ludzkie. Ani Nietzsche, ani Kierkegaard nie 

określają swojej „doktryny” w sposób konkretny – trudno jest bowiem przy użyciu 

znajomych skądinąd słów nazwać to, co kompletnie wymyka się naszej nomenklaturze. 

Kierkegaard daje więc całkowitą władzę jednostce i mówi, że nie wie, co kryje się za 

parawanem jej myśli – u niego sam podmiot, jako że jest nadludzki, nie wie, dlaczego jest 

nadludzki. To, co nosi w sobie jest bowiem tak ogromne i tak potężne, że podmiot nie może 

powiedzieć nic więcej ponad proste (może naiwne?) stwierdzenie faktu, że jest tego 

nosicielem. Dlatego rycerz wiary to pospolity człowiek, bez jakichkolwiek znamion 

nieskończoności; cieszy się on wszystkim i zdaje się być pochłonięty sprawami tego świata10. 

Nic światowego, czy zewnętrznego, nie stanowi o rycerzu wiary – wszystkie skarby, jakie ten 

posiada, kryją się tylko i wyłącznie w jego wnętrzu. Oczywiście, oznacza to także, że i 

arystokrata, bywalec salonów i oper, ma równą szansę bycia rycerzem. Liczy się bowiem 

tylko świadomość posiadania skarbu: czysta, subiektywna wiara... 

 Nietzsche posługuje się inną strategią: bierze wszystko, co ludzkie, by następnie to 

odwrócić, wykręcić. Paradoksalnie, myśl Nietzscheańska robi coś podobnego, co wcześniej 

nazwała negatywną reaktywnością (cechą człowieka lichego) – niemiecki myśliciel 

potrzebuje określić prawa rządzące daną mu współczesnością, aby móc wydedukować na ich 

podstawie kilka cech rasy, która zapanuje w momencie dokonania się tej lichej 

współczesności. Choć nie nazywa siebie nadczłowiekiem, Nietzsche podejmuje wysiłek 

rozumienia dwuznacznego równy woli mocy: mówi, że abyśmy mogli wytworzyć coś tak 

pięknego, jak nadczłowiek, musimy doprowadzić jątrzący nas nihilizm do jego radykalnej 

10 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, dz. cyt., s. 38. 
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formy. Bowiem tylko kompost, którym się stajemy, jest płodną glebą pod to, co ma nadejść; 

tylko w kontekście największej ciemności pojawić się może najjaśniejsze światło. 

Takie ujęcie czyni dominację woli mocy warunkiem dziejowym11, czymś, co decydować 

będzie o podmiocie jako na wskroś swoim, wewnętrznym, ale bierze się jednak 

z konieczności sposobów, w jakich funkcjonuje świat. Konieczność ta jest dopełnieniem się 

możliwości tego, czym świat jest teraz – dzieje muszą zrozumieć swe wewnętrzne dążenie, 

aby tym silniej odkryć swoją tożsamość, tym silniej się określić. Nietzsche oceniłby więc 

możliwość Kierkegaardowską w kategoriach konieczności stanowienia najprawdziwszego 

siebie. Wcześniej, czy później, rzecz, czy podmiot musi bowiem stać się najbardziej sobą; 

swoją najbardziej palącą możliwością; wszystkimi trafnymi wyborami swego bycia, swym 

rozumieniem, swym dogłębnym poznaniem. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o już 

zdefiniowanej rzeczy. Gdy ten proces się dopełni, nasze spojrzenie dostrzeże to, co nowe, 

to, co się dopiero urodziło – tym właśnie będzie nadczłowiek.  

Choć Kierkegaard o żadnym dopełnieniu się dziejów nie mówi, to przecież jego 

mechanizm wykorzystaliśmy by zrozumieć Nietzschego – to nie dość! Przecież i ten 

mechanizm wyczerpywania się swojej możliwości posłuży Heideggerowi do myślenia 

o autentycznym byciu, jak i stworzenia Dasein! Wyczerpywanie się możliwości jest więc

kluczem do zrozumienia horyzontu, którego dopatruje się Nietzsche – to w końcu również i 

kierunek myśli Kierkegaarda. Obaj filozofowie starają się uchwycić zasadę egzystencji samej 

rzeczy – jednak dopiero ich nadludzie są w stanie najpełniej uwidocznić to podobieństwo. 

Ci nadludzie są więc próbą wyjrzenia poza horyzont dostępnych nam zdarzeń. W tym punkcie 

oba projekty starają się mówić o współczesnej im, XIX-wiecznej metafizyce. 

5. METAFIZYKA

Nietzsche określił współczesną mu metafizykę mianem nihilizmu, a następnie poza 

ten nihilizm starał się wykroczyć konceptem nadczłowieka. Jednakże, tak jak nadczłowiek 

antycypuje dokonanie się człowieka lichego, wypowiedziane zdanie zamienia się tym samym 

w grunt pod następne otwarcia metafizyki, w ramach których pojawiają się kolejne elementy. 

Znaczy to, że myśląc dziś razem z Nietzschem, jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji 

dziejów, dzięki czemu możemy zastanowić się, czy projekt myśliciela rzeczywiście się ziścił. 

Okazało się jednak, że to, co nazywamy podmiotem lichym, nie jest przerwane poprzez 

nadczłowieka. Zamiast tego, metafizyka podmiotu/subiectum doprowadzona jest do swej 

11 F. Nietzsche, Wola mocy, dz. cyt., s. 5 – 6. 
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radykalnej formy. Jeśli żadne prawo nie pęta nadczłowieka, sam jest sobie prawem – każde 

jego zachowanie będzie właściwe. W jego myśli świat nie funkcjonuje już jako jego projekt: 

albo jest nieistotny, ponieważ prawdziwa walka służy wspieraniu go takim, jakim jest – 

zaczyna mu więc zależeć na świecie, jako na gwarancie jego mocy. W tak pojętym podmiocie 

nie ma też orthotes, jako prawidłowości spojrzenia – jest za to prawidłowość samego czynu. 

Jest to faktyczna absolutyzacja podmiotu.  

Nieomal równolegle, do podobnego wniosku dochodzi Kierkegaard. Różnica polega 

jednak na tym, że podmiot duńskiego myśliciela będzie figurą walki z myślą Hegla. Koniec 

końców, Kierkegaard dochodzi do podobnego pojęcia absolutyzacji samej jednostki: rycerz 

wiary również stanowi o swoim prawie – i by prawo to egzekwować nie musi on wychodzić 

i uprzedmiotawiać świata – wszystko, co ważne, dzieje się w jego wnętrzu, w nim jako 

jednostce. Orthotes również nie polega na spojrzeniu, na podporządkowującym sobie świat 

oglądzie, ale na samym czynie – to wystarczy.  

Nasze uprzywilejowane stanowisko dziejowe pozwala ocenić oddziaływanie 

rewolucyjnych myśli: zauważamy przy tym, że filozofii tej nie udało się przekroczyć swojego 

czasu, ile raczej doprowadzić zaistniałą możliwość do swej radykalnej formy. Wiążąca jest 

więc Nietzscheańska antycypacja wypalenia się dziejów nihilizmu – to, czego Nietzsche 

jednak nie dostrzegł, to fakt, że próbując przekroczyć horyzont współczesnej metafizyki, 

sama antyteza aktualnego stanu nie wystarcza. Nie można pomyśleć czegoś poza dyskursem, 

czegoś nowego, poprzez zanegowanie wartości istniejących do tej pory. W takim dziele 

potrzebujemy czegoś innego, czegoś niepojętego. Czy w ogóle możliwy jest taki akt 

wypowiedzenia nowości, aby ta za moment już nie stała się częścią naszych czasów? Być 

może współczesna metafizyka nie może być faktycznie przełamana, a jej pojęcie podmiotu 

wypala jakąkolwiek możliwość stworzenia czegoś nowego – absolutyzacja podmiotu będzie 

antycypować każdą odpowiedź, pochłonie każdą koncepcję.  

Nietzsche i Kierkegaard nie przekroczyli więc swojego czasu, ile umożliwili idei 

podmiotu ugruntować się w sposób absolutny. Ewolucja polegająca na doprowadzeniu 

podmiotu nowożytnego do jego granicy to właśnie zasługa nadludzi Nietzschego 

i Kierkegaarda. 

Jakie byłoby więc nasze podsumowanie? Poprzez swoje pojawienie się filozofia obu 

myślicieli umożliwiła nadejście czasów, w jakich się znajdujemy? To z pewnością. Czy coś 

poza tym?  Póki co będzie nam musiał wystarczyć wniosek mówiący o tym, że podmiot 

u Nietzschego i Kierkegaarda to ten sam  plan  zrealizowany na dwa różne sposoby. Pora by 

ta nieskrytość ugruntowała się w naszych myślach. 
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BYĆ AUTENTYCZNYM – CO TO ZNACZY? 

Abstract

TO BE AUTHENTIC – WHAT DOES THAT MEAN 

The article presents shortly views of American thinkers about authenticity according to The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy from Internet. Later, the author presents own theory on this topic. At last, 

in the conlusions of the work there are the most important statements of the article. 

Key words: authenticity; Ch. Guignon; K. Dąbrowski; A. Maslow; J. Bańka. 

Słowa kluczowe: autentyczność; Ch. Guignon; K. Dąbrowski; A. Maslow; J. Bańka 

W ostatnich latach słowa: „autentyczność” i „autentyczny” zrobiły zawrotną karierę. 

W mediach – celebryci, gdy przyłapie się ich na jakimś skandalicznym zachowaniu, zarzekają 

się, że byli „tylko autentyczni”. Z kolei liczne programy typu reality show mają ukazywać 

rzekomo „autentycznych ludzi”. 

We wszystkim tym brakuje jednak filozoficznej refleksji nad tym, co tak naprawdę 

znaczy „autentyczność” i „bycie autentycznym”. Aby tej sytuacji choć trochę zaradzić – 

przytoczyłem w tym artykule ustalenia amerykańskich myślicieli na temat autentyczności, 

a następnie przedstawiłem jej autorską koncepcję; wreszcie – w konkluzjach pracy – 

wyciągnąłem wnioski z poczynionych rozważań. 
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1.Autentyczność według amerykańskich myślicieli1

W internetowej The Stanford Encyclopedia of Philosophy pisze, że jedną 

z wyróżniających się cech współczesnego zachodniego życia intelektualnego jest coś, co 

możemy nazwać „wiekiem autentyczności”. Wszystko zaczęło się w XVII i XVIII wieku, 

kiedy pojawił się nowy ideał w naszej społeczności. W tym okresie ludzie zaczęli siebie 

postrzegać jako jednostki – pisać autobiografie i tworzyć autoportrety. W autentyczności 

jednak nie chodzi o samą szczerość, ponieważ szczerość, jak to ukazywał Hegel - jest często 

cechą człowieka, który ściśle zinternalizował społeczny etos. Dla Hegla postęp ducha 

przejawia się w rozwoju indywidualnej świadomości, która przechodzi od szczerości do 

stania się indywidualną jednostką osiągającą autonomię. Autentyczność jest więc nowym 

zbiorem cnót: podczas gdy w szczerości chodziło o bycie w dobrych relacjach ze 

społeczeństwem, w autentyczności chodzi o bycie sobą dla własnych korzyści. 

Czytamy tam dalej, iż pojawiła się też obecnie „etyka autentyczności”, która uznaje 

„etykę autonomii” i ona kształtuje nowożytne moralne myślenie. Idea autonomii podkreśla 

zdolności jednostki do samo-rządzenia sobą, niezależność jej własnych rozważań od różnych 

manipulacji zewnętrznych oraz zdolność do decydowania o sobie. Taka koncepcja wiąże się 

też z nowym pojęciem ja (self). Było ono już widoczne w filozofii Rousseau, który 

argumentował za orientacją w kierunku życia, które powinno być kierowane przez własne 

wybory jednostki,  a to prowadziło do zagadnień związanych z duchowością, samo-refleksją 

i introspekcją. 

Koncepcja autentyczności spotyka się jednak także z krytyką. Podczas gdy bowiem 

szczerość jest uważana za korzystną dla społecznego porządku, autentyczność ten porządek 

kwestionuje. Człowiek autentyczny koncentruje się głównie na wewnętrznych uczuciach 

i postawach, co ma często charakter antyspołeczny i jest destrukcyjne dla altruizmu 

i współczucia wobec innych. Według C. Lasch, zarówno narcyzm jak i autentyczność 

charakteryzują się deficytem umiejętności empatii, a także pobłażliwością wobec siebie 

i zaabsorbowaniem własnym zachowaniem. Kultura autentyczności uczyniła umysły młodych 

„wąskie”, skoncentrowane na sobie i stanowiące zagrożenie dla sfery publicznej. Badacze 

zwracają uwagę, że już Nietzsche i Freud wskazywali, że natura człowieka jest pełna złych 

instynktów, jak przemoc, nieporządek i nierozumność, toteż nie jest zbyt korzystne dla 

innych, aby człowiek ją bez żadnych oporów „uzewnętrzniał”. Niektórzy też argumentują, że 

dychotomie, które czyni koncepcja autentyczności, takie jak konformizm vs. niezależność, 

1 Por. S. Varga, Ch. Guignon: Authenticity, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy; 
https:// plato.stanford.edu/entries/authenticity 29.10.2018. 
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jednostka vs. społeczeństwo czy wewnątrzsterowność vs. sterowanie przez innych – są 

z gruntu błędne, ponieważ sztucznie oddzielają jednostkę od środowiska i społeczeństwa, 

które w gruncie rzeczy jest źródłem „autentycznego ja”. 

Z cytowanej encyklopedii możemy się dowiedzieć, że Kierkegaard był prekursorem 

koncepcji autentyczności; głosił on, że człowiek powinien stać się tym, kim jest naprawdę. 

Była to opozycja wobec społecznej rzeczywistości tamtych czasów i samego społeczeństwa 

jako „nieautentycznego”. Echem tych rozważań jest Heideggera koncepcja Dasein, które, 

jednak inaczej niż byt pomiędzy innymi, jest rozumiane jako byt w relacji do bycia. 

Heidegger utrzymywał, że jesteśmy zawsze istotowo społecznymi bytami. Ten niemiecki 

myśliciel prezentował w swych pracach trzy rodzaje życia: autentyczne, przeciętne 

i nieautentyczne. Z kolei Sartre głosił radykalną koncepcję wolności. Uważał, że ludzie są 

wolni w tym sensie, że mają zdolność do interpretowania świata i rzeczy według własnego 

uznania. Jednak jak zauważał, ludzie często rezygnują z tej wolności, ponieważ przyjmują 

„złą wiarę”. 

Wśród współczesnych badaczy autentyczności Charles Taylor pisze, że jej idea 

zawiera ważny element samo-transcendencji. Według niego autentyczność niekoniecznie 

prowadzi do estetyzmu lub braku umiaru, lecz właśnie samo-transcendencja jest jej 

kluczowym elementem, a tę cechę współczesna kultura zatraciła. Taylor pisze, że prawdziwa 

wolność jednostki to idea, że jestem wolny, kiedy decyduję o sobie w sprawach, które mnie 

dotyczą. Nie chodzi tutaj o takie wyzwolenie, że człowiek jest wolny w czynieniu tego, 

co chce bez ingerencji innych. Filozof ten stwierdza, że współczesna kultura optuje za 

samorealizacją bez uwzględnienia potrzeb innych, co jest oczywiście błędne. W ten sposób, 

potrzebujemy innych nie tylko do formowania naszej tożsamości, lecz także w swych 

poszukiwaniach autentyczności musimy uwzględniać horyzont kolektywu, w którym żyjemy. 

Inny badacz, J. Golomb twierdzi, że w sytuacjach granicznych ujawnia się nasza 

autentyczność. Jednak uczony ten zajmuje neutralną pozycję w sprawie etycznej wartości 

autentyczności; twierdzi, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że jest lepiej być 

autentycznym niż nieautentycznym. 

Natomiast Ch. Guignon krytykuje popularną psychologiczną literaturę, która mówiąc 

o autentyczności wzywa do odkrycia w dorosłym człowieku „wewnętrznego dziecka”. Już od

czasów Rousseau dychotomia między autentycznym a nieautentycznym życiem jest często 

przedstawiana jako napięcie między dzieckiem a człowiekiem dorosłym. Jak wewnętrzne 

dziecko, tak „autentyczne ja” ma być nieskażone konformizmem nowoczesnego publicznego 

życia. Jednak Guignon przypomina teorie Freuda i Junga, które głoszą, że nasze „wewnętrzne 
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dziecko” wcale nie jest takie romantyczne, jak się wielu wydaje. Ponadto, autor ten rozumie 

autentyczność jako społeczną cechę. Czytamy, że ideał autentyczności ma być możliwy tylko 

w wolnym społeczeństwie, w którym są także obecne inne społeczne cnoty oraz konieczny 

jest pewien dobrobyt. Guignon wskazuje więc na demokratyczne społeczeństwo jako 

właściwe  miejsce na realizację autentyczności jednostki. 

2.Autorska koncepcja autentyczności

Przedstawię teraz własne podejście do zagadnienia autentyczności, które w ogólnych 

zarysach sformułowałem podczas studiów doktoranckich, a niedawno – przemyślałem je na 

nowo i dodałem do niego parę nowych rzeczy. 

Otóż wyróżniam trzy stopnie autentyczności: pierwotna, refleksyjna i egzystencjalna. 

Ta pierwsza pojawia się w nas, gdy jesteśmy małymi dziećmi, potem stopniowo wyłaniają się 

kolejne. Nie znaczy to jednak, że wraz z pojawieniem się późniejszych etapów autentyczności 

(np. autentyczności egzystencjalnej) – te wcześniejsze zanikają. Raczej jest tak, że 

u dojrzałego człowieka wszystkie trzy stopnie autentyczności współistnieją w jego 

osobowości oraz zachowaniach i w zależności od konkretnej sytuacji – jedna lub druga 

bardziej dominuje. 

Autentyczność pierwotną można wyrazić maksymą: „Mówię to, co czuję i myślę”. 

Jest ona najbardziej widoczna u małych dzieci i nastolatków, którzy zwykle bez skrupułów 

wyrażają swoje uczucia i opinie. Wiąże się więc ze spontanicznością – czyli swobodnym 

wyrażaniem samego siebie. Ale spontaniczność nie przez wszystkich jest ceniona. W życiu 

ludzi dorosłych przestrzega się wielu konwenansów i zwyczajów, które są nierzadko ściśle 

określone. Toteż dorośli są zwykle mało spontaniczni. Problem w tym, że, jak przekonują 

psycholodzy, jeśli w naszym życiu w ogóle brakuje spontaniczności, rozwija się w nas często 

nerwica. Nerwica jest usztywnieniem się przez człowieka w wąskiej gamie zachowań 

i brakiem „świeżej” reakcji na świat i ludzi. Kto jest znerwicowany, ten traci niewątpliwie 

radość życia. Takim ludziom brakuje doznania szczęścia, które możemy określić jako 

umiejętność cieszenia się życiem takim, jakie ono jest, a także jako zdolność do realizacji 

swych pragnień. Ten optymizm związany z radością życia, szczęściem i spontanicznością 

towarzyszy zwykle większości młodych ludzi, ale, niestety, w życiu dorosłym człowiek 

często go porzuca z różnych, nierzadko niezależnych od niego powodów. 
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Autentyczność refleksyjna – kształtuje się w nas w procesie wchodzenia w dorosłe 

życie, a także gdy jesteśmy już dojrzałymi jednostkami. Wówczas poznajemy język i pojęcia, 

poprzez które zastanawiamy się (tj. czynimy refleksję) – czy to, co czujemy i chcemy 

powiedzieć – jest tym, co wyraża nasze prawdziwe, autentyczne „ja”. W życiu społecznym 

jest bowiem tak (i zawsze tak było), że podlegamy różnym autorytetom. Np. autorytetowi 

rodzica, przyjaciela, nauczyciela, osoby kochanej, przełożonego w pracy, opinii społecznej  

i autorytetowi pewnych tzw. „Najwyższych Wartości” (np. dla wielu jest to religia). 

Wszystkie te autorytety zawsze nam coś zalecają lub nakazują i my – słuchając ich lub nie – 

„formujemy samych siebie”. Bo autentycznym człowiek nigdy nie jest niejako „sam z siebie”, 

ale właśnie poprzez kontakt z innymi ludźmi oraz z instytucjami społecznymi – odkrywa, kim 

jest naprawdę i kim chce być. Autentyczność refleksyjna jest więc związana z kształtowaniem 

autorytetu samego siebie. Nigdy nie jest tak, że żyjąc w społeczeństwie możemy słuchać tylko 

siebie, ale będąc autentycznymi – przynajmniej zachowujemy świadomość, jakie są nasze 

prawdziwe uczucia, postawy i myśli. Człowiek autentyczny nie rezygnuje z własnego osądu 

i sumienia, ale też jako jednostka racjonalna – ma świadomość, że często, z różnych przyczyn 

– nie może w pełni realizować swych pragnień.

Są jednak tacy ludzie, i chyba jest ich większość,  którzy prawie nigdy nie mają 

odwagi być tymi, kim chcą być. A to, kim są, jest u nich podyktowane słuchaniem różnych 

autorytetów, np. autorytetu rodzica lub nauczyciela. Tacy ludzie są zwykle nieszczęśliwi 

i czują się niespełnieni. Jednak, ostatecznie, to tylko od nas samych zależy czy zachowujemy 

„wierność samemu sobie” żyjąc we względnej harmonii z innymi ludźmi, czy też całkowicie 

się jej wyrzekamy. 

Autentyczność egzystencjalna – jest odkryciem przez człowieka jego najgłębszej 

istoty; wiąże się więc z filozoficznym namysłem nad bytem i sobą, którego oczywiście wielu 

ludzi nie chce/ nie lubi podejmować. Wydaje się jednak, że każdy człowiek, który ma 

prawdziwie refleksyjny stosunek do rzeczywistości – prędzej czy później – musi sobie 

postawić te pytania najgłębsze, egzystencjalne – ściśle filozoficzne. Jak wiemy z historii 

filozofii – różni myśliciele różnie rozwiązywali zagadkę bytu świata i człowieka. 

Ja też podam nieśmiało własne rozwiązanie, które jest oparte na filozofii recentywizmu Józefa 

Bańki.2  

2 Por. J. Bańka, Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego, Wydaw. „Śląsk”, Katowice 1983 oraz J. 
Bańka, Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach chwilowych, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2001. 
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Otóż uważam, że w swej najgłębszej istocie człowiek, każdy z nas – jest „wędrowcą” 

skoncentrowanym na czasie teraźniejszym, ponieważ byt jest niczym innym jak Wielką 

Wędrówką w momencie recens (łac. recens – teraźniejszy). Byt bowiem na każdym swoim 

poziomie (nawet atomowym) jest „ciągle w ruchu”, ciągle się zmienia – więc człowiekowi 

nie pozostaje nic innego, jak tylko zaakceptowanie tego faktu i przyjęcie postawy wędrowca 

albo odwrócenie się od wędrówki – poprzez przywiązywanie się do zjawisk (które przecież 

kiedyś przeminą) lub do wyobrażeń przeszłości lub przyszłości. Wędrowiec, w naszym 

ujęciu, to ten byt, którym my sami jesteśmy, który ma możliwość świadomego uchwycenia 

recens. Cała Natura wydaje się być zorientowana recentywistycznie i w szczególności dzieci 

oraz zwierzęta są skoncentrowane na teraźniejszości. Człowiek dorosły jednak, zamiast żyć 

świadomie w swoim „teraz”, może się od momentu obecnego odwrócić w przeszłość lub 

w przyszłość, a przez to zaniechać realnej wędrówki. Tak samo należy „wędrować” ku 

ideałom filozoficznym, naukowym i religijnym, choć tak do końca zapewne nigdy wiedzieć 

nie będziemy, czym one są. Nawet nauka Jezusa wydaje mi się takim wezwaniem do 

wędrówki duchowej, ponieważ (tak, jak ją rozumiem) nie jest ona tworzeniem sobie „domu 

na ziemskim padole”, ale nakazem ciągłego doskonalenia się człowieka. Natomiast 

przywiązywanie się do świata zjawisk wiąże się z tym, że człowiek traci umiejętność 

spostrzegania świata a’recentiori (jak pisze J. Bańka) – czyli spostrzegania „na nowo”, „na 

świeżo”, za każdym razem inaczej i bez popadania w rutynę czy stereotypy. 

Takie przywiązywanie się do zjawisk wywołuje w nas niewątpliwie cierpienie, bo im bardziej 

je „kochamy”, tym bardziej bolejemy, gdy je musimy stracić; a stracić je zawsze musimy, 

bo wszystko przecież przemija/ wędruje. 

Można zapytać, jak to moje stanowisko odnieść do ontologii? Generalnie, istnieją dwa 

paradygmaty w ontologii. Pierwszy – statyczny – arystotelesowsko-tomaszowy, głosi, że 

świat jest zbiorem substancji i ten pogląd dominuje na Zachodzie. Drugi paradygmat – 

dynamiczny – wywodzi się od Heraklita z Efezu, a w czasach współczesnych propagował go 

Alfred North Whitehead3 w tzw. filozofii procesu; głosi on, że wszystko się zmienia a to, co 

istnieje, jest tylko zdarzeniem (ten pogląd był wcześniej silnie obecny już w czasach 

starożytnych w filozofii indyjskiej, a w szczególności w buddyzmie). Otóż myślę, że żaden 

z tych paradygmatów nie jest do końca prawdziwy. Z jednej bowiem strony, istotnie, 

człowiek jest substancją, która istnieje zwykle maksymalnie do 100 lat; ale z drugiej strony, 

człowiek – podlega nieustannym przemianom, (np. inne mam ciało i wyobrażenia jako 

3 Por. A.N. Whitehead, Process and Reality, The Free Press, New York 1985. 
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dziecko, a inne jako osoba dorosła). Wydaje się jednak, że z praktycznego i moralnego punktu 

widzenia „lepiej” jest patrzeć na świat i siebie według paradygmatu dynamicznego. 

Gdy bowiem postrzegamy świat statycznie – to przywiązujemy się do zjawisk, często nie 

chcąc przyjmować do wiadomości, że one przeminą. Oczywiście, nie chodzi mi tutaj 

o wzywanie do całkowitej obojętności wobec świata; to jest nawet niemożliwe i nienaturalne

dla człowieka, bo jego cechą charakterystyczną jest emocjonalne „wiązanie się” z innymi 

ludźmi, rzeczami i miejscami. Jednak chodzi tutaj o takie stricte filozoficzne patrzenie na 

rzeczywistość, o patrzenie na świat w świetle „prawdy egzystencjalnej”. A prawda 

egzystencjalna, czy nam się to podoba czy nie, głosi nietrwałość wszystkiego. 

Świadomość człowieka jako wędrowca można ująć taką nieco poetycką maksymą: 

„Nie wiem kim jestem i jak się nazywam”. Nasze imię i nazwisko – zostało nam bowiem 

dane przez rodzinę; podobnie, nie wybraliśmy sobie kraju, w którym żyjemy ani okresu 

historycznego naszej egzystencji. Ponadto, nie pytano nas, kiedy chcemy się narodzić ani nikt 

nas nie zapyta, kiedy zechcemy umrzeć. To prawda, że wielu z nas „świetnie zadomawia się” 

w świecie i czuje się tutaj bardzo dobrze. Ale w swej najgłębszej istocie życie pozostaje dla 

człowieka tajemnicą, a jedyne, co mi przychodzi na myśl, co człowiek może o życiu twierdzić 

na pewno to to, że jest wędrowcem wśród Wielkiej Wędrówki bytu.  

Jest to takie doznanie autentyczne, można nawet powiedzieć, że „śmiertelnie 

autentyczne”, które pojawia się w nas często w tzw. sytuacjach granicznych, gdy czynimy 

rzetelną refleksję. Ale oczywiście nie chodzi o to, aby poprzez taką refleksję podawać 

w wątpliwość nasze realne życie. Mamy bowiem zobowiązania rodzinne i zawodowe, które 

musimy realizować, aby godnie żyć i które dają nam często dużo radości (choć także czasem 

sporo stresu). Chodzi jednak o to, aby poprzez autentyczność dotrzeć do istoty człowieka, do 

jego prawdziwej natury. I chociaż ta autentyczność egzystencjalna może się wielu wydawać 

„bolesna”, to jednak nie powinna nas „wytrącać” z biegu codziennego życia, tylko osadzać 

nas w nim jako istoty świadome swego losu. 

Trzeba jednak zauważyć, że „dojrzewanie” człowieka do autentyczności 

egzystencjalnej zawsze wiąże się z pewnym kryzysem duchowym (zmiennymi nastrojami, 

melancholią czy poczuciem zagubienia). Taki jest koszt rzetelnego studiowania filozofii 

i problemów filozoficznych, w wyniku czego człowiek pozbywa się „ciasnoty” umysłowej 

i bardziej adekwatnie percypuje świat i ludzi. Pisał o tym chociażby, już przed wieloma laty, 

wybitny polski psychiatra Kazimierz Dąbrowski; stworzył on nawet teorię dezintegracji 

pozytywnej, która głosi, że aby stać się w pełni świadomym i dojrzałym człowiekiem trzeba 
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przejść kilka etapów dezintegracji (tj. kryzysów) osobowości.4 Po części te dezintegracje 

wynikają chyba z tego, że człowiek dążący do autentyczności „odróżnia się” duchowo  

i intelektualnie od reszty społeczeństwa, które zwykle „zatraca się” w zachowaniach 

rutynowych. Można powiedzieć, że całe życie jest nieustannym „bieganiem”, którym kieruje 

pieniądz, popęd i tradycja; jeśli więc człowiek chce osiągnąć mądrość – musi się od tego 

wszystkiego zdystansować; a to rodzi w nim „ból egzystencjalny”. 

Dzięki jednak przyjęciu postawy wędrowca, jak się zdaje, uchwytujemy sens życia. 

Uchwytuje się go intuicyjnie poprzez to, że chce nam się żyć, mamy energię i stawiamy sobie 

sami różne cele. Nie jest to więc taki sens, który może być uniwersalny dla każdego i który 

można łatwo konceptualizować; podobnie jak nie można nikomu wyjaśnić afirmacji życia, 

radości, zdolności do miłości – o ile człowiek sam tego intuicyjnie nie doświadczył, a przez to 

zrozumiał. Nie można do końca zracjonalizować sensu życia, ponieważ, jak już pisaliśmy, 

życie jest zawsze dla każdego tajemnicą. A człowiekowi, który by uparcie poszukiwał tego 

„uniwersalnego i racjonalnego sensu życia” – można postawić retoryczne pytania: A jaki jest 

sens życia psów, kotów, królików, a wcześniej dinozaurów? A przecież zwierzęta także cieszą 

nas na różne sposoby swoją obecnością i są światu na swój sposób potrzebne, mimo że sens 

ich życia wymyka się naszemu racjonalnemu namysłowi. 

Generalnie jest więc tak, że z osiągania przez nas autentyczności ma wynikać nasz 

aktywny stosunek do życia. Jest to zgodne z ogólnym poglądem filozofii i religii zachodniej, 

który mówi, że świat jest rzeczywisty i należy w nim działać twórczo, z poświęceniem. 

Natomiast w Indiach, na co wskazywał choćby Albert Schweitzer5, dominował przez wieki 

pogląd, że świat jest iluzją/ złudzeniem (maja) i należy się z niego „wycofać” i nie 

podejmować w nim specjalnej aktywności, tylko pogrążyć się w bierności (medytacji).  

Być może dlatego efekt jest taki, że Zachód na wiele wieków zdominował naszą planetę,   

a kraje indyjskie czy muzułmańskie, a nawet Chiny były długo za nami w tyle. A jeśli obecnie 

w tych krajach rozwija się także gospodarka kapitalistyczna i wzrasta ich dobrobyt, to raczej 

głównie dlatego, że ludzie ci przejęli zachodnie sposoby myślenia w gospodarce, polityce,  

a często także w filozofii i oczywiście – w nauce. 

 

 

 

 

                                                           
4 Por. K. Dąbrowski, Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986. 
5 Por. A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, przeł. K. Pruska i K. Pruski, Wydaw. „Cyklady”, Warszawa 1993.  
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3.Konkluzje

Jeśli chcemy znaleźć odniesienie do filozoficznej koncepcji autentyczności 

w psychologii, to zapewne będzie to teoria samorealizacji Abrahama Maslowa.6  

Ten amerykański psycholog pisał, że człowiek realizuje różne potrzeby – od najniższych (jak 

fizjologiczne czy bezpieczeństwa), aż po potrzebę najwyższą – samorealizacji. Osoby 

samorealizujące się to takie, które maksymalnie rozwinęły swój talent w danej dziedzinie (np. 

dla Beethovena – to muzyka, dla Spinozy – filozofia, a dla Lincolna – polityka), a także 

cechują się wysoką moralnością. Tak więc tylko człowiek samorealizujący się jest w pełni 

autentyczny. Ale takich ludzi jest według Maslowa bardzo niewielu, toteż niech nam się nie 

wydaje, że łatwo osiągniemy autentyczność bycia. 

Zauważmy, że będąc pośród innych ludzi, w grupie czy w towarzystwie – zawsze 

przestrzegamy różnych konwenansów (ubioru, wypowiedzi, zachowania, itd.), które często 

tak bardzo „weszły nam w krew”, że nawet nie uświadamiamy sobie, że zostały one przez nas 

przyjęte niemal „automatycznie”, tj. bezrefleksyjnie. Kiedy jednak pobędziemy trochę 

w samotności, zagłębimy się w ciszę, to będąc wtedy sam na sam ze swoimi myślami – często 

właśnie wtedy dostrzegamy, co nas „gryzie” i jacy jesteśmy „naprawdę”. Można postawić 

sobie pytanie: Co robię, kiedy nic nie muszę robić? W odpowiedzi na nie ukaże się nam 

zapewne to, na ile jesteśmy autentyczni, bo wtedy nasza własna natura ukazuje nam się 

zwykle „bez maski”. Dlatego warto okresy pracy zawodowej czy towarzystwa innych ludzi 

„przeplatać” z okresami relaksu i „nic nierobienia”, abyśmy w ten sposób zachowywali 

łączność z najbardziej palącymi problemami własnej psychiki, naszej autentyczności. 

Ale nie wszyscy chcą/ pragną „być autentyczni”. Wielu, i chyba większość, woli żyć 

bezrefleksyjnie i słuchać różnych, często demagogicznych autorytetów; podobnie, jak wielu 

nie przykłada się do swojej pracy czy do obowiązków rodzinnych. Sama droga do 

autentyczności, jak już wcześniej pisaliśmy, jest „wyboista” – wiąże się bowiem 

z dezintegracjami osobowości, więc mało kto chce ją podejmować. Toteż łatwo zrozumieć 

krytykę, że autentyczność kwestionuje porządek społeczny, a wręcz jest „niemoralna”, gdyż 

podważa „sprawdzone tradycje”. Jednak, wydaje się, że rzetelne dążenie człowieka do 

autentyczności zawsze przynosi społeczeństwu w ostatecznym rachunku – więcej korzyści niż 

strat; ponieważ człowiek autentyczny niezwykle silnie wzbogaca swoją osobowością 

i zachowaniem życie społeczne. Dlatego nie zgadzam się z poglądem J. Golomba, że 

autentyczność jest obojętna dla moralności. Moim zdaniem, jest ona czymś wartościowym, 

6 Por. A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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a nawet pożądanym; jak pisał Ch. Taylor – wiąże się ona z samo-transcendencją. 

Wykazywałem także, że autentyczność powoduje konstruktywną aktywność człowieka 

w świecie zewnętrznym, a nie pogrążanie się w bierności. 

Zawsze warto podkreślać to, o czym mówią amerykańscy myśliciele, że nasza 

autentyczność powinna nieść korzyść innym ludziom. Toteż nasze dążenie do autentyczności 

winno być „kontrolowane” przez poddanie się przez nas procesom socjalizacji, wychowania 

oraz edukacji. Zawsze bowiem jest tak (chociaż często z pychy nie chcemy tego przyznać), że 

to, kim jesteśmy – jest w dużej mierze podyktowane tym, co dało/ zaoferowało nam nasze 

społeczeństwo. Nawet nasze sumienie jest często w nas bardziej „głosem naszego 

społeczeństwa” niż naszym „wewnętrznym, zindywidualizowanym daimonionem”. Dla tych 

powodów dużo racji ma Ch. Guignon, gdy pisze, że prawdziwa autentyczność jest w zasadzie 

możliwa tylko w demokratycznym społeczeństwie, a w innych społeczeństwach 

(np. autokratycznych) zdarza się niezwykle sporadycznie. 

Możemy zauważyć, że istnieją w każdym z nas dwie tendencje: do bycia 

autentycznym i do bycia obłudnym. Ta pierwsza tendencja powinna dominować  w naszym 

życiu, ale bez tej drugiej, niestety, chyba też „nie da się żyć”. A to dlatego, że wielu ludzi to 

ogromni egoiści – pełni zazdrości, zawiści i gniewu, którzy chcą nas na różne sposoby 

skrzywdzić lub chociażby nam zaszkodzić. Przed takimi ludźmi należy nosić „maskę” i nie 

być wobec nich autentycznymi. Jednak, gdy tendencja obłudy dominuje w naszym 

zachowaniu – stajemy się zakłamani nawet przed sobą samym tak, że sami w końcu nie 

wiemy, czego chcemy od siebie i od świata. 

Można zapytać, dlaczego większość z nas nie rozwija się w kierunku autentyczności? 

Wydaje się, że właśnie z powodów, o których przed chwilą pisaliśmy. Jesteśmy bowiem 

otoczeni przez egoistów (i sami nimi często jesteśmy), toteż mnóstwo czasu zajmuje nam 

„walka z innymi” (różne „gry psychologiczne”, zdrady, podstępy, manipulacje, itd.). Do tego 

stopnia jesteśmy zaabsorbowani wzajemnym „zżeraniem się” (mówiąc nieładnie), że nie 

starcza nam już czasu i sił na własny, konstruktywny rozwój. 

Kiedy więc piszemy i myślimy o autentyczności, warto pamiętać, że ludzie są 

generalnie słabi i z trudem radzą sobie w dzisiejszym, skomplikowanym świecie cywilizacji 

technicznej. Dlatego nie można żądać od nich zbyt wiele, a „bycie autentycznym” – to dla 

większości jest właśnie to „zbyt wiele”, to niejako ”luksus, na który nie mogą sobie 

pozwolić”. 

Na pewno warto znać choć jednego człowieka, przed którym możemy „być 

autentyczni”, np. dobrego rodzica lub osobę, którą kochamy. Nie trzeba bowiem znać wielu 

121



ludzi, aby być szczęśliwym, ale tych, których się zna – należy znać bardzo dobrze, a nie 

powierzchownie. Albowiem, wspomnienie uśmiechu i dobra, które wyświadczyła nam druga 

osoba – zostaje w nas na całe życie; jest to niejako „żar”, który zawsze nas „ogrzeje”, gdy się 

nad nim pochylimy bez względu na to, jak „bardzo zimno” byłoby w naszym wnętrzu lub „na 

dworze” (tj. w środowisku społecznym). 

Natomiast, dla mojej autorskiej koncepcji autentyczności, kluczowe jest, aby 

zrozumieć, że u dojrzałego człowieka – wszystkie trzy poziomy autentyczności 

(tj. autentyczność pierwotna, refleksyjna i egzystencjalna) powinny ze sobą „współ-grać”. 

Czasem bowiem jesteśmy szczerzy (autentyczność pierwotna), czasem zastanawiamy się 

głęboko nad tym, co tak naprawdę chcemy powiedzieć na jakimś forum publicznym 

(autentyczność refleksyjna) a innym zaś razem w swych rozważaniach dotykamy 

fundamentalnych zagadnień filozoficznych (autentyczność egzystencjalna). 
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THE ANTI-HEGELIAN ASPECT OF TISCHNER’S THEORY OF TRUTH 

Abstract 

It is stated both by Tischner and his scholars that he follows the footsteps of Hegel. Yet thus far no one 

– including Tischner himself – was talking about exactly this aspect of Tischner’s thought that is anti-

Hegelian. The best way to do that is to address the issue of truth. Tischner’s theory of truth is anti-

Hegelian because Tischner puts emphasize on the word “feeling”, while at the same time describing 

his distrust for ontology, which leads him to two things: he thinks about truth first and foremost as 

a kind of value which is not privileged among other values, and he thinks too little about society. So it 

is anti-Hegelian because it denies the requirement of Hegel’s science as being the true knowledge of 

spirit about spirit. In order to understand more from Tischner’s philosophy independently of the issue 

of Hegel’s philosophy, one should take into consideration Tischner’s theory of evil. 

Key words: Tischner, truth, Hegel, freedom, evil. 

In this article I put forward two theses: A) The anti-Hegelian aspect of Tischner’s 

understanding of truth comes from the emphasis on the topic of feelings. B) In order to 

understand Tischner’s view on truth, one has to start not with Hegel (one cannot free himself 

from Hegel by only constantly negating him), but with that what is to a large extent 

independent of the context of the history of philosophy. Only then one can proceed to look for 

that context, keeping in mind the original insight that Tischner brings to the table. We can 

find that original insight within Tischner’s considerations of evil. 
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1. The truth in Hegel’s Phenomenology of Spirit

Hegel tells us that the true shape in which truth exists can only be a scientific system 

(PhG: §5),1 that is: truth can have an element of its existence only in a concept (not in an 

ordinary image) (PhG: §6). Moreover, one must express the truth as being a subject (PhG: 

§17). Truth is also the whole which makes progress to its finished shape (PhG: §20). That is

to say, truth is not a mere correspondence of thinking to the facts, as Hegel demands here 

something more. One does not reach truth quickly or calmly, because it is said that spirit 

reaches the truth only when spirit finds himself in an absolute disruption (PhG: §32) and that 

truth is not like a coin which you can quickly put into your pocket (PhG: §39). What is more, 

falsehood is not viewed by Hegel as a simple untruth, but rather as something which must be 

put to a better shape, like an ore into an ingot (PhG: §39). The same holds for truth. It is not 

something static that awaits us on the other side of the road (PhG: §47). Finally, we arrive at 

the famous metaphor of Bacchanalian Revel (PhG: §47). It hints us that it is not easy to talk 

about truth. It also tells us that truth is only seemingly just something static and well-defined 

(i.e. as an object, something that I can easily grasp, if not by hand, then by mind), while really 

it has as well a lot to do with the movement of participants – i.e. particular forms of 

consciousness (unhappy consciousness, flower religion etc.) – that remove themselves from 

the torrent, while the torrent itself moves on. As Kainz puts it: “They are all drunk with their 

own versions of the truth”.2 

There are two important issues when it goes for the Bacchanalian Revel. The first is 

the fact that the main opposition within truth is not subjectivity and objectivity, but motion 

and rest. In short, truth is its own movement of the content (PhG: §48).3 The second point is 

that it seems (although it is not stated explicitly) that the fate of every particular stage of 

philosophy within the history of philosophy itself is to be left behind, in the dust of history. 

Should we understand from this that it is that also the fate of Hegel’s philosophy? We will not 

find an answer within The Phenomenology of Spirit. The truth has nothing to do with 

probability, and thus with the future, with that what only might be, what only may happen, 

with the chaos of possibilities. After all, when one asks simply “What will happen in the 

future?”, we do not even know what particular topic should be brought here, we can only 

1 Abbreviation used: PhG = Phenomenology of Spirit, trans. T. Pinkard, Cambridge 2018. 
2 H. Kainz, Hegel on the Bacchanalian Revel of Truth, „Philosophy & Rhetoric”, 28, 1995, p. 150. 
3 Y. Yovel, Hegel’s Preface to the Phenomenology of Spirit: Translation and Running Commentary, Princeton 

2005, p. 39. 
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anticipate the topic, which will nevertheless be obscure. We, as philosophers, struggle just to 

reveal the present within the context of the past. That is a hard task by itself. 

The one point which perhaps has inspired Tischner, or at least was similar to that 

which Tischner was making, is that truth never comes to us too early, but always when the 

time is right (PhG: §71).4 That, perhaps, will explain the above-mentioned question about the 

future. When we speak about Hegel from the point of view of a Hegelian, we notice that it 

was the right time to reveal philosophy in all of its growth thus far. Hegel is certain about the 

truth coming always at the right point of time because he is picky about the audience which he 

will consider genuine, not in the sense that philosophy is esoteric, but in the sense that doing 

philosophy is a demanding endeavor (PhG: §71). It is not a matter of agreement among those 

who have the ability to speak, but rather those who can think speculatively, who can – bearing 

in mind the limits of their own time – see the whole picture. A serious artist, theologian or 

philosopher does count as the one who witnesses the truth that is coming forth in a certain 

epoch, because he is also the one who seeks truth in the first place. They have the possibility 

to see, in one way or another, that the concept presents itself as a whole (PhG: §4). 

So what is now “the whole picture” in Hegel’s time – what is “the whole picture” 

within the absolute knowledge? The whole picture is that the truth has the form of the 

knowledge of itself, in the sense that all the topic-matters of philosophy were being purified 

into being a concept, so that they represent spirit’s own activity (PhG: §701). And that is to 

say that nothing is foreign for spirit. Spirit has come to the realization of hearing himself 

when faced with the content. Spirit did not only gain “some kind of” self-knowledge, but the 

self-knowledge itself is presented to spirit as its phenomenology, as The Phenomenology of 

Spirit – it is the self-knowledge in all its details. Not only that, spirit has gained science or 

rather has become science (PhG: §798). That very science is about to be revealed as the 

sequels to the Phenomenology of Spirit (whether the actual books that Hegel wrote afterward 

– all three of them – were the same books that he was planning to write during the Jena period

is not important here).  It is as if spirit looked himself in the eyes in the mirror and heard 

every stage of progress that he went through, and now, because of it, he had the firm grasp on 

reality, on nature itself and on other topics that are worth the name of knowledge. His 

absolute knowledge is 1) that essential knowledge of self (and indeed, “this I and no other”, 

this particular “me” who is reading the book, not some abstract I that Fichte was thinking 

about – i.e. ‘I’ as Hegel and, perhaps, the philosopher who is reading him right now) 2) with 

4 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu: Nieznane teksty, Kraków 2017, pp. 80-81, 122-124. 
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the realization that such knowledge is at the same time the knowledge about that what is 

beyond “this I and no other”, so that I have learned about what is both common and yet 

important (PhG: §799). 

From now on that what is true about some object but, nevertheless, left without 

a connection with the self, is simply trivial (PhG: §799). That very need for trivialities in 

philosophy is already behind us (PhG: §800). 

2. The Hegelian aspect of Tischner’s theory of truth

Tischner became an adult in the late 40’s during the Soviet occupation of Poland and 

became a catholic priest in the next decade. In the 80s he became an unofficial “first chaplain” 

of the famous Solidarność, the first independent labor union in a Warsaw Pact country. While 

he was, like all the representatives of Church in Poland, an evident adversary to the Soviet 

ruling class and to Marxism-Leninism in general, he was never considered by the Church as 

a truly orthodox thinker due to him being influenced, even to a greater extent than it was the 

case with John Paul II, by those who in some sense follow the footsteps of Husserl. The other, 

perhaps even more important reason was that he remained a critic to the Polish Church (not to 

the Catholic Church as a whole) during a time when the Polish Church needed unity the most 

(even though Tischner himself was dreaming about a united nation, not divided between the 

working class and “the intelligentsia”, i.e. the highly educated people). He accused the Church 

of being too unforgiving and having too little real-life examples of good behavior (which 

could today remind us of Pope Francis), while the Church accused him of supporting 

philosophers who have nothing to do with God’s message (and that would be, as a rule, all the 

modern philosophers). He accused the Church of speaking too much about the nation and too 

little about an individual. Ironically, the Church accused him in the 90s of being too invested 

in politics, or, to be more specific, the Church accused him of being all too willing to address 

the need for a dialogue even in such controversial topics as abortion, which devalues the 

meaning of truth. The controversy, however, was never serious enough to even discuss 

Tischner’s removal from the Church, for three reasons: his great reputation that he earned 

during the crucial years of Solidarność, his irreproachable manners, and (this is not a minor 

issue) his unwillingness to participate in strictly theological debates. On the other hand, he 

remains an object of not so subtle criticism to this day, almost twenty years after his death, 

never really being considered a hero among those who name themselves “conservatives” 
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(except for the Polish Highlanders, as Tischner was born among them and was always proud 

of his cultural heritage). He always claimed to be first and foremost a human being, then 

a philosopher and only after that a priest. 

As for the motives which will help us understand his interest in Hegel’s philosophy,5 

we should first keep in mind that he reads the Phenomenology of Spirit under a great 

influence of Kojève and secondly that he tends to think about his fellow Polish people as 

“homo sovieticus”, meaning that they are deeply influenced in their behavior and thinking by 

the communists, even when they think that they are fully against them, particularly when they 

demand in the 90s that someone should make their lives better, yet are unwilling to take any 

action themselves. That opens the issue of freedom, which motivates Tischner to look for 

inspiration among the modern philosophers. One of them is Hegel. Tischner, however, does 

not want to make from this some kind of synthesis of the ethical thought of modernity; for 

him that what is ethical must be that what every one of us needs to experience by himself.6 

What is sufficient right now is to remember that Tischner tends to put emphasis on 

subjectivity in philosophy. He tends to write about the experience of that what is good and not 

on the content of that what is good. To approach this from another angle, one would say this: 

Tischner is unlike Aristotle and Hegel when they write about the human being from the third 

perspective. Tischner is like St. Augustine when he writes about the human being from the 

first perspective. The other similarity with St. Augustine is that Tischner avoids asking about 

the essence of truth, thinking that only illusions can come from such a question. In some 

respect, they both view something that is true as that what is self-evident. Tischner goes 

further because the moral of his story seems to be that one cannot destroy our subjective 

truths by using facts (e.g. “I have faith in Jesus Christ”). 

In order to go deeper than that, we must understand Tischner’s theory on truth and 

evil. Just like Hegel, Tischner demands more from the word “truth” than the mere 

correspondence of thoughts to the facts. The word “truth” has a great significance to him. 

When Tischner is teaching us that truth never comes to us too early, he is telling us this so 

that “we” (or rather the readers living during the Soviet era) will not become impatient and 

thus, in the end, left without hope. Yet the striking fact for Tischner is that, unlike the first 

Christians who lived among John the Baptist and who were waiting for their Christ (like, if 

5 Something which is obvious for us when we read: “The thinker’s task is mainly to discover the essence of an 
appearance” (J. Tischner, Wędrówki w krainie filozofów, Kraków 2008, p. 18). 

6 A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między panem a plebanem, Kraków 1995, p. 97. 
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I might mention it, Hegel himself was waiting for his Theseus at one point of his life), “we” 

are no longer waiting for the chosen one, but instead we accept the view that nothing can be 

done about the (political, communist) system, which itself is presented to us as if no one was 

really there, as if the system was just a spectrum, an absurd machine that is moving by itself – 

and nobody knows where and nobody knows how and nobody cares. Without our 

understanding of the problem there is no hope for a solution, and thus no hope for the future, 

no hope for the new savior (be it Christ or Theseus).7 

Tischner at this point will not argue in a Hegelian manner that we ought to leave 

Christ’s grave behind us and find the spirit who is always present in us. Tischner will not do 

that, because the transcendent God is that what is important for Tischner’s topic of truth. 

Despite that, Tischner wants to jump into Hegel’s way of thinking, hoping that he will find 

there, among the greatest thinkers of our past, that what is still valid for our future, that little 

missing thought on freedom which will help us to define the present. He wants to find that 

what can still be saved in modern philosophy,8 which, of course, is to assume that something 

is seriously wrong with modern philosophy, or rather with modernity itself. This approach 

works to some extent because Tischner is not asking about Hegel’s view of God, which would 

complicate things for him because the issue that he wants to address is freedom, which is 

deeply dependent on our view of God, as it was clearly shown by Luther and Calvin. But 

since he quotes Kojève, it is hard to imagine that he was not aware of this issue. 

Tischner thinks that he has found that crucial thought of modernity in no other place 

than in the famous master-slave dialectic. Earlier on I have mentioned Kojève’s influence on 

Tischner. Kojève gave us an existential reading of the master-slave dialectic, in which the 

working slave is far more important than the issue of self-consciousness’s moving away to the 

realm of thought in order to find freedom.9 In other words, he puts too little focus on the latter 

part of that chapter. Kojève also thinks that Hegel is the very culmination of the history of 

philosophy, that essentially nothing new can be said after Hegel, because the end goal of the 

history of thought was to show everyone that our thought is historical, i.e. the goal, which 

now is fulfilled, was always to grasp the history of philosophy.10 He also expresses the 

7 J. Tischner, ibid., pp. 122-123. 
8 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty: Czytając Fenomenologię ducha Hegla, Kraków 2016, pp. 33-34. 
9 A. Kojève, Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit, trans. J. Nichols, 

London 1980, pp. 41-42, 47-48, 259. 
10 Ibid., pp. 163, 165-166, 262. 
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thought that what really drives the master is the desire for the other man’s desire.11  

Finally, at one point Kojève focuses on the role of the thing which bounds the slave with the 

master12 – that will also be the case for Tischner’s interpretation of Hegel. 

Tischner, just like Kojève, speaks of the master’s desire for the desire, which he calls 

“the obsession of owning other people”.13 The master wants to be recognized as the master, so 

he desires that the slave will desire what the master owns.14 Unlike Kojève, Tischner does not 

develop that issue explicitly. What he does say is that to be a master is to own something that 

would normally, in normal circumstances, be a belonging of the other: to get what was yours 

and what you need, to do it in a way which will force you to acknowledge your new situation 

of servitude. Without the “consciousness” (without the concept) of ownership, there can be no 

lordship. So, in short, Tischner is more focused on the perspective of the serf 

(I shall call him – der Knecht – a serf from now on).15 By owning something which the other 

really needs, you basically own him. In the mind of the serf that dependence is as strong as the 

fear of death (see PhG: §190).16 So the frightened serf is attached to the earth “like a tree to 

the ground”,17 which implies that he has no hope for the afterlife. According to Tischner, 

Hegel thinks that the serf is certain of his self-sufficiency thanks to the self-sufficiency of the 

thing that he works with, “the stuff” that he converts into something useful.18 “A slave is first 

a slave of his possession, and as the thing is a property that belongs only to him, he does not 

feel any lord above his head. But when someone else becomes the owner of the thing, then, 

because of that bond towards things, a slave becomes the owner’s property”.19 For Tischner, 

the serf is a realist in this sense that he believes only in the reality of material things.20  

This makes the serf a coward because outside of the realm of things there is nothing (there is 

nothing left if one is dead),21 yet within the realm of things there is nothing that would have 

11 Ibid., p. 40. 
12 A. Kojève, Wstęp do wykładów o Heglu, trans. Ś. Nowicki, Warszawa 1999, pp. 86, 195-196, 516. 
13 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2012, p. 198. 
14 Ibid., p. 196. 
15 In Miller’s translation into English and Landman’s translation into Polish, as well as in Kojève and Tischner, we 

have a “slave”. In Pinkard’s new translation into English and in Nowicki’s new translation into Polish, we 
have, as we should have, a “serf”. 

16 Ibid., pp. 192-193. 
17 Ibid., p. 194. 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 195. 
20 Kojève was speaking about the master being an idealist. However, perhaps we would want to point out that 

it is the serf who runs to the world of his inner thoughts as the Stoic, Skeptic and the Unhappy 
Consciousness. 

21 Tischner reads §194 as if the master was only a relative master, unlike death. This is interesting, because 
Tischner is speaking about a particular illusion, namely: the serf thinks that the master is the reason of his 
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sufficient value for him to take joy in the work itself. To live is to own. One owns what he 

desires.22 Now, this makes the situation of the master troublesome because he cannot expect 

the serf to expose himself to danger in the name of his lord. The serf cannot fight and die for 

him. It was exactly the mortal combat in which he failed in the first place.23 He is useful for 

the master only when he works and gives him the spoils of that work. That work will 

eventually make the serf free. In that work, in that process of changing something with one’s 

own hands, the belief of the self-sufficiency of a thing diminishes. So the work cures the serf 

of the naivety of realism. What counts is one’s own effort, not so much the material result 

which it produces.24 We can say that the experience or the wisdom or the independence is that 

what is important, not the apple juice or the brick from the clay-bearing soil, because the latter 

is only necessary for survival, but life, at least at some point of the development of 

consciousness, is not all about survival. And that was the case for the master and his 

“chivalrous” bravery,25 with that crucial difference that from now on only the working man 

creates our history, while “the passive loafer” – the master – just so happens to be standing in 

the way.26 

What is truly missing in Tischner’s view on Hegel is the theological side of Hegel’s 

philosophy (be it from the early theological writings, or from the Berlin period), as well as the 

logic which is an important foundation for it (again, be it the early drafts, or The Science of 

Logic). Without this logic and without the philosophy of religion (especially Hegel’s 

reflections on Christ, on evil, and on the proofs of the existence of God) Hegel seems to be 

closer to the Marxist standpoint than he really is because we simply ignore a large part of that 

what makes Hegel an idealist. That is the topic which would surely interest Tischner if only 

he knew about it – not everything in Hegel is primarily about history, there is always a lot of 

Schelling left inside of his writings.27 It is just that, due to the Marxists influence, this one 

passage about the Serf and the Master is widely considered in Poland as the heart of the so-

called “Hegelian dialectics”. In other words, the illusion is created due to the lack of an 

enslavement. The truth, however, is that the serf created a master “in his soul” (ibid., p. 198), which implies 
that the serf had created an image of death which haunts him, and because of that image the serf turned 
out to be a coward. What Tischner is not writing about, yet what he undoubtedly has in mind here, is the 
existence of a soul. That is something that he – Tischner as a priest – will never doubt about. The serf will 
not truly die, but he does not know that yet. 

22 Ibid., p. 196. 
23 Ibid., p. 194. 
24 Ibid., p. 195. 
25 Ibid., p. 196. 
26 Ibid. 
27 See V. Leško, Filozofia dziejów filozofii: Silne i słabe modele, trans. B. Szubert, D. Bęben, Katowice 2017, pp. 

79-90. 
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independent research of Hegel’s philosophy in Poland, since, on the one hand, the competent 

researchers of Hegel, such as Marek Siemek, had begun their inquiry on Hegel from the 

already gathered knowledge of Marx (it was never the other way around), and on the other 

hand those researchers were never interested in Tischner. Thus, those others who do indeed 

take into consideration the philosophy of the Polish priest do not have fundamental 

knowledge about Hegel. There is a clear gap of knowledge here, either one is interested in the 

former or in the later philosopher. Since Tischner is almost unknown outside of Poland, it is 

not surprising that no one has pointed this out. That is to say that for those who spent a lot of 

time reading Plotinus, St. Anselm or St. Thomas in Poland Tischner’s way of thinking will 

seem to be more “fluid” than that28, and that will create an association with Hegel, where in 

fact that way of thinking, in front of Plotinus, Anselm and Thomas, could as well be described 

as similar to the thinking of Marx (yes, indeed!), Husserl, Heidegger, Lévinas or Derrida. 

Those who do not favor the classical philosophy, if they are still seriously invested in 

philosophy as a whole (that is not a condition for being interested in Tischner’s thought), tend 

not to be interested in Tischner at all. In this sense, Tischner is, unfortunately, the oddball of 

Polish philosophy. 

Tischner now asks a series of questions. They all really come together to one specific: 

Why is the enslavement permanent, going from generation to generation?29 And what could 

Hegel tell him? Hegel could respond, as he did later on when referring to the servitude of the 

Middle Ages – when the Germanic people were the Serf, and the Church was the Master – 

that it was necessary for molding the barbaric, animal-like character into that which will make 

a condition for the future, authentic freedom.30 So even though the master was not planning to 

make the serf free, freedom was indeed the result of that continuous struggle.31 And there is 

no “shortcut” for freedom! Without the existence of an easy route, we ought not to think about 

this whole process as a tragedy. Can a brute truly think? If not, then let him have his lesson 

appropriate to his capacities. 

Tischner is also, in a way, pointing out to such a slow process when he tells us: 

“In order to be free, one must think; but on the other hand, in order to think, one must be 

28 There is a justification to think that way about Tischner’s philosophy, for example: “One sees a moment 
which persists only on the faces of the dead people” (J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 120), i.e. there 
is pretty much nothing persistent in this world. 

29 Ibid., p. 198-199. 
30 G. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, pp. 733, 795; G. Hegel, Lectures on the Philosophy 

of World History, Volume 1: Manuscripts of the Introduction and the Lectures of 1822-3, trans. 
R. Brown, P. Hodgson, Oxford 2013, pp. 473-474. 

31 See T. Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, Cambridge 1994, p. 267. 
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free”.32 He is not calling this a vicious circle, but simply “a circle of education”.33 At the same 

time, a man is for Tischner first and foremost a laborer (which is interesting, considering 

Tischner’s obvious anti-Marxism). This is how a human being is similar to God and this is the 

topic which, according to Tischner, should be discussed more often.34 Tischner draws 

a similarity between human fruits of labor (a chair, a window, etc.) and words. All those 

things around us are filled with meaning. This special “language” – the human labor – is 

stateless, bound to no nation, understood by all.35 Even the imperfect goods (a spoiled can of 

food that was supposed to be good) are similar to lies.36 This is, in my opinion, an important 

comparison, because it enables the thinker to think about truth as that which can manifest 

itself as a true judgment on the one hand, but also as the true work of art or a true friend.37 

With that comparison comes the promise that we can find a connection with Hegel’s 

and Tischner’s way of speaking about truth. None of them think about it only as an agreement 

of a proposition to a state of things, because a thing or a person can be worthy of the claim of 

being true, just as the wild beehive can be described the same way as a person: “it is rational”. 

The beehive is rational even though it is not a way of thinking. A colleague is a true friend 

even though he is not an agreement of a proposition to a state of things. The promise of 

a common ground between Hegel and Tischner is backed up by the fact that Tischner 

associates an image (like an image presented in myths) as that which keeps us afar from truth 

rather than that which helps us find the truth,38 just like Hegel sees in the image that what is 

non-conceptual, full of arbitrariness (PhG: §10), far from becoming a knowledge of 

a knowledge (PhG: §795). It is also backed up by Tischner’s view that a culture is a mirror in 

which one sees the truth about himself (when he does not, that culture is already dying)39 and 

by his acceptance of the positive Infinite, if not “positive” in a strict Hegelian manner, then at 

least that of Descartes, where infinity cannot be thought as a simple negation of the finitude, 

with all the philosophical implications that come with such a way of thinking.40 

32 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, pp. 77-78. 
33 Ibid. 
34 Ibid., 84-85. 
35 Ibid., 85. 
36 Ibid., 90. 
37 Ibid., 195. 
38 Ibid., p. 117. 
39 Ibid., p. 193. 
40 J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 49. Tischner was convinced by L �évinas that Hegel established his way of 

thinking about infinity thanks to Descartes (ibid., pp. 55-56). 
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3. The anti-Hegelian aspect

The anti-Hegelian aspect of Tischner’s theory of truth becomes clear when Tischner 

tells us, perhaps in a fashion similar to Jacobi’s philosophy, that one must feel the truth and by 

feeling it one must meet one’s commitment to it. At that point we, the readers, understand that 

the talk about positive Infinity was supposed to make room for a transcendent God. One must 

feel the truth and face its expectation because otherwise one is left with a disruption that must, 

either way, be healed, the disruption that is taking place when thinking is separated from 

feeling.41 So, according to Tischner, thinking, or the concept (as Hegel would have it), has no 

privilege over feelings. If anything, it looks as if it is the other way around, since every 

culture is always in a sense “a culture of feelings”,42 so that the concept is not what is crucial, 

not what is self-standing in its worth, not what can freely develop itself. Even that what brings 

order to all the different feelings is not at all reason (reason as a faculty), but simply beauty.43 

Even if an image, no matter how beautiful, does not, as an image, help us to reach the truth, 

truth is not a value to which other values must submit themselves as less important.44 It is the 

other way around, a value (like beauty) is strengthened by the truth which is the subordinate 

value by itself. That is not to say that one does not reach the truth about the world, God or 

another man by simply “feeling it”. One does it by understanding, by collecting all the 

information and distinguishing the essential from the unessential.45 So Tischner is not 

advocating some kind of irrationalism that has nothing to do with the old Logos that we read 

about in ancient books. All that Tischner is saying is that knowing something is simply not 

what is most important in our lives. In that way, he is going the same route that Nietzsche 

once took when he asked about why exactly do we accept the absolute value of truth without 

ever thinking about the reason for doing so. Of course, Tischner has something much humbler 

in mind than the revaluation of all values. He simply wants a situation in which a man is in 

harmony with the Christian world. Those philosophies that are “totalistic” (“totalistyczne”), 

i.e. those that want to encompass the whole reality with the word “being” (and other words 

that are closely connected to it – that even includes, to a lesser degree, Hegel’s and 

Heidegger’s philosophies)46 will, according to Tischner, tell us a different story, a story about 

philosophy being something self-sufficient in the context of human life. According to those 

41 Ibid., p. 45. 
42 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 204. 
43 Ibid., pp. 204-205. J. Tischner, Filozofia dramatu, pp. 131-134. 
44 Ibid., pp. 138, 154. 
45 Ibid., p. 9. J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, pp. 15-16. 
46 J. Tischner, Filozofia dramatu, pp. 29, 50. 
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philosophers, truth is here to save us from evil, from that which destroys. In order to express 

that, one needs not to invest himself in metaphysics, because metaphysics does not really ask 

the most important question: who is a person?47 This is basically the same thing that Westphal 

said, but in Tischner it would become an accusation: “Philosophy is essentially 

a totalizing gesture”.48 

Now what exactly the truth would be for Tischner, aside from being a value? Here lies 

the problem, because we read that truth is a value which is undefined.49 That we cannot 

simply accept no definition at all is something which is “unfortunate”. Perhaps it would be 

great if we could, but we cannot, not within the realm of philosophy – only poetry would 

allow that.50 This is not a reason to fall into Kierkegaardian angst. On the contrary, Tischner 

often deals with that with a joke. For example, one of his sayings, which certainly was not 

meant to be taken seriously (Tischner spent quite a lot of time in front of a camera, where he 

often had to acknowledge the broad audience), became a Polish aphorism, namely that there 

are three types of truths: the truth, also truth, and BS. But that is not the only instance of 

grappling with the truth with the help of irony. For example, he also writes: “I must confess 

here my intimate secret: I carry in myself a strong conviction that no thesis that belongs to the 

philosophical wisdom can be a true thesis, unless it can be translated into the speech of the 

Gorals from Podhale. The translatability into Goralish is my private criterion of truth. It helps 

me a lot”.51 So this is a tongue-in-cheek way of saying that philosophers have an obligation to 

talk and write in simple terms. Why? Because it ought to be either comparable with our 

feelings or incomparable with them… but never irrelevant. And here the word “feeling” 

returns to us like a boomerang: “The truth consists in some kind of agreement: the agreement 

of thought with reality, the agreement of feeling with value, the agreement of a man with 

himself. Truth consists in an agreement of that which the man feels with that who and what he 

really is. (…) The truth is always ready to be achieved, because there always was, always is 

and always will be a subtle distance between my feeling and value, between my thought about 

the thing and the thing itself, between me and myself. The value of truth realizes itself 

throughout the whole life”.52 Let me repeat: truth is not even viewed by Tischner as the end-

47 Ibid., p. 107. See P. Bortkiewicz, Koncepcja dialogu w twórczości ks. Józefa Tischnera, „Poznańskie Studia 
Teologiczne”, 12, 2002.  

48 M. Westphal, History & Truth in Hegel’s Phenomenology, Indianapolis 1998, p. xi. 
49 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 106. 
50 Ibid., p. 107. 
51 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 115. 
52 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 107. 
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goal, but, being a value, it always needs to be in company with another value (politeness, 

trust, love, beauty, justice etc.).53 So sometimes silence is a better solution than telling the 

truth.54 However, truth is not for another value a form of decoration. Let us consider one 

example from Tischner in order to understand this issue better: “Everyone talks about 

‘honesty’. The intellectual ought to be first and foremost honest. Honesty will solve every 

problem. Let us count on it… A king’s ransom to the man who thinks [and is willing to prove 

that he is right] that the notion of honesty itself does not bring to our table new problems”.55 

Truth needs to be in the company with another value as something important to it56 and it 

needs to remain there a truth “to the very end” (that is to say, basically, that we should avoid 

half-truths).57 To determine that “being-to-the-very-end”, we need to be aware of the aim of 

the action that is connected to the value (like the decision of a judge in connection to justice 

etc.) in order to figure out if it is evil or not.58 

Evil is an interesting topic for itself in Tischner’s philosophy because he does not view 

it as a simple negation, as a Thomist would have it (Thomism being a greatly influential 

system in Poland). If it was just a negation, that would basically mean that evil is an 

imperfection.59 Now it is true that whether we identify the Good (as in Plato’s sun) with 

being, or whether we do not identify it that way, we, either way, fall into all sorts of 

metaphysical problems.60 As Izabela Marszałek describes it: “Here comes the fundamental 

difficulty which consists of the Good being indefinable. Aristotle had to deal with this 

problem his whole life and, as Tischner used to say, nothing or almost nothing has really 

changed from that point of time”.61 To avoid this problem one can, just like Kant did, avoid 

the question itself by claiming that one does not dwell with metaphysics, and in this sense, 

Tischner is indeed a Kantian thinker. We do not know it, we cannot know it, otherwise we 

would be at least a little closer to the solution within those two and a half thousands of years. 

Since we do not know what is the Good, then how can we solve the problem of evil from the 

53 Ibid., p. 109. J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 113. 
54 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 110. 
55 It is apparently Hegel who thinks in those lines in his Phenomenology of Spirit, but I find it difficult to support 

that claim. By talking about other philosophers, Tischner is really unveiling his own philosophy. He reads 
Hegel with the lenses of his own theories (which, we have to admit, is something that philosophers often 
do, including Hegel himself). J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 142. 

56 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 109. 
57 Ibid., p. 113. 
58 Ibid., p. 115. 
59 J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 182. 
60 A. Niemczuk, Traktat o złu, Lublin 2013, p. 17. 
61 I. Marszałek, Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła: Czy zło jest w nas, czy między nami?, Kraków 2014, p. 

223. 
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perspective of existence? Let us drop the question altogether, so that we can focus our energy 

on that which will give us some hope of a satisfying solution to the question: how to deal with 

the fact of the presence of evil, how to understand that presence?62 

Why is that strategy important for Tischner? Because he opposes the Thomism’s (or 

perhaps rather the Lublin Thomism’s) way of argumentation that comes in two steps. First 

one assumes that in order to explain a being as something that has clear, distinct properties, 

one cannot point out to that what is a mere thought (that approach invites “the modern” 

philosophers to debate with the Thomists on a ground that is favorable to them); secondly, 

and this one is more basic, one proves something by showing that the negation is absurd. 

Here the absurd part would be for a Thomist that within Tischner’s philosophy evil has an 

independent being, that it is self-standing (to make that kind of judgment is tempting when 

one sees that so much has been written by Tischner about evil seemingly independently of the 

topic of the Good). Yet Tischner does not claim that evil has an independency. He simply 

wants to approach this issue differently.63 

It seems that what Tischner is getting at is something like “where there is a lack of 

thought, there is also evil”,64 but he avoids making such a simple claim because of the 

previously mention unwillingness to start talking about evil as just a negation.65 There must 

be some positive way of expressing it that would be adequate to our feelings when we face 

evil (this, of course, makes each confrontation unique, we are not obsessed any longer with 

the essence of evil or even with the lack of essence).66 Tischner needs to approach it this way 

in order to not get “invited” by the Thomists to the unfamiliar ground from which his position 

would be accused of being absurd. As a priest living in Poland, he can surely expect that to 

happen. 

Yet both Tischner and the Thomists have something in common. We need to be aware 

that the dependence of truth on other values does not carry in itself a risk of us falling into 

a post-modern trap, because there is, after all, a final point of reference in Tischner when one 

is asking for truth, namely Jesus Christ, “I am the way and the truth and the life”67 (we have 

to remind ourselves that Tischner is a priest, even if he sometimes seems to downplay that 

62 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, p. 20. J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 261. 
63 Ibid., pp. 182, 189. J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, pp. 146-147, 163. 
64 See J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2014, pp. 336-340. 
65 See I. Marszałek, Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła, pp. 13, 26, 93, 130, 140-141, 147. 
66 Ibid., p. 166. 
67 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, pp. 118-119. 
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distinguishing mark). In this sense we already are granted the recognition of evil as already 

being determined by the Bible. 

And what is the main inspiration from the Bible within Tischner’s philosophy? It is 

Adam and Eve, Cain and Abel – the initial recognition of evil.68 To recognize something is 

not to cause something, we are not flirting with Berkeley’s philosophy here. If so, it is not the 

truth that is the source of evil (the truth thanks to which one sees evil). On the contrary, truth 

gives us hope of overcoming it.69 

But why would we even consider that to be the case that 1) truth has something to do 

with 2) evil? It does not have to be a causal relation, all we need to know is that when the 

topic of truth emerges, the topic of evil emerges as well, as the two ringing clocks in Leibniz’s 

example. And they indeed are like those clocks, because evil is always similar to the truth, it 

always comes to mind.70 Now, what does that mean? 

Evil is similar to the truth in that sense that it also, just like truth, depends on 

something that it can connect to. Due to that characteristic Tischner calls it a phantom.71  

A phantom is neither real nor unreal – it becomes, it appears to be. What appears in this sense 

cannot be described simply as unreal, because it focuses our attention on that what is 

undoubtedly real (a tree… or perhaps a corpse), while twisting its meaning so that it is not 

only real but painful and calls for vengeance.72 “It is not important how evil exists, but what 

does it want. (…) It makes no sense to ask if evil exists or not. Evil is given to us as 

a meaning”.73 That phantom’s task which is to focus the victim’s attention to his own 

suffering is not difficult since life – as Buddhists are well aware of it – is full of it.74 All it 

needs to do is to find an enemy for its angry victim, someone to blame. Thus, what is needed 

are two people and their dialogue, even if that dialogue is already in the past when the 

phantom is being born, even if it is only a memory of the so-called victim. The truth is not 

needed here, but the semblance of dialogue – and thus a semblance of truth, of  “the personal 

68 Ibid., p. 22. J. Tischner, Filozofia dramatu, pp. 21, 25, 48, 172-175, 235, 274, 296. I. Marszałek, Józef Tischner i 
filozoficzne koncepcje zła, pp. 172-174. 

69 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 20. 
70 See J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, pp. 85, 119, 168; J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, pp. 17-19; J. 

Tischner, Filozofia dramatu, pp. 139, 143-145, 153, 159-165, 171-173, 189. 
71 Ibid., p. 189. 
72 Ibid., pp. 173-174. 
73 Ibid., p. 261. 
74 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, p. 171. 
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truth” – still is (Tischner 2012 : 186).75 Example: You have hurt me with your words, that is 

the truth, so I can hurt you back by cheating on you. 

What is the result of this course of action? Let us see for ourselves how Tischner describes the 

modernity before the emergence of Marxism: 

Let us ask: how is it possible that deception became the way of being for almost all the 

society? The answer is simple. Let us not forget that we are here in the times when 

Christianity has forced upon the world the duty of education, with Christ as the role model. So 

“to be a completed man” means here “to imitate Christ”. We see the result of this: instead of 

millions of Christ, we have millions of minor or major charlatans. These charlatans deceive 

not only others but also themselves. Is it possible to deceive yourself? Yes, indeed, you 

primarily deceive yourself!76 

So what has begun as an isolated act, an exception (But he cheated on me!), 

transformed into a habit. Already Aristotle would be well aware of something like that. But 

what is more, Tischner thinks that deception is like a plague, it goes from one “I” to the 

other.77 So the habit is not “blind”; the charlatans know what they are doing, they gather the 

knowledge through experience: “The greater the need for a lie, the clearer the consciousness 

of that what is true”.78 In order to be a whole person again, to be a true man within oneself, 

one needs to break from the evil that comes from the interaction with the other by 

understanding one’s own worth that is independent of the fact of participation in some group. 

I am true to myself as a man, only secondarily as a husband. That understanding comes from 

experience. It comes with the situation when there is no intrusion of a thought about a group 

presented to the mind in the broken mirror,79 but just this man, a partner of dialogue (danger 

still awaits us, because the dialogue was also the fuel for a phantom in the first place), in 

which, however, both at some point are interested in that what is true. Merely to talk is not 

enough. That “being interested” manifests itself in the authentic desire of knowing what the 

other side is willing to tell us. In this sense, we can say that truth is a fruit of an event. 

It is a value for which we all have to strive individually, something that, in its most authentic 

75 J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 186. Yet in the Controversy over the Existence of the Man Tischner seems to 
return to the classical, Christian notion of evil as a negation of that what is good (J. Tischner, Spór o istnienie 
człowieka, pp. 14-15). 

76 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, pp. 222-223. 
77 Ibid., p. 223. J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 174. 
78 Ibid., p. 153. 
79 “Reason sees that the world is his own mirror” (J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 114). 
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sense, cannot be inherited by future generations. The culture gives us a greater possibility to 

find truth, but we are still alone in the task of reaching for it.80 

Again, we do not need to insist that the event is somewhat beyond the being (like 

Alain Badiou does, and many others) or within the being. The issue of being has been 

dropped altogether. And now let us go back to the beginning of this article. What has been 

said there as far as Hegel’s philosophy goes? The truth can exist only as a scientific system 

which will explain to us in detail “what is”, and convince us that we are dealing with the 

whole which makes progress to its finished shape. Yet in Tischner there is no “whole” in 

a Hegelian sense, there is no progress of Weltgeist. It is just you and me with the decision to 

listen to or the lack of such a decision. If there is progress, then only in the sense of the 

experience of handling with the truth on the part of the decent man, and another experience of 

truth on the part of the charlatan. These two experiences do not need to differ that much. They 

are the parts of the same story because the charlatan feels the need to talk. 

4. Religion as the topic of Hegel’s Phenomenology of Spirit

In order for us to truly understand Tischner’s and Hegel’s incompatibility when it 

comes to the topic of truth, we need to know the limits in Tischner’s interpretation of Hegel’s 

Phenomenology, i.e. the chapter from the Phenomenology which is the most omitted by 

Tischner in his writings, chapter seven. In it Hegel is very consistent in that he does not ask 

about God, only about religion as a consciousness. So now what is the most important 

connection between chapter four (i.e. the focus point for Tischner and Kojève) and seven of 

the Phenomenology of Spirit when it comes to the issue of religion, outside of the perspective 

of Tischner’s philosophy (the perspective of a dialogue that is being mediated by God’s law)? 

There must be a connection between those chapters of Phenomenology, since we reach again 

in chapter seven, just as we did in chapter four, the unhappy consciousness, but this time we 

are going there from the happy consciousness of the Greek comedy.81 The connection lies 

within the topic of a thinking and willing subject (i.e. we have again a hint of some kind of 

praxis-theory, as much as we can get something like that from the Phenomenology). If we 

accept that in the Phenomenology we are dealing with the subject which presents himself ever 

more clearly in the progression of the different shapes of religion, we find out that in chapter 

80 J. Tischner, Filozofia dramatu, p. 215. 
81 See L. Rauch, Hegel’s Phenomenology of Self-Consciousness, New York 1999, s. 118. 
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four he was moving away from the unbearable reality into the kingdom of inner self (as the 

stoic, skeptic and unhappy consciousness), while in chapter seven the subject is ever so more 

visible within that same kingdom of the inner retreat (so it is more and more the case that we 

have two subjects, the one who is seeing or praying or building… and the one who is seen or 

prayed upon or built, i.e. a believer and his deity).82 While the subject is something given 

from the start in chapter four as the abstract I=I (which must become concrete in that chapter 

later on), in chapter seven it is the self-consciousness which we – the readers, the “in itself or 

for us” – are seeking when we already know what to seek for: the self-consciousness as the 

unhappy consciousness. Together with Hegel we dive into the topic of religion, knowing well 

that what we will find is not some truth about the afterlife (as a guidance on how to spend our 

lives here on planet Earth), but the truth about ourselves. And we seek that within the topic of 

community, which was presented to us in detail in chapter six but was missing in chapter four. 

We can say that in chapter four the subject was all alone or, so to say, “alienated”. The “I that 

is we” was only at that point a foreshadowing presented to us by Hegel. 

It is important to point this out, because chapter six is also something that Tischner 

avoids, both literally and by the fact that he avoids mentioning about groups (he focuses his 

attention on dialogue). From that very chapter seven we already know that self-consciousness 

(i.e. the nations from the past, especially during the Middle Age) is, in a way, cursed to seek 

another self-consciousness (within the stories told by the priests) in the place where only 

silence can be heard, because it does not fully know that it ITSELF is that what is being made 

double, it is its own subject that is susceptible to changes and object that shows itself as the 

Unchangeable (PhG: §207). A position unacceptable for Tischner, for whom God remains the 

ultimate point of reference, even if Tischner does not bring this up as often as the other 

members of the Church would want him to. Hegel brings what is divine down to earth. So let 

us ask the crucial question now: What is the most important difference between chapter four 

(which is close to the mind of Tischner) and seven (which is not) when it comes to the issue 

of religion? Chapter seven shows us that the same spirit is really there in both ethics and 

religion, while it is not the case with chapter four, which directs our attention more to the 

individual (the serf, the stoic, etc.).83 

But if we wish to move beyond the aspect of a mere subject and start to talk about 

spirit (i.e. if we want to move away from the Hegel of Kojève and Tischner, the Hegel with 

82 Ibid. 
83 See R. Stern, Hegel and the Phenomenology of Spirit, London 2002, pp. 185-186. 
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the heavy emphasis on the working serf), then what is the relation of spirit to truth for Hegel? 

What is it that both of these terms have to do with each other? The true shape of truth is the 

scientific system (PhG: §5), which means that only the concept can be an element of its 

existence (PhG: §6). The science (i.e. Hegel’s system) is the main topic, not a man working in 

sweat and tears, and history is important because of that broad science, not because of our 

present struggle in the world. Now that is not to say that spirit is limited in such a way to the 

concept that what is non-conceptual (i.e. the image of Virgin Mary, The Last Supper, etc.) has 

nothing to do with spirit whatsoever. After all, we talk about spirit even if the topic has little 

to do with that what is conceptual (like in chapter seven before the section on the revealed 

religion). Yet the scientific system, “the genuine science of spirit”, is the result of spirit’s 

advancement towards absolute knowledge (PhG: §89), in which spirit achieves conceptual 

knowledge (PhG: §797) and ends his journey (PhG: §805). The journey ends, because there is 

nothing foreign to spirit anymore, nothing that must be overcome in order to gain some 

substantial self-knowledge – spirit knows itself as spirit (PhG: §808), and we, the readers of 

The Phenomenology of Spirit, see the proof of that. We witness the articulation of spirit in 

philosophy. That is absent in all of Tischner’s books. The point of reference in Tischner’s 

philosophy simply moves from a person to a person. 

Within Hegel’s philosophy, when something is conceptual it is supposed to be familiar 

in one way or another to a philosopher, which is not the case if something is presented in 

imaginary representations or shapes (PhG: §197). But the imaginary representations or shapes 

(like that of a flower or a dog, or a Pegasus that we see on TV) is something that is easily 

grasped by our common sense (by that which is common in our thinking with uneducated and 

educated people alike, the part of thinking that does not find itself in any trouble whatsoever) 

(PhG: §69). We witness that which is already shaped, and then we – as philosophers – must 

remind ourselves that it is our representation (PhG: §197). We tend to be lost in that what is 

given when there is no need for a conceptual struggle (i.e. when there is no need for knowing 

something that is difficult). That struggle, however, requires some effort and not all are ready 

for it; because of that, truth cannot be obtained by common sense. Not only “easily obtained” 

– it cannot be obtained at all by common sense, otherwise either truth would be trivial (“my

shirt is blue”) or we would not really talk about the simple, obvious, common sense, the one 

and only which (supposedly) stays the same despite the cultural and historical differences.84 

84 That demand for an authentic, boundless common sense is, of course, a great topic for itself, but there is no 
place for it in this article. 
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The truth for Hegel cannot be something “private”, mine and mine only. There is no such 

existentialism in Hegel’s philosophy. Yet it is in Tischner’s philosophy, and that is because in 

Tischner’s philosophy we mediate the truth by feelings, which are “mine and mine only”, 

unique. Tischner does not connect truth with common sense directly, but, just as it is the case 

with evil, he makes our understanding of truth dependent on our feelings, on personal 

experience, on memory. Moreover, he searches and describes the truth in a concrete situation: 

the situation of a communist regime. From Hegel’s standpoint, even in the more “primitive” 

shapes of religion (in everything that comes before the revealed religion in chapter seven) we 

observe the value in that which gives us at least some glimpse of a concept (i.e. we see the 

beginning of that what is unfolding).85 And even when we finally reach the topic of the Holy 

Spirit, Hegel is telling us that what is missing here is the concept, because the Holy Spirit is 

not properly seen as the community and instead too much emphasis is put on the reincarnation 

(PhG: §762-763), on the given situation from the Scripture. We will also learn from the 

Phenomenology that the Creation from the Biblical story, alongside images such as the image 

of Father and Son, is just the concept presented as picture-thinking (PhG: §771). We just 

speak like that when we preach, but we understand some deeper, philosophical meaning. Even 

in chapter four, in the description of the religious practice connected with the unhappy 

consciousness, we read about “the shapeless roar of the pealing of bells, or that of a warm 

vapor filling a space, or that of a musical thought which does not amount to concepts, which 

themselves would be the sole, immanent, objective mode of thought”, etc. (PhG: §217). 

 So Hegel is asking all the time for a concept, the concept which is often missing. He does not 

want to make the truth context-dependent the way Tischner wants it. That way of Hegelian 

thinking is not something which is reserved for one’s individual feeling. It is historical 

thinking which invites us to search for patterns. It does not so much invite us to look at the 

Present through the lens of the Past, and even if that is the case, that has only secondary 

importance, since that would somehow deny philosophy its merit as wisdom for the sake of 

wisdom. The emphasis on learning from past mistakes would make philosophy something 

instrumental.86 If so, philosophy is not in the service of a so-called life. If anything, it is 

exactly the process of life, even the very basic forms of life (as described at the beginning of 

chapter four) which is the backbone of the flourishing philosophy (together with other aspects 

of spirit, such as law etc.). That basic life was not even that important for the Phenomenology 

85 Y. Yovel, Hegel’s Preface to the Phenomenology of Spirit, p. 3. 
86 R. Winfield, Hegel’s Phenomenology of Spirit: A Critical Rethinking in Seventeen Lectures, Lanham 2013, pp. 

322-324. 
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as, say, morality and religion.87 The topic of life as something common (be it among fellow 

people, or among all the animals) is only something that Hegel must include in order to reach 

the topic of spirit, while Tischner makes such a topic of life (via feelings) something 

important in his philosophy. 

5. A man should be free

Before I wrap up this article I would still like to return to the issue of this one passage 

from the Phenomenology – the Master and the Serf – so that I will not leave the reader with 

the impression that Tischner pointed out one fragment and never developed his thought from 

that place. He did, but he did it in a kind of bizarre, unfamiliar to a Hegelian way. Why is that 

so? There is a crucial point to be made when we, the readers, are dealing with social 

philosophy, namely that society requires organized cooperation of those who know something 

really well, like a craftsman, a scholar and so on. It is not that Tischner would disagree,88 it is 

just that he is further away from making that simple point than Hegel, and thus he is less 

willing to conceptualize human interactions. Instead, he sees every one of them as unique. 

The feeling, or rather the one who feels, is not someone who is willing to be defined. In front 

of a definition, he is ready to tell us that we simply do not understand, because we have not 

experienced it.89 

Now “less willing to conceptualize” should be a clue for us that one wants to talk 

about Hegel outside of Hegel. An image or story is not something that will satisfy a Hegelian. 

Tischner is aware of that, since he describes Hegel’s standpoint like this: Religion is nothing 

else than the wisdom that has been written down for the masses. The people from the masses 

think through images. The speech of religion adapts itself to the needs of the masses and 

speaks through the means of imagination”.90 The point is that perhaps he himself is close to 

that way of religious thinking. In Tischner’s Controversy over the Existence of the Man we 

are reminded once again about the cunning nature of evil and the disarming smile of the 

system.91 We are told that when we talk about a human being, we must leave behind ontology 

and focus on agathology. That is so because modernity throws us back into thinking about 

evil as a kind of fate, something that we have no control of (think about Descartes’s evil spirit 

87 See H. Harris, Hegel’s Ladder II: The Odyssey of Spirit, Indianapolis 1997, p. 764. 
88 See J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, p. 544. 
89 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, pp. 22, 32. 
90 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 232. 
91 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, p. 11. 

143



or about the teachings of Martin Luther). Apparently, it is Hegel who must remind us that 

a man is indeed free and that the man’s truth is his deeds.92 The diagnosis is really grim: 

“Independently of the motives of Descartes’s decision [to write about the evil spirit who, for 

some reason, deceives us], one issue seems to be important here: Descartes is giving 

expression to the new understanding of historic evil – evil that has appeared at a concrete time 

and place and which leads to the very worst, that is to say: it leads to that what is happening 

all around us. (…) How one is supposed to explain a religious war between Christians? 

Neither hunger nor the need for a “living space” can explain that”.93 

The answer? The perpetual lack of truth. Only within the topic of a powerful lie that 

we have not created can we explain that war between Christians, only under a common lie is 

that war possible.94 Without Hegel’s help, it will seem to the moderns, the moderns who are 

“blind”95, that “a deed is the tip of an iceberg, with the main part being hidden underwater”,96 

i.e. a good deed or a bad one is, supposedly, only a result of that what is already within the 

realm of necessity. It does not matter what will you do, no one is to blame. Freedom is an 

illusion. Hegel, according to Tischner, is the one who saw things deeper than that. He saw 

whole structures of consciousnesses and with that also the superstitions that needed to be 

overcome in order for a man to be free.97 In other words, Hegel “will try to reveal the origins 

of the deed from the point of its dark beginning up to the very end”.98 Hegel will show us that 

a man gains a better understanding of freedom throughout history. 

He will combat the common lie. The common lie is that a man is really not free at all. The 

common lie is heavy under the influence of that what Hegel would simply call a mechanical 

way of thinking – as if people were just balls thrown in the air. After all, that, too, has a lot to 

do with the times of Descartes. It is a viewpoint which was foreign to the minds of Dante 

Alighieri’s peers, who believed that people are punished severely only when they behave in 

an evil way and when they do that with full awareness; there was no place in Dante’s time for 

Socrates and his: “He who knows what good really is will do good”. Once upon a time, there 

92 Ibid., p. 17. 
93 Ibid., p. 20. 
94 Ibid. 
95 Ibid., p. 22. 
96 Ibid., p. 18. 
97 Ibid., p. 29. 
98 Ibid. 
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was a special place for willpower and freedom.99 Now, when we read philosophical books, it 

seems to be largely gone. 

We can definitely get something like that from Hegel, but we must be willing to read 

between the lines. What is important is that we ought not to think that Tischner is here caught 

up in Hegel’s way of thinking, that he is his late disciple. As we have seen, he simply 

appreciates some of Hegel’s insights, he is searching for some kind of inspiration. He is not 

the disciple, because within the issue of freedom (an issue very important to Hegel) Tischner 

is focused on those who take away our freedom, and the Master-Slave dialectic was only the 

starting point for that reflection. That is why he feels the need to understand evil so that at one 

point he might say: 

The parasite is conscious of the fact that when it goes to creating values, everyone is better 

than he is. He is not the one who makes the flowers grow, or the sun shine, or the water flow. 

What is, then, the reason for his existence? Why, in his own mind, should he be? The 

existence of a thief is without a reason. A thief also feels inside of him a voice of the instinct 

of self-preservation. He wants to live. He wants to live even if he does not know why is he 

living. Let us ask: how does the irresistible will to live expresses itself to the outside? It 

expresses itself by the increased desire for power. The desire for power is an obsession of 

those who are unable to justify their own being on this earth by other desires. According to 

them, “to be” always means: to rule. The one who does not rule, in fact, does not exist.100 

Conclusion 

Hegel is thinking about science that has emerged from the history of philosophy. 

Tischner thinks about the difficult situations that the modern man faces, particularly religious 

wars, totalitarianism and the problem of living in a country that is once again free (i.e. in 

Poland after the collapse of the Soviet Union). We will find no clear, metaphysical 

background which would unite the two views on truth. In fact, Tischner avoids metaphysics 

as much as he can. He knew well enough that Hegel was not an enemy of religion and 

certainly that he was not an enemy of freedom. But once Tischner goes on speaking directly 

about truth – either for himself or when speaking about Hegel’s philosophy – we start to see 

the main difference between them: Tischner is far more interested in ethics (i.e. the ethical 

aspect of religion and the ethical aspect of the life that is lacking a religion) than in history or 

99 Ibid., pp. 12-13. 
100 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, p. 203. 
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in building a system. Tischner thinks about that what should be true for a man (an everyman, 

not particularly a philosopher or a priest) when a man faces evil. He also thinks about the 

reason why dictatorship came to be in the first place. That opens the question of freedom. 

A Hegelian, perhaps, could answer with something like: Understanding (Verstand) is 

a great power… up to the point when it is forced to explain itself.101 The point of a Hegelian 

would be that Tischner does not think about making a clear method for his philosophy, nor 

does he think about remaining faithful to his own method. Tischner’s remarks on truth or evil, 

one could think, are all over the place and are always only fragmentary, as if he was just 

a modern poet. Tischner’s approach to philosophy is much humbler. Despite all of that, 

Tischner appreciates Hegel’s effort. He admitted quite clearly: “I am certain that this work 

[Phenomenology of Spirit] belongs to the few masterpieces that the European philosophy has 

ever created. Like all great works, it requires an ever continued reading. But it is not the point 

to make one more commentary and to add it to those that already exist, but rather to read it 

from one’s own self and for one’s own self – from one, that is from the deepness of today’s 

spiritual need, and for one, that is for satisfying the hunger of understanding the situation in 

which we are currently living”.102 Unless Tischner figures out that a particular philosophy is 

harmful to the moral behavior of the reader, he will be very careful with his criticism. Since 

there is pretty much no critique of Hegel from him, one could assume that Tischner is 

following his footsteps. This is false. He merely prepares the ground for his own inquiry, not 

so much about truth, but about our own freedom. It begins and ends with the experience of 

our day to day life. 
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EXILIC REPRESENTATION AND THE (DIS)EMBODIED SELF: 

MEMORY AND PHOTOGRAPHY IN YOSHIKO UCHIDA’S AUTOBIOGRAPHY 

DESERT EXILE: THE UPROOTING OF A JAPANESE-AMERICAN FAMILY 

Abstract  

Photography and memory seem to be inextricably bound up with each other, as 

photographs can invoke memories which help to excavate past moments with vivid details. 

Yoshiko Uchida in her autobiography, Desert Exile: The Uprooting of a Japanese-American 

Family (1982), delves into her past experiences through the lens of counter-memory, i.e. the 

memory of the minor and the subjugated. The Japanese-American author strives to recover 

the past by means of photographic images which—blended into written reminiscences—

uncover yet another plane of articulation. Individual memory has enabled the author to chisel 

her own identity with textual and photographic means of self-expression. Constructing her 

autobiographical confession, Uchida also draws upon the collective memory of the war 

internment of the Japanese and Japanese Americans, which inevitably shaped her present self. 

A set of photographs which accompanies her account testifies that the ocular dimension can 

be as powerful as the textual one. Each photograph contains a stratum of data which deprives 

the text of its autonomy and grants it an equal status of signification.  

Key words: photography, memory, counter-memory, representation, Japanese-American 

literature  
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Photography and memory seem to be inextricably bound up with each other, as 

photographs can invoke memories which help to excavate past moments with vivid details. 

They also facilitate bringing particular events into a wider perspective and thus, favour 

a closer inspection of relationships between the body and the mind, the interior and the 

exterior. Yoshiko Uchida in her autobiography, Desert Exile: The Uprooting of a Japanese-

American Family (1982), delves into her past experiences through the lens of counter-

memory, i.e. the memory of the minor and the subjugated. The Japanese-American author 

strives to recover the past by means of photographic images which—blended into written 

reminiscences—uncover yet another plane of articulation. Since such an endeavour is always 

scarred by subjectivity (we cannot fully recover the past, only represent it), the image of the 

self which emerges in the end finds its representation in memory, and thus can be recreated 

anew. Individual memory has enabled the author to chisel her own identity with textual and 

photographic means of self-expression. Constructing her autobiographical confession, Uchida 

also draws upon the collective memory of the war internment of the Japanese and Japanese 

Americans, which inevitably shaped her present self. A set of photographs which 

accompanies her account testifies that the ocular dimension can be as powerful as the textual 

one. Each photograph contains a stratum of data which deprives the text of its autonomy and 

grants it an equal status of signification. Additionally, the autobiographical genre has 

provided fertile ground for the development of literary discourse in terms of textual and visual 

expression. 

The significance of photographic image as an expressive means of representation has 

acquired added value with the advent of autobiographical writing. François Brunet (2013: 90) 

emphasises the fact that it is “the emergence, in the twentieth century, of a more ambitious 

discourse and writing effort by ‘serious’ photographers, which has contributed powerfully to 

a new understanding of photography as an expressive, indeed often autobiographical 

medium.” Thus, a new status of photography as a self-expressive mode has enabled its 

engagement in autobiographical discourse, which evolved into an extended plane of reference 

for narrative writing. As the critic points out, the urge for ‘photographic confessions’ at the 

turn of the century was sparked “by a new awareness of photography as having ‘made 

history’, especially since the rise of small formats, film, and popular photography after 1890” 

(92). As a result, traditional self-portraiture has been replaced with a diversity of new 

expressive forms, such as “multiple and/or serial images, constituting varieties of 

149



photographic autobiography usually concerned with identities, family narratives, gender roles, 

ethnic or sexual nonconformity, or disease” (107).  

This deflection of the photographic trajectory in terms of representation and agency 

has promoted an active presence of a discursive ‘I’ in contrast to the sole act of passive 

observation. According to Brunet (108), the balance has tilted in favour of focusing on active 

participation involved in the photographic ‘performance’: “The emphasis therefore shifted 

from what can be said in photography—either by words or by images—to what is done, 

happening, or produced in the photographic ‘act’ or transaction, whether construed as 

a concreted presence of the photographer or his/her eclipse, voluntary or not.” What is more, 

as Sean Ross Meehan (2008: 16) expounds, the photographic image embedded in 

autobiography grants it a dynamic mode of expression which is still in the process of making: 

“Autobiography, thus figured, is an authentic, autographic image, like a photograph, but the 

authenticity of this image reflects more a photograph in the dynamic process of emergence, an 

image unfinished.” Therefore, the process of artistic creation does not finish with the 

accomplished photographic act and a visual product to be viewed. It is also dependent on the 

eye of the viewer who may survey the image multitudinously in order to create a number of 

interpretations. The same relationship can be observed with reference to an autobiography as 

an experience, which Leigh Gilmore (1994: 85) equals to a particular mode of self-expression 

within cultural and historical contexts. Hence, autobiography as an act of representation is 

“characterized by a particular act of interpretation: lived experience is shaped, revised, 

constrained, and transformed by representation. (…) Autobiography describes the textual 

space wherein the culturally constructed and historically changing epistemology of the self 

finds particular expression.” Furthermore, in autobiography, the ambiguity of the ‘I,’ which—

according to Louis Renza (1980: 279) is translated into ‘s/he’—lends it a hue of doubleness 

that results in a bifurcation leading to the private and the public ultimately fused in the 

narrative act, with the retained autonomy of the author’s individuality at the same time: 

“Autobiographical writing thus entails a split intentionality: the ‘I’ becoming a ‘he’; the 

writer’s awareness of his life becoming private even as he brings it into the public domain and 

putatively makes it present through his act of writing.”  

Autobiography as a genre constitutes a rich subject to be explored in various directions 

and a number of interpretations. Georges Gusdorf (1980: 40) delineates its main 

characteristics emphasising that it “appears as the mirror image of a life, its double more 

clearly drawn—in a sense of the diagram of a destiny.” With its capability to reflect the past 
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subjectively rather than actually mirror it, autobiography holds a valuable asset which can be 

useful in delving into one’s past, since—in fact—the reader plunges into the author’s memory 

and his or her own vision and interpretation of the past. William Howard (1980: 85) goes 

further and compares autobiography to a self-portrait where the author paints the past from an 

angle “familiar to himself but not to others.” 

As a contribution, I will propose a simple analogy: an autobiography is a self-portrait. 
Each of those italicized words suggests a double entity, expressed as a series of 
reciprocal transactions. The self thinks and acts; it knows that it exists alone and with 
others. A portrait is space and time, illusion and reality, painter and model—each 
element places a demand, yields a concession. A self-portrait is even more uniquely 
transactional. No longer distinctly separate, the artist-model must alternately pose and 
paint. He composes the composition, in both senses of that verb; his costume and setting 
form the picture and also depict its form. In a mirror he studies reversed images, 
familiar to himself but not to others. 

Illustrated autobiography constitutes an even more powerful mode of expression, as it allows 

the reader to inspect the author’s past captured in a visual frame of reference. Employing 

photographs as visual tools of representation, autobiography translates ‘the untranslatable’ 

into tangible images. Where the author is lost for words, a photograph may express the 

unspeakable: imperceptible feelings or an elusive atmosphere. Nevertheless, it is worth 

remembering that, according to Jens Ruchatz (2008: 370), a photograph cannot impose only 

one exclusive rendition of the past, since its meaning is not enclosed within one designated 

space of signification: “Neither photography as a medium nor a single photograph can be tied 

down exclusively—or even ontologically—to one exclusive mode of signification.” 

Therefore, we should also take into account the fact that an act of interpretation and 

explanation is always left to the author or the observer: “Photography produces an exceptional 

class of traces, insofar as they are regularly and intentionally produced as well as 

conventionally recognized as significant and signifying: Photographs show—but do not 

explain—what has caused them” (370). 

Apart from its personal and historical value, autobiography undoubtedly renders an 

artistic touch to the events and facts it represents. Therefore, as Gusdorf (1980: 43) points out, 

its significance should “be sought beyond truth and falsity, as those are conceived by simple 

common sense.” In his view, historical accounts should not overshadow the artistic potential 

infused into an autobiography, since it holds its own stylistic value: “It is unquestionably 

a document about a life, and the historian has a perfect right to check out its testimony and 

verify its accuracy. But it is also a work of art, and the literary devotee, for his part, will be 
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aware of its stylistic harmony and the beauty of its images” (43). What also needs to be 

emphasised is a mutual relationship between a work of literature and an author who creates 

a piece of writing with a particular purpose in mind. As David Lewei Li (1998: 34) expounds, 

“literature becomes the transparent repository of experience and the author is its mouthpiece.” 

Therefore, experience is a common denominator which each time may serve a different 

purpose for writing, and thus might become a tool for representing and defending various 

interests: “The integrity and variety of the art form is reduced to its mimetic function, as is the 

active and complex role of the writer. Art and artist’s creativity do not have lives of their own; 

rather, they depend on the people whose historical and social interests they are assigned 

to faithfully reflect and serve” (34). This in particular may be observed with reference to 

autobiographers who speak for minorities, and their works are often the only vent for their 

muffled voices and emotions which have not had a chance to be revealed to the public and 

embedded into the mainstream literature. According to Donald Goellnicht (1997: 350), this 

gap has not been filled due to the dominant culture which has sealed off its homogenous 

dominion: “Histories, however, have never been absent for long from ‘minority’ discourses, 

which have almost always insisted on the presence of the past in the formation of identity or 

ethnic subjectivity, even though—or because—that past has frequently been ignored 

or silenced by the dominant culture.” 

 With the advent and further expansion of critical discourse, autobiographies of Asian-

American authors are still not commonly investigated, especially in the field of literary 

criticism. Reflecting their own past seen through the eyes of Others, Asian Americans are 

ready to speak with a firm voice and willing to be heard. Even though these ethnic writers 

belong to a minority, they also have their American story to tell. Surprisingly often, it is the 

story of being misunderstood, rejected and treated as an alien in American society. The major 

themes of Asian-American writings are fuelled by ambivalent feelings resulting from 

frequently painful experiences and hardships. For these reasons, as Shirley Geok-Lin Lim 

(1997: 292) indicates, “[f]amily, home, community, origin, loss, dislocation, relocation, racial 

differences, cross-cultural resistance, second-generation Americanization and assimilation, 

identity destabilisation and reformulation, as in many other American ethnic texts, are 

common trajectories in Asian American literature.” Although this literature does not form the 

main tissue of the mainstream literary criticism, it is noticeable that with time it is growing 

into a significant, and—hopefully—more and more visible body of representation. 

Nevertheless, it cannot be denied that there is still much to be done in this field and what 
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remains obvious is that the disproportion needs to be cleared out, since—in Helen Zia’s words 

(2001: x)—the Asian Americans in the United States forming “a community as large, diverse, 

and dynamic (…) cannot stay on the edge of obscurity, frustrated by images that have 

rendered [them] invisible and voiceless.”  

To uncover the past and re-tell a piece of history from the other side has been the task 

of many contemporary second-generation (Nisei) Japanese-American authors, who have had 

to come to terms with an issue which several decades earlier imprinted an indelible mark on 

their minds and identities. The subject matter of internment has gained so much attention 

among those who have lived through the internment years that Nisei writings have achieved 

a status of first-hand historical records and memoirs. Paul Spickard (2009: 193) notices the 

fact that “[a]lthough most of these books are not written by professional historians, they 

constitute the first body of literature on Japanese Americans to reflect a historical viewpoint.” 

The authors, as they frequently emphasise, feel obliged to bear witness to successive 

generations, and what may be termed ‘confessional texts and photographs’ also provide 

a wide frame of reference for historical research. With this in mind, Yoshiko Uchida wrote 

her autobiography Desert Exile: The Uprooting of a Japanese-American Family, which 

focuses on the internment of her family and thousands of the Japanese and Japanese 

Americans during World War II. The work, interspersed with familial photographs, gives 

a textual and photographic testimony to a national hardship suffered at the hands of the U.S. 

government. It constitutes a personal account which accommodates not only social and 

historical strata but, as Traise Yamamoto (1999: 104) delineates, also the construction and 

representation of an identity that has been forged in the aftermath: “While it is crucial to 

recognize the documentary elements of these texts, it is equally important to recognize that 

shifting from a social/historical focus to an autobiographical one shifts critical attention from 

these narratives as straightforward reconstructions of events to constructions of the self within 

the context of historical, social and material realities.” Thus, the autobiography has widened 

the perspective of study, as it focuses not only on historical and social facts of the outer world, 

relevant especially for collective memory, but also delves into another dimension—the 

author’s inner self, which opens up an interior reality, previously uncommon for historians 

and sociologists. Individual memory, through the significance of ‘I,’ has gained added value 

pertaining to the fact that it has allowed authors to reveal their innermost selves. 

In consequence, this mode of expression has sparked an ontological quest for the human self 

153



in the literary world, and photographs have enabled autobiographers to make themselves 

visible on yet another plane of representation.  

The prominence of memory within the scope of representation brings into focus 

another concept which needs a closer examination in terms of its referentiality. The relation 

between memory and identity has been noticed since the very beginning of empirical studies 

and an emphasis on experience as the main source of human knowledge. This epistemological 

ramification has enabled scholars to explore the conceptualisation of identity as an iterative 

process which Astrid Erll (2008: 6) subsumes under the category of a continuous self-

reconstruction on the past-present axis: “That memory and identity are closely linked on the 

individual level is a commonplace that goes back at least to John Locke, who maintained that 

there is no such thing as an essential identity, but that identities have to be constructed and 

reconstructed by acts of memory, by remembering who one was and by setting this past Self 

in relation to the present Self.” The same stance finds its reflection in Jan Assmann’s view 

(2008: 113) where the concept of identity is also closely related to past memories, and 

constitutes a relevant part of cultural memory. What is more, its construction can be viewed 

only through the lens of temporality, since it relies on facts which are nota bene remembered 

and reclaimed by the self. Therefore, in this context, the past is shaped solely by one’s own 

reminiscences: 

The cultural memory is based on fixed points in the past. (…) Not the past as such, as it 
is investigated and reconstructed by archaeologists and historians, counts for the cultural 
memory, but only the past as it is remembered. Here, in the context of cultural memory, 
it is the temporal horizon of cultural memory which is important. Cultural memory 
reaches back into the past only so far as the past can be reclaimed as ‘ours.’ This is why 
we refer to this form of historical consciousness as ‘memory’ and not just as knowledge 
about the past. Knowledge about the past acquires the properties and functions of 
memory if it is related to a concept of identity. 

With this in view, Barbara Misztal (2003: 14) argues that “memory and temporality cannot be 

detached from each other” on account of the fact that they determine the process of identity 

formation both on an individual and collective level. Hence, bearing in mind “the old 

sociological assertion that the present influences the past, it can be said that the reconstruction 

of the past always depends on present-day identities and contexts” (14). As a result, the 

selectivity of our recollections recovered from the past reveals much about our present mental 

state and our cognitive ‘proclivity’ which obstructs the faithful reflection of past events. 

As Birgit Neumann (2008: 333) asserts, this is due to the fact that “our memories are highly 

selective, and that the rendering of memories potentially tells us more about the rememberer’s 
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present, his or her desire and denial, than about the actual past events.” The photograph may 

assume a similar role, bringing into light only those subjects which, according to the 

photographer, need to be rendered in a proper magnitude, whereas others are destined to be 

omitted and cast into oblivion. Thus, selectivity may work in both directions, partially 

retrieving both verbal and visual remnants of the past.  

Due to the fact that, as previously stated, autobiography cannot be treated in its 

entirety as “simple repetition of the past as it was, for recollection brings us not the past itself 

but only the presence in spirit of a world forever gone” (Gusdorf 1980: 38), Uchida takes us 

to the world which can be recognised only through her eyes. What needs to be mentioned at 

this point is an issue of referentiality of the author to the past. As Gusdorf explicates, the 

autobiographer never remains independent of his or her own subjective reminiscences and 

always returns to a moment in the past with an altered consciousness, maturity, experience, 

etc. Thus, while excavating the past, the author may apply a lens of different magnitude and 

each time produce a modified vision of the same past event:  

Recapitulation of a life lived claims to be valuable for the one who lived it, and yet it 
reveals no more than a ghostly image of that life, already far distant and doubtless 
incomplete, distorted furthermore by the fact that the man who remembers his past has 
not been for a long time the same being, the child or adolescent, who lived the past. The 
passage from immediate experience to consciousness in memory, which effects a sort of 
repetition of that experience, also serves to modify its significance (38). 

 Without doubt, memory becomes an indispensable token of identity especially at  

a collective level. As collective, or social, memory, it translates—according to Misztal’s 

definition (2003: 158) —into “a group’s representation of its past, both the past that is 

commonly shared and the past that is collectively commemorated, that enacts and gives 

substance to that group’s identity, its present conditions and its vision of the future.” The 

systematic study of the conceptualisation introduced by Maurice Halbwachs in 1925 

delineated that an individual’s understanding and interpretation of the past draws heavily on 

group’s consciousness. In other words, people shape their collective memory by selecting 

what should be remembered. Constituting “the essential anchor of particularistic identities” 

(Misztal 2003: 133), social memory is an amalgam of multitudinous identities which exist on 

the same plane of reference. With a common purpose of representation, each group of people 

is supposed to speak with its own voice; however, it is not always the case. There are 

minorities whose voices are not taken into account or even not granted entry into mainstream 

discourse. As Paul Shackel (2001a: 3) phrases it, they are thwarted by major collective 
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memories, which may yield a number of negative results: “While collective memory can be 

about forgetting a past, it often comes at the expense of a subordinate group. Those who are 

excluded may try to subvert the meaning of the past, or they may strive for more 

representation in the form of a more pluralistic past. Sometimes they may not even call 

attention to their absence in the collective memory.” In consequence, as the author continues, 

the disregarded find themselves trapped in a meaningless void of non-signification, which 

breeds either passivity or a strenuous effort to make themselves noticed: “Remembering 

a particular past often means that there are those in subordinate groups who must either find 

strategies to exist within the dominant interpretation of the past, or struggle to get their views 

assimilated into the collective memory” (2001b: 17).  Regrettably, too often not having 

succeeded, their reminiscences are doomed to oblivion. Shackel (2001a: 4) observes that such 

a conjuncture is frequently an integral part of a common literary landscape: “We often find 

that while accounts of ordinary people and subaltern groups do not necessarily find their way 

into official accounts, they do become part of the private memory.” Their unobtrusive 

narratives, hidden from sight, still wait to be discovered by the public eye. Asian Americans 

are one of these groups which, as the scholar argues, due to their subordinate status are fated 

to “live in a state of ‘two-ness.’ They must exist within the dominant culture, where the 

meaning of the landscape is controlled by a dominant group. In some cases they are 

reasserting the right to give their own meaning and history to sacred objects and landscapes, 

and in other cases they are ignoring their lack of representation” (2001b: 19). By no means, 

this dichotomy of representation creates a distorted image of history where only one party is 

given voice to provide its personal accounts of past events.  

In order to remedy the disproportion between mainstream and minority literatures, and 

what follows, to harness master narratives of the past, there has been delineated another 

potential source of memory which—in opposition to the enforcement of supreme narrations—

exhorts the public eye to notice less discernible accounts of the past. Counter-memory which 

appeared as a counter-proposal to the existing major narratives has been termed by Misztal 

(2003: 158) as “an alternative view of the past which challenges the dominant representation 

of the past.” Therefore, the narrator assumes her or his own position from which events are 

going to be narrated. Viewed from such a perspective, as Vita Fortunati and Elena Lamberti 

(2008: 129) explicate, “the term ‘counter’ emphasizes the fact that these are other memories 

belonging to minority groups and thus marginalized by the dominant cultures. Memory 

becomes an ‘act of survival,’ of consciousness and creativity, fundamental to the formation 
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and rewriting of identity as both an individual and a political act.” The origins of the concept 

can be traced back to Michel Foucault (1977: 160), who—with a view to challenge official 

narrations of the past—defines a ‘counter-memory’ as “an individual’s resistance against the 

official versions of historical continuity.” Within this paradigm, Asian-American literature 

can find its own space to proclaim its autonomy. Silenced no more, it is able to ‘counter-act’, 

and with its marginal voices which are noticeable worldwide more and more increasingly, 

form its own narration of the past. Hence, according to Ann Rigney (2008: 348), such 

narrative writings have a chance to come into existence “as a privileged medium of 

oppositional memory, as a ‘counter-memorial’ and critical force that undermines hegemonic 

views of the past.” Their purpose is to reveal another discursive plane where bipolar voices 

are equalled in their potency and resonate with the same force, since—as Misztal (2003: 65) 

points out—“the discourse of struggle is not opposed to the unconscious, but to the secretive, 

hidden, repressed and unsaid.” The same measure could be applied to the photograph as 

a discursive means of representation. Some images do not enter the world of the mainstream, 

often non-ethnic, national paradigm. The lens of interpretation are adjusted by master 

narratives which dominate a national landscape of the media, culture, etc. For this reason, it 

is difficult to see through this tightly-knit veil of ignorance and discern other bodies of 

representation which linger in the distance in the hope of being recognised and acknowledged. 

As there are good reasons to assume that memory lays the foundations for identity, 

this leads us to the concept of autobiographical memory, which Misztal delineates as 

a “memory about the self that provides a sense of identity and continuity. It is a source of 

information about our lives, as we reconstruct the past when telling others and ourselves the 

story of our life” (158). Inevitably, an autobiography unveils the most of the author but, at the 

same time, only to a degree where a demarcation line has been drawn. This boundary of 

privacy allows the author to maintain a private profile in the public domain. Harald Welzer 

provides a more complex explication, emphasising that autobiographical memory brings into 

perspective not only a dimension of the inner self but also a reflection of the self perceived 

with the eyes of other people over time. Thus, the two planes of reference enable the 

autobiographer to inspect her or his inner profile with two disparate vectors of representation, 

however viewed and interpreted through the same subjective lenses of the author: 

The autobiographical memory is just such a relay, a psycho-social entity that 
subjectively safeguards coherence and continuity even though the social environments 
and thus also the requirements demanded of the individual fluctuate. (…) 
Autobiographical memory allows us not only to mark memories as our memories; it 

157



also forms the temporal feedback matrix of our self, with which we can measure where 
and how we have changed and where and how we have remained the same. It also 
offers a matrix which allows us to coordinate the attributions, assessments, and 
judgments of our person that our social environment carries out almost ceaselessly 
(Welzer 2008: 292). 

Ethnic autobiographical literature holds another significant feature which makes it worthwhile 

to be explored. It furnishes the reader with a conviction that an autobiography renders the past 

without imposed frames of interpretation and hence, precludes the author from distorting 

a personal image of her/himself. An autobiographical work, providing a first-hand account of 

past events, also constitutes an invaluable source of background information. Therefore, as 

Elaine Kim (1982: xviii) underscores, “[b]y studying Asian American literature readers can 

learn about the Asian American experience from the point of view of those who have lived 

it.” Photographs embedded in a personal story make it an even more powerful mode of 

expression, which in a way amplifies its ultimate message and fulfils the primary objective of 

those who desire to be heard. 

Uchida’s autobiography presents a hybrid combination of textual and visual 

representation, which blends into a poignant testimony of ethnic rejection and, in this way, 

refuses to be consigned to oblivion. Photographic images that intersperse the text correspond 

precisely to the time frame, in which the author’s life is inserted. The chronological sequence 

of the photographs enables the viewer to follow ensuing events along with Uchida’s story. 

Beginning with reminiscences of her early childhood years, the author traces her family’s 

history back to the times before her parents met. Thus, the autobiography becomes a chronicle 

of events spanning two generations of her family that prevailed regardless of adverse 

circumstances. 

Deeply rooted in Japanese minds, the tradition of taking photographs to immortalise 

significant occasions and highlight strong family bonds has been present throughout Uchida’s 

whole life, which finds its reflection in her autobiography that might have been incomplete 

without those tokens of respect and appreciation. The author leads the reader into her family’s 

life almost from the very beginning of her existence. The photograph of a three-year-old 

Yoshiko and her elder sister, Keiko, who were born out of an arranged marriage, starts the 

black-and-white pictorial saga of the Uchidas in the United States (Uchida 1982: 13). Posing 

with an open book, the girls—in a composed manner—seem to favour the Japanese reverence 

for education, which finds a further reflection in a group portrayal of the members 

representing “the congregation and Sunday School of the Japanese Independent 
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Congregational Church of Oakland, about 1928” (33). The next photographs feature the 

family house in Berkeley and the sisters in their childhood and adolescent years, posing with 

the beloved dog, Laddie. As the author recollects, “there was nothing particularly unusual 

about our living there except that we were Japanese Americans. (…) It seemed the realtors of 

the area had drawn an invisible line through the city and agreed among themselves not to rent 

or sell homes above that line to Asians” (3-4). Unfortunately, the discrimination against the 

Japanese and Japanese Americans reached far beyond that. They felt alienated on every plane 

of their everyday existence and condemned to menial work throughout their lives.  

Their family life goes on unrestrained until a dramatic turn of events which profusely 

aggravates a living situation of every Japanese and Japanese American on the West Coast. 

After the bombing of Pearl Harbor by the Japanese Navy on 7th December 1941, the United 

States declared entering World War II. This bred profuse political ramifications for all people 

of Japanese ancestry. Within a few days, the FBI agents and law-enforcement officers 

knocked on the door of every Japanese-American family, arrested Uchida’s father and 

“dozens of other Japanese men. Executives of Japanese business firms, shipping lines, and 

banks, men active in local Japanese associations, teachers of Japanese language school 

virtually every leader of the Japanese American community along the West Coast had been 

seized almost immediately” (46). Uchida recalls the detention of her father as a particularly 

disturbing experience: “Without Papa things just weren’t the same, and none of us dared voice 

the fear that sat like a heavy black stone inside each of us” (47). Soon, they were to witness 

and experience a period which extended beyond their imagination. What followed had by far 

more severe and further reaching consequences.  

The successive countermeasure taken afterwards included unprecedented tactical 

manoeuvres. On 19th February 1942, President Roosevelt issued Executive Order 9066, which 

empowered the Secretary of War to designate areas from which ‘any and all persons’ would 

be soon excluded. Uchida expounds that the directive was aimed at one nationality, which 

from the very beginning ostracised only the Japanese ethnic background: “Although use of the 

word ‘Japanese’ was avoided in this order, it was directed solely at people of Japanese 

ancestry. The fact that there was no mass removal of persons of German or Italian descent, 

even though our country was also at war with Germany and Italy, affirmed the racial bias of 

this directive” (56). What is more, the most disturbing and irrational aspect of the whole 

undertaking was the average age of the evacuees who turned out to be beyond the military 

service age, which made the purpose of the evacuation even more nonsensical. According to 
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Michi Weglyn (1991: 423), “[o]ne of the gross absurdities of the evacuation was that 

a preponderance of those herded into wartime exile represented babes-in-arms, school-age 

children, youths not yet of voting age, and an exhausted army of elderly men and women 

hardly capable of rushing about carrying on subversion. The average age of the Nisei was 

eighteen. The Issei’s average age hovered around sixty.” Thus, as Lauren Kessler (1994: 176) 

emphasises, it became obvious, however not voiced loudly, that the decision was premised 

only on Japanese nationality: “[t]he real target was the ethnic Japanese, the people who had 

the same face as America’s new enemy. (…) How could this government (…) treat some of 

its citizens differently from others, merely because of their parents’ birthplace?”   

The beginning of the period of hatred is highlighted by Uchida with a photograph of 

newspapers, displayed on the newsagent’s rack, with front pages yelling in capital letters: 

“OUSTER OF ALL JAPS IN CALIFORNIA NEAR!” (Uchida 1982: 55). In the caption 

below, the author informs that the scale of animosity was significantly magnified by the 

media: “[i]n 1942, hatred against the Japanese Americans was fueled by newspapers that 

usually referred to us as ‘Japs’. ” In such a way, as the author continues, these “shabby efforts 

by irresponsible and inflammatory statements by the radio and press” linked the Japanese to 

threatening entities, which was supposed to conjure up “the enemy in the public mind” (53). 

In fact, the media had no boundaries in generating falsehoods against the Japanese ‘foes’: 

They also circulated totally unfounded stories. The Japanese Americans, they reported, 
had cut arrows in the sugar cane to guide the Japanese bombers to Pearl Harbor; they 
had interfered with vital United States communications by radio signals; they were 
treacherous, and loyal only to the Emperor of Japan; they had used their fishing boats to 
conduct espionage. So completely were these falsehoods accepted by the public that I 
have heard some of them repeated even today by those who still believe the forced 
removal of the Japanese Americans was justified (53-54). 

All these operations led to a destructive result which imprinted its mark on the 

Japanese in the United States and the following generations of Japanese Americans. Drastic 

measures which were taken subsequently triggered a relocation on a massive scale: “By the 

middle of March, Lieutenant General John L. DeWitt began to execute the order and set in 

motion the removal from Military Area Number One, along the entire West Coast, of over 

120,000 men, women, and children of Japanese ancestry, the majority of whom were 

American citizens” (56). They were allowed to move beyond the perimeters of the designated 

military zone on a voluntary basis, which triggered a fractional response: “some 10,000 made 

their own way outside the excluded zones, while the remaining 110,000 were incarcerated” 

(56). The entire idea of the evacuation in such a manner was doomed to failure from the very 
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beginning, since it required an extraordinary effort at a smooth transition, which was 

impracticable due to an extremely brief period of notification: 

We were told by the military that ‘voluntary evacuation’ to areas outside the West Coast 
restricted zone could be made before the final notice for each sector was issued. The 
move was hardly ‘voluntary’ as the Army labelled it, and most Japanese had neither the 
funds to leave nor a feasible destination. (…) We decided, finally, to go the government 
camp where we would be with friends and presumably safe from violence. We also 
hoped my father’s release might be facilitated if he could join us under government 
custody (58). 

The period of the forthcoming interment documented in the following photographs 

starts with a depiction of the Japanese and Japanese Americans waiting in queues to be 

relocated (65). Beforehand they were mandated to observe certain regulations in order to 

comply with the governmental measures: “A five-mile travel limit and an 8:00 P.M. curfew 

had already been imposed on all Japanese Americans since March, and enemy aliens were 

required to register and obtain identification cards” (58). Uchida informs in the caption that 

“[b]aggage was a major problem, for we were told to take into camp only what we could 

carry” (65). The evacuees were allowed to pack bedding and linen, toilet articles, extra 

clothing and cutlery. Permission for taking only two suitcases meant that the task of packing 

verged on the impossible: “Although we had been preparing for the evacuation orders, still 

when they were actually issued, it was a sickening shock. (…) Mama still couldn’t seem to 

believe that we would have to leave. ‘How can we clear out in ten days a house we’ve lived in 

for fifteen years?’ she asked sadly” (59). In Uchida’s view, more clear-cut instructions would 

have prevented them from despair in such unfavourable circumstances: “We could have been 

spared our anxiety and agonizing had we known trucks would be available to transport our 

baggage to camp. But it is entirely possible the omission of this information in our 

instructions was intentional to discourage us from taking too much baggage with us” (64).  

The Uchidas, due to Exclusion Order Number Nineteen, were obliged to relocate to 

the Tanforan Assembly Center in San Bruno, which in fact was “a hastily converted 

racetrack” (59). After registration, they received name tags with a family number, which had 

to be attached to all their belongings. The author emphasises depersonalisation that ensued as 

a result of such impersonal treatment: “From that day on we became Family Number 13453” 

(59). In the same way, all the interned families became anonymous cogs in the American 

social machine. This dissociation gave rise to other misconceived actions which aggravated 

their predicament to a greater extent. The day of the relocation sank deeply in Uchida’s 

memory. The photograph depicting a crowded group of the internees waiting to embark 
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a relocation coach makes them fade into the distance to the advantage of the U.S. military 

service in the foreground (66). The soldiers armed with rifles are inspecting the incoming 

people and supervising each activity, to the horror and consternation of the young Yoshiko: 

“It wasn’t until I saw the armed guards standing at each doorway, their bayonets mounted and 

ready, that I realized the full horror of the situation. Then my knees sagged, my stomach 

began to churn, and I very nearly lost my breakfast” (67). However, a deeper disappointment 

was yet to ensue from the events of the day. When the journey to their destination came 

almost to an end, the dark silhouette of the camp began linger in the distance: “As we rode 

down the highway, the grandstand of the Tanforan racetrack gradually came into view, 

and I could see a high barbed wire fence surrounding the entire area, pierced at regular 

intervals by tall guard towers. This was to be our temporary home until the government could 

construct inland camps far removed from the West Coast” (67). The irreversibility of the 

moment made it even harder to digest, since Yoshiko knew that this was to become her home 

place for an indefinite period of time: “I saw armed guards close and bar the barbed wire gates 

behind us. We were in the Tanforan Assembly Center now and there was no turning back” 

(68). 

The subsequent photographs present the stark reality of the internment camp. 

A barrack  alongside a ditch over which planks have been hastily flung to allow the passage to 

the doorway does not resemble a place suitable for permanent residency (73). As Uchida 

mentions in the caption, her whole family “lived in a single horse stall in an old stable at the 

Tanforan racetrack” (73). Explicating further, the author delineates the fact that this interim 

arrangement had been miscalculated since its incipience, as its temporary measures did not 

provide sufficient conditions for living: “Nothing in the camp was ready. Everything was only 

half-finished. I wondered how much the nation’s security would have been threatened had the 

Army permitted us to remain in our homes a few more days until the camps were adequately 

prepared for occupancy by families” (70). This bitter view gets enhanced with time, as her life 

at the camp becomes more and more arduous. The photograph of communal meals, with the 

evacuees crowding to get their portions, has been captioned: “Long lines of internees, 

clutching their own plates and eating utensils, formed outside the Tanforan mess halls for 

each meal” (74). The entire process of distributing food made Uchida feel deprived of not 

only her family’s home but also her human dignity, which was aggravated by the unbearable 

reflection of sorrow written all over her mother’s face: “As we stood in what seemed 

a breadline for the destitute, I felt degraded, humiliated, and overwhelmed with a longing for 
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home. And I saw the unutterable sadness on my mother’s face. This was only the first of 

many lines we were to endure, and we soon discovered that waiting in line was as inevitable 

a part of Tanforan as the north wind that swept in from the bay stirring up all the dust and 

litter of the camp” (71). What is more, the lack of personal space, “with semi-private cubicles 

provided only for sleeping” (75), made it impossible to enjoy the previous familial lifestyle, 

which started to breed inevitable consequences for the young teenager: 

After three months of communal living, the lack of privacy began to grate on my 
nerves. There was no place I could go to be completely alone—not in the washroom, the 
latrine, the shower, or my stall. I couldn’t walk down the track without seeing someone 
I knew. I couldn’t avoid the people I didn’t like or choose those I wished to be near. 
There was no place to cry and no place to hide. It was impossible to escape from the 
constant noise and human presence. I felt stifled and suffocated and sometimes wanted 
to scream. But in my family we didn’t scream or cry or fight or even have a major 
argument, because we knew the neighbors were always only inches away (96). 

The predicament of the Uchidas gets hardly better after their relocation to another 

internment camp, the Central Utah Relocation Center, which—according to Uchida— “was 

another wrench, another uprooting, and this time we were bound for an unknown and 

forbidding destination” (103). Topaz , called the ‘city of dust,’ turned out to be “one of ten 

such camps located throughout the United States in equally barren and inaccessible areas” 

(106). The photograph of the barracks taken from the distance presents a bird’s eye view of 

the camp, “a cluster of dusty tar-papered barracks in the bleak Sevier Desert. Hidden from 

view are the barbed wire fence and the guard towers” (107). In fact, high-alert security 

constituted the essential pillar of the camp’s existence. Spickard (2009: 116) delineates the 

fact that no activity could be performed without surveillance:  

No one could go outside the barbed wire except for extreme medical emergencies, and 
then they went under guard. Friends could visit and sometimes did. Though the inmates’ 
former homes might be only a few blocks or miles away, the guard towers, machine 
guns, guard dogs, searchlights, and fences reminded them that they were prisoners. The 
daily regimentation reinforced that awareness. There was a roll call in the mess hall 
each morning. At night there was a curfew, and the inmates were counted again. 

Interestingly, the internees were informed that increased vigilance was due to their threatened 

security. Zia (2001: 42) makes this point in a more straightforward way, emphasising the fact 

that “the families were told they needed barbed wire and armed guard towers for their own 

protection—but the guns pointed inward.”  

This brings us to the issue of body, since the internees were denied their freedom and 

clustered in camps where not only their mental capacity was harnessed but also their bodies 
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were subjected to the infliction of physical distress. Linda Haverty Rugg (1997:14) 

emphasises that photographs make the experiences of the Japanese Americans the focal point 

and a referential plane for their autobiographies: “The integration of photographs into the 

autobiographical act highlights the presence of the author’s body, and seems to claim the body 

as the source and focus of the biographical text.” What is more, Yamamoto (1999: 106) points 

out that camp narratives are personal testimonies of subjects who were bereft of writing their 

own life scenarios and, as a result, shaping their own personalities realised through an act of 

imposed inferiority: “While these narratives function as records of ‘day-to-day’ life in the 

camps, they are also the statement of a subject whose constitution is intimately tied to the fact 

of the internment. To write about the internment is to write about an event whose very basis 

was the denial of subjectivity, and it is thus an act of writing the self—and by extension the 

community of interned Japanese Americans—as subject.” With the advent of photography, 

the subject matter of body can be perceived in a twofold way. In Rugg’s view (1997: 13), 

photographs ‘multiply’ the singularity of the author and, at the same time, create a unified 

image of the self: 

The insertion of photography (either as object or metaphor) into an autobiographical 
text can thus cut both ways. On the one hand, photographs disrupt the singularity of the 
autobiographical pact by pointing to a plurality of selves; not only this image but this 
one, this one, and that one are the author. On the other hand, photographs in an 
autobiographical context also insist on something material, the embodied subject, the 
unification (to recall the autobiographical pact) of author, name, and body. 

As Rugg continues, the problem of referentiality delves much deeper into the ontological core 

of the subject: “Autobiography, like photography, refers to something beyond itself; namely, 

the autobiographical or photographed subject” (13). This points to a two-dimensional 

resolution in terms of representation. According to the critic, photographs can attest to 

visualising the self either in a disintegrative or reintegrative act: “While the autobiographical 

act, whether textual or photographic, begins with a disassociation (the self’s observation of 

the self as other), I will argue that the introduction of photographs into autobiography not only 

effectively represents that disassociation but also offers a possibility of reconciliation or 

reintegration” (14). What emerges within this framework is the fact that, as Yamamoto (1999: 

113-114) reasons, “Nisei women enter the discursive field of autobiography already conscious 

of themselves as split subjects. (…) What before the war had been an awareness of 

participating in two cultures became during and after the war a split self. (…) The bifurcation 

of self is a theme that runs throughout all Nisei autobiographies. That is to say, both women 

and  men experience this same sense of being split.” This observation brings into focus  
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a perspective of representation in terms of particular cognitive content which autobiographers 

are supposed to provide for the public opinion. Delineating that “the human body is made to 

perform as a representative of a cultural and political agenda, and thus loses its power to 

represent an individual and the individual’s integrity,” Rugg (1997: 205) exposes the vital role 

of minority autobiographies which strive to gain their own voice and hence, their authors 

become ‘disembodied’ for the sake of the unified articulation, against the mainstream 

pressure. The disembodied selves attempt to establish the central ground of attention for the 

common recognition of their cultural and historical accounts. A specific vantage point taken 

by each ethnic group may be, as the critic convinces, a springboard for critical discourse: 

“Where autobiographies come from, the physical, cultural, and historical position from which 

they emerge, occupies a central place in discussions of women’s and minority autobiography” 

(16). Concurrently, it needs to be remembered that their culturally characterised bodies are in 

a constant search for their inner selves, and therefore require referential points provided not 

by superior powers but embedded within their own ethnic planes of reference: 

The need for a continued assertion of autobiographical referential power is perhaps most 
obvious in studies of women’s and minority autobiography, which deal with the 
culturally defined bodies of their autobiographical subjects. While the concept of ‘body’ 
in such studies refers more to multiple cultural and historical constructions of bodies 
than a monolithic and independent physical entity, there is nevertheless an insistence on 
coming to grips with the self in the world” (10-11). 

All in all, photography—as Rugg infers—positions the writing self in a double-set 

environment, represented by culture and a tangible image of the body: “Thus the presence in 

autobiography cuts two ways: it offers a visualization of the decentered, culturally constructed 

self; and it asserts the presence of a living body through the power of the photographic 

referentiality” (19). With this double means of representation the autobiographer is able to 

construct her or his identity in a panoramic view which encompasses not only the immaterial 

but also the corporeal self.  

The period of the internment is brought to an end with the photograph of the Uchidas 

on the camp premises at Topaz on the day of their “departure for the outside world” in 1943 

(Uchida 1982: 143). Leaving the makeshift assembly centres, the Japanese Americans had no 

reasonable means of survival to look for, as hostility towards them was still rife in American 

society. Apart from lost businesses and dilapidated houses, a bleak future was the only 

certainty which awaited them with open arms. Spickard (2009: 144) explicates that the 

reverberations of the internment imprinted an indelible mark on Japanese-American 
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communities, since “the concentration camp episode had led to a precipitous decline in Issei 

power and authority, with few members of the next generation, ready to take over; dissolution 

of community institutions; economic disarray; and psychic damage to the Nisei generation.” 

The eldest generation received the most severe blow, after which it was unable to restore its 

previous working capacity. As Kim (1982: 19) contends, “[t]he most disruptive effects of that 

internment were felt by the older issei (first generation) men, many of whom had passed the 

prime of their lives at the time of internment and were never able to recover the loss of 

everything they had worked for.” Even more disquieting is the fact that racial discrimination 

seems to be the only viable reason for instituting such drastic measures by the U.S. 

government. According to Uchida (1982: 57), the entire evacuation was not carried out in 

compliance with the law: “Both the Fifth and Fourteenth Amendments to the Constitution 

providing for ‘due process of law’ and ‘equal protection under the law for all citizens,’ were 

flagrantly ignored in the name of military expediency, and the forced eviction was carried out 

purely on the basis of race.” In fact, as Spickard (2009: 108) emphasises, the internment 

constitutes an unprecedented period in the U.S. political history: “This mass movement of 

people into concentration camps was not unusual in U.S. dealings with Native Americans—

the Cherokee Trail of Tears in 1838-1839 and the Navajo Long Walk in 1864 are just two 

examples. But the incarceration of Japanese Americans had no twentieth-century precedent.” 

Most importantly, it has been stated that all the accused Japanese Americans were acquitted of 

the presumed wrongdoings, so the whole mystification turned out to be premeditated by the 

government. Kessler (1994: 118) points out that “[t]hese were not people who had been or 

would ever be formally accused of acts of disloyalty, espionage or sabotage. These were 

people, as one nisei later wrote, whose ‘only crime was their face.’ In fact, no person of 

Japanese ancestry living in the United States, Alaska or Hawaii was ever charged with or 

convicted of any act of espionage or sabotage during the entire World War II period.” Uchida 

(1982: 146) subsumes the aforementioned period under one of the most ignominious failures 

of the U.S. government, since it undermined the essential principles of democracy and, as  

a result, betrayed all the citizens of the country: 

Our wartime evacuation is now history and has been judged one of the most shameful 
episodes in our country’s past—indeed, one of its most egregious mistakes.  
The ultimate tragedy of that mistake, I believe, was that our government betrayed not 
only the Japanese people but all Americans, for in its flagrant violation of our 
Constitution, it damaged the essence of the democratic beliefs on which this country 
was founded. The passage of time and the emergence of heretofore unpublished 
documents have revealed to us today the magnitude and scope of that betrayal. 
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In the end, President Ronald Regan officially recognised the gravity of the misconduct and 

admitted it had been a mistake. Greg Robinson 2015: 54 concludes that “[t]he redress 

movement lasted nearly two decades and ultimately triumphed in the Civil Liberties Act of 

1988, under which Congress issued an official apology and awarded $20,000 redress payment 

to each surviving former inmate.” Kessler (1994: 276) compares the whole episode to 

a dramatic effort which was finally rewarded with due justice: “The winning of reparations 

was in many ways the nisei’s swan song. They had proved to themselves and to their children 

that they could stand up for their rights.” 

The last photograph in Uchida’s autobiography is a confirmation that the family’s life 

returned to normal, at least ‘normal’ in terms of unrestricted freedom. A post-war reunion 

with the author’s grandmother on her eighty-eight birthday in Los Angeles, 1950 (Uchida 

1982: 151), depicts radiant smiles present on everyone’s faces and an almost tangible 

sensation of relief lingering in the air. However, the Uchidas’ existence did not resemble their 

previous lives anymore. The wounds had taken a long time to heal, especially in the case of 

the eldest family members who had to bear the brunt of ramifications which ensued 

afterwards: “it was largely the Issei who had led the way, guiding us through the devastation 

and trauma of our forced removal. (…) During the war, (…) they all suffered enormous 

losses, both tangible and intangible. The evacuation was the ultimate of the incalculable 

hardships and indignities they had borne over the years. And yet most of our parents had 

continued to be steadfast and strong in spirit” (142). In fact, it is the attitude of her parents 

that taught Uchida resilience devoid of resentment. Their positive outlook on life prevented 

her from taking the path of simmering rancour and malaise, which otherwise might have led 

to devastating results: 

Like many other Issei, my parents made the best of an intolerable situation. Throughout 
their internment they maintained the values and faith that sustained them all their lives. 
They continued to be the productive, caring human beings they had always been, and 
they continued always to have hope in the future. They helped my sister and me channel 
our anger and frustration into an effort to get out of camp and get on with our education 
and our lives. They didn’t want us to lose our sense of purpose, and I am grateful they 
didn’t nurture in us the kind of soul-decaying bitterness that would have robbed us of 
energy and destroyed us as human beings. Our anger was cathartic, but bitterness would 
have been self-destructive. (…) Looking back now, I think the survival of the Japanese 
through those tragic, heartbreaking days was a triumph of the human spirit (148-149). 

It is also important to remember that minority autobiographies have had more 

obstacles to overcome in their attempt to reach wider audiences. In this case, as Goellnicht 

(1997: 352) asserts, the voice of minorities in literature is a means of survival and marking of 
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their existence: “for ‘minorities’ written out of ‘official’ history, recorded memory is not 

a luxury, an academic exercise, but the very proof of existence: ‘we were/are here.’ Again and 

again in these texts, the act of re-membering, of putting fragments back together, of 

reclaiming the body (of flesh, history, and memory) is presented as essential for survival.” 

Concurrently, the critic exhorts their common presence in mainstream discourse in order to 

establish their due positon in the world that is still too homogeneous: “Words must flow if 

‘minority’ individuals and cultures are to survive and to find voice” (352). Yamamoto (1999: 

105) voices her concern more straightforwardly, pointing to the blatant marginalisation of the 

Japanese Americans in this respect, especially during the internment period. Simultaneously, 

she sees a hope in the accounts of such historical injustices, which may significantly 

contribute to the prevention of such acts of mistreatment in the future: “In one sense, speaking 

as hostilely marginalized subjects whose individuality was denied, much of the impulse 

driving Japanese American autobiographers involves witnessing a group wrong in order to 

prevent a recurrence of a historical event, the national memory of which is threatened by the 

occlusions of time and apathy.” In fact, Uchida (1982: 153-154) makes this purpose 

abundantly clear in her autobiography. Her personal account serves as a teaching tool for the 

next generations and fills the gap on the literary map of Japanese-American witness 

testimonies: “Still, there are many young Americans who have never heard about the 

evacuation or known of its effect on one Japanese American family. I hope the details of the 

life of my family, when added to those of others, will enhance their understanding of the 

history of the Japanese in California and enable them to see it as a vital element in that 

glorious and complex story of the immigrants from all lands who made America their home.”   

Although the shameful internment period has been given its proper name and an 

official apology was delivered on the part of the U.S. government a few decades ago, it does 

not mean that the time for speaking and listening has ended. As Cathy Caruth (1996: 18) 

argues, there are many void spaces to be filled and unheard stories to be told. Our task is to 

channel them into intercultural discourse in order to construct a platform from which every 

voice will be heard and listened to: 

This speaking and this listening—a speaking and a listening from the site of trauma—
does not rely, I would suggest, on what we simply know of each other, but on what we 
don’t yet know of our own traumatic pasts. In a catastrophic age, that is, trauma itself 
may provide the very link between cultures: not as a simple understanding of the pasts 
of others but rather, within the traumas of contemporary history, as our ability to listen 
through the departures we have all taken from ourselves. 
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In such a way no traumatic testimony will be omitted or obscured. Hence, the ability to listen 

seems to be the most urgent necessity for present-day literary criticism. Photographs may 

serve an adjuvant role in recounting the past, as they provide their own reflections of events 

and subjects. What is more, they are capable of disembodying the text and depriving it of its 

purportedly neutral cognitive content. Uchida’s autobiography, laced with the author’s 

genuinely personal accounts, proves that bridging the gap between image and word can be 

a successful task in striving to recognise an ethnic contribution towards the reconstruction of 

memory within the scope of contemporary history. 
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EXAMINING THE NATURE AND STRUCTURE OF THE MIND, LEANING ON 

KANT’S ANALYSIS AND THE CONCEPT OF “INTENTIONALITY” IN 

HUSSERL’S PHENOMENOLOGY 

1. Introduction

The mind is a critical component in the examination and analysis of phenomenon, 

especially in the constitution and epistemic grasp of reality. Though it is somehow argued in 

the ancient era that the mind has little or nothing to contribute in the grasp of reality, this view 

has been sufficiently discarded. In fact the mind serves a vital role in cognizing reality and 

apprehending experience. The imperative to understand the nature and the structure of the 

mind cannot be over-emphasized. It is germane to assert the importance of the mind as the 

nitty-gritty or bedrock in the determination of the epistemic certainty. To attempt or embark 

on the nature and structure of the mind is like asking what constitute the stuff of the universe. 

To put differently, what is the nature of reality? Just as it is not easy to pin-down or decipher 

reality in one fell-swoop, so also is the determination of the nature of the mind.  

The study of philosophy and by extension the study of the mind is not only to 

demarcate what reality really is from what is not but also to enable philosophers exert and 

query the cognitive element which is often the tool of epistemic enquiry. Thales, who is often, 

refers as the father of western philosophy engaged the mind in the determination of what the 

primary stuff, the constitutive element of the universe is. The contrasting views about the 

nature of the cosmic by the foremost or earliest philosophizing physicists account for the fluid 

nature of reality and by extension the fluid nature of the mind. The various speculations about 
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the nature of reality as reflected by the history of philosophy in the different epochs 

demonstrate that the nature of the mind may be indeterminate. Protagoras assertion that “man 

is the measure of all things” clearly portrays the variations in man’s inclination or intuition 

and mental configuration. 

The study of the mind’s configuration, strictu sensu belongs to the realm of 

psychology. Psychology itself was once an aspect, if not part and parcel of philosophy. 

History has it that psychology was the first discipline to “gain freedom” from philosophy as 

an academic and intellectual discipline.  Plato, properly speaking may be referred to as one of 

the earliest psychologists in his division of the soul or mind into three distinctive parts—the 

spirited, the vegetative and the rational. It is from this basis he developed his political 

philosophy and laid the structure of political society. The tripartite structures of society 

according to Plato are the guardians, the soldiers and the artisans. These correspond to the 

tripartite nature of the soul. To understand the workings of the mind or soul is to understand 

the relation of these elements in the society.  

Ever since Plato’s psychology, different accounts of the mind and society have 

emerged or surfaced. Though this is not our focus in this paper, it is however important to lay 

or give a brief background to the history and development of the theory of the mind. It is also 

on record that though Plato was not properly the first philosopher to reflect or talk about the 

mind, (see Anaxagoras’ doctrine of the Nous) his account was more vivid and plausible. 

As Alfred North Whitehead affirms, “all philosophies after Plato are nothing but footnotes”.  

In this essay, we shall focus on the nature and structure of the mind, leaning on Kant’s 

analysis and Husserl’s doctrine of intentionality. The goal is to determine and delineate the 

interpretations that have been ascribed to the mind from two unique perspectives— Kant’s 

tradition which reflects the rationalist (though arguable) and Husserl’s account which reflects 

the phenomenologist. This essay comprises five parts; introduction, statement of the problem, 

Kant’s analysis of the mind; its inadequacies and merits, Husserl’s doctrine of intentionality; 

its inadequacies and merits and finally conclusion. 

2. Statement of Problem

What exactly prompted Kant enquiry? Kant was dissatisfied or put precisely awaken 

from his dogmatic slumber by the empiricists view of reality which was wholly restricted to 
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the realm of the senses or experience. Since experience alone cannot guarantee indubitable 

knowledge of reality, Kant therefore undertook the task to investigate the nature of reality. 

Many philosophers from ancient period have speculated about the nature of reality with little 

or no recourse to the role of the mind. The question that follows then is; is the mind static or 

a changing/dynamic entity? Also, the nature or structure of the mind has not been clearly 

articulated or conceptualized until Kant.  

It is germane to note that phenomenology, especially from Husserl’s tradition/view is 

hinged on the doctrine of intentionality. Howbeit, phenomenology is the attempt 

to comprehend and describe phenomena as they are in themselves, that is, in contradiction to  

a description of phenomenon as they appear to us. It should be recalled that there is a sharp 

divide or distinction between ‘things merely as we perceive them’ and ‘things as they are in 

themselves’. Given this scenario, how do we eliminate the influence of perception to arrive at 

things as they are in themselves? More so, whichever way we look at these two positions 

(things as they appear to us and things as they are in themselves), we are entrapped with 

a number of paradoxes; firstly, it is quite clear that from whatever position we take, the basic 

tools or instruments of our inquiry must be based on the use of the senses. Secondly, the mind 

and interpretation therefore play a cardinal role with respect to the use of the senses. Thirdly, 

then the question arises as to how the same mind and the same senses can be organized in one 

instance to perceive phenomena from our own perspective or, on the other hand, in such 

a way as to conceive of things as they are in themselves. Fourthly, it is well argued that 

a perception of things as they are in themselves constitute the ultimate epistemological 

paradigm, i.e. there is no metaphysical gap between “what is described” and “what is”. But 

then, how do we know we attain the limiting point of “what is” when we start our voyage 

from “what is described”? 

Irrespective of these aforementioned problems or paradoxes, there is no disputing the 

fact that phenomenology aims at arriving at immutable knowledge, incorrigible knowledge 

and absolute knowledge. From the foregoing, it is crystal clear that the mind is central in all 

phenomenological considerations.     
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3. Kant’s Analysis of the Human Mind

In this sub-section, we shall be examining Kant’s conception of the human mind. 

Since the mind is fundamental to innovation, creation and inventions; which are all indices of 

societal development. It is on this basis we shall examine the mind’s operations and make-up, 

so as to determine, inter alia, whether it is possible to reach certainty in the mind. Secondly, 

whether it is possible for the mind to exert influence on the outer world or environment i.e., 

the social milieu and thirdly, whether the mind possesses intrinsic feature (s) that makes it 

possible for it (mind) to transcend empirical existence.  

Kant’s critical philosophy which culminated in his “synthetic a-priori” nature of the 

human knowledge was instigated by Hume radical denouncement of any form of rational and 

scientific knowledge. In other words, Kant asserted that he was woken up from his “dogmatic 

slumber” by Hume’s skepticism on the possibility of indubitable foundation of scientific and 

metaphysical knowledge. This argument is captured by S.E. Stumpft thus: 

“I openly confess,” he said, “that the suggestion of David Hume was the very 
thing which many years ago first interrupted my dogmatic slumber and gave 
my investigations in the field of speculative philosophy quite a new direction.” 
But Kant said, “I was far from following (Hume) in the conclusions at which 
he arrived.” Kant rejected Hume’s final skepticism.1 

Kant’s mission to refute Hume’s position was therefore necessitated by two apparent 

phenomena as seen in his statement: “two things fill the mind with ever new and increasing 

admiration and awe… the starry heavens above and the moral law within.”2 The latter 

suggests “determinism” and the former “freedom”. This evincing and distinct occurrence of 

two incompatible qualities in the sphere of human existence, informed Kant’s research and 

logical construction of a reconciliation between the two seeming diametrically opposed 

theories—empiricism and rationalism.  

With a view to establishing a firm conclusion on the apparent ambivalence between 

the theories above, Kant thought it necessary to embark on the analysis of the human mind. 

First, he had to meticulously study the meaning, interpretation and function which his 

predecessors gave to the operations of the mind, particularly the rationalist and the empiricist 

1 Samuel Enoch Stumpf, Elements of Philosophy: An introduction, Third Edition, (New York: McGraw-Hill, 1993), 
p.298.

2 See Samuel Enoch Stumpf, Philosophy: History and Problems, Fifth Edition, (New York: McGraw-Hill, 1994), 
p.300.
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philosopher, before making his submission. In both views, he discovered that the mind was 

treated as a passive element, incapable of affecting the natural world but merely serving 

as a receptor of sense impressions. 

Kant was not impressed by this interpretation and function that was accorded the 

nature of the mind. Because, by it, there was no way the form of “synthetic a-priori” 

knowledge would be possible. He therefore went beyond this flaccid and passive conception 

of the mind to the real operations of the human mind and came out with a laudable analysis in 

the form of a revolution. Before commencing this revolution enacted by Kant, it is pertinent to 

ask, “If there is any relationship between the mind and nature itself.” It is with a bid to answer 

this question that we would turn to Kant’s Copernican revolution. 

Antecedent to Kant, the mind was held to be passive. The relationship between the 

mind and nature was miscounted. Jacob Needleman appropriately captured it thus: 

Until now, Kant says, man has completely misunderstood this relationship, 
until now he was believed that true knowledge, true ideas, involved a sort of 
mental mirroring of the order of nature-the mind forming concepts that 
accurately reflect external reality. At the deepest level Kant says this cannot be 
true. On the contrary, the opposite is true. The order of nature conforms to the 
structure of the mind…reason itself3. 

Prior to Kant, the mind was viewed as an inactive principle, but Kant has stated categorically 

that reason (mind) is the active principle and that nature is the passive principle. He did in 

philosophy, exactly what Copernicus did in the sciences. Just as Copernicus had shown that 

the motions of the heavens are determined by the motion of the earth, so Kant demonstrated 

that the laws of nature are put into nature by the mind, not merely discovered there is 

something existing independently of the mind.4 

Relating this perspective of the motions of the heavens vis-à-vis the earth to 

epistemology, Kant asserted that the only way we can be sure of certainty about the basic laws 

of nature, such as the law of causation, is to set aside our erroneous knowledge, “that it is 

things that impress their nature on the mind”. Whereas the right position is that, it is actually 

the mind that impresses its form on things. This view is clearly articulated by the quotation 

below: 

3 See Jacob Needleman, The Heart of Philosophy, (London, Melbourne: Routledge and Kegan Paul, 1983), pp 
172-173. 

4 Ibid; p.173 

176



Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects” 
writes Kant in his preface to the “Critique of Pure Reason”, the single most 
influential work of modern philosophy. But, Kant goes on; this assumption 
must be set aside as regards our knowledge of the fundamental order of nature. 
If knowledge must always conform to objects, we could never have absolute 
certainty about the basic laws of nature, such as the law of causation. We do 
have such certainty-a universe that does not obey such laws is simply 
inconceivable-even though we have no direct, sensory experience of these 
laws.5 

Kant, in his assessment of the nature of the human mind pointed out that the mind is 

endowed naturally and structured to exert influence on objects. He got to this conclusion 

because it was possible to have knowledge of objects a priori as well as revise the order of 

relationship between the mind and nature, as seen in Nicholas Copernicus’ revolution in 

astronomy, as Kant himself affirms in the Critique: 

We must therefore make trail whether we may not have more success in the 
tasks of metaphysics, if we suppose that objects must conform to our 
knowledge. This would agree better with what is desired, namely, that it should 
be possible to have knowledge of objects a priori, determining something in 
regard to them prior to their being given. We should then be proceeding 
precisely on the lines of Copernicus’ primary hypothesis. Failing of 
satisfactory progress in explaining the movements of the heavenly bodies on 
the supposition that they all revolved around the spectator, he tried whether he 
must not have better success if he made the spectator to revolve and the stars to 
remain at rest.6 

Hence the nature of the mind in Kant’s view is that it has its own form for which 

objects in the empirical or experiential world must conform willy-nilly. We shall now turn to 

the next phase of Kant’s conception of the human mind. 

4. Kant’s Ontology

Kant’s ontology here ultimately comprises what constitute the nature of the human 

mind as well as the possibility of the mind to conceive and grasp knowledge a-priori. If the 

mind is able to grasp and conceive objects in the external world, it presupposes that events 

and activities in the external world are structured and controlled by the mind. In other words, 

the mind becomes the spring board from which all activities in the external world take their 

5 Loc Cit. 
6 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, transl. by Norman Kemp Smith, (London; Macmillan and Co., Ltd., 

1953), p.22. 
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root. Before looking at Kant’s ontology, what precisely is the meaning of ontology? There is 

need to clarify and conceptualize this term for the sake of our readers. 

The term, “ontology” was coined by scholastic writers in the 17th century. Rudolf 

Goclenius, who mentioned the word in 1636, may have been the first user but the term was 

such a national Latin coinage and began to appear so regularly that disputes about priority are 

pointless.7 Many writers such as Abraham Calovisu used it interchangeably with metaphysica 

while others used it as the name of subdivision of metaphysics, the other subdivisions being 

cosmology and psychology.  “Thus, ontologia as a philosophical term of art was already in 

existence when it was finally canonized by Christian Wolf (1679-1754) and Alexander 

Gottieb Baumgarten (1714-1762).”8 

For the series of lectures given from 1765 to 1766, Kant treated ontology 

as a subdivision of metaphysics that included rational psychology but distinguished it from 

empirical psychology, cosmology, and what he called the “Science of God and the world”. 

He refers to it as the more general properties of things and also as the difference between 

spiritual and material beings.9 He eventually settled matter with it after he came out with the 

Critique of Pure Reason. Michael Kelvin presented a perspective on the purpose of Kant’s 

ontology which is quite succinct and instructive: 

Kant’s ontology aims at demonstrating that finite human reason transcends the 
boundaries of scientific categorizing that occur in physics and mathematics 
which both depend on the ability of the mind to distinguish between appearance 
and reality. Kant however was not just concerned with the possibility of 
mathematics and physics, but with a possibility of science in general is possible 
due to the possibility of metaphysics itself which is ingrained in man and which 
depicts the autonomy of human thought to metaphysics and hence, to as well 
scientificize. It is for this reasons that Kant dubbed his brand of philosophy 
transcendental idealism. But this transcendental perspective accommodates 
epistemological inquires and forms the ground of human freedom and 
responsibility.10 

For a more lucid view of the term, a definition offers by the Chamber’s Twentieth Century 

Dictionary will suffice here. It defines ontology as: 

7 Paul Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 3 and 4, (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 
and the Free Press, 1967), p.542 

8 Loc Cit. 
9 Loc Cit. 
10 Michael Kelvin, A Commentary on Heidegger’s Being and Time, (New York: Evanston: Harper and Row, 1970), 

pp. 5-6 Quoted from C. Okoro’s unpublished Doctoral Dissertation, pp. 144-145, C. Okoro is 
a lecturer in the Department of Philosophy, University of Lagos, He teaches Metaphysics, Phenomenology, 
Ontology, and Developmental Studies.  
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The science that treats of the principles of metaphysics… the nature and 
essence of things: Ontology is a central part of metaphysics. It borders on 
questions like: Does anything exist necessarily? Is it necessary that something 
no matter what, should exist? It is concerned with the existence of material 
objects, minds, persons, universals, numbers and facts and so on.11 

The mind which is the focus here is not an empirical or sensual substance but 

a metaphysical one. Its functions cannot be precisely experimented or explained scientifically. 

It remains the most influential elements in Kant’s ontology. It is not only the seat of 

intellectual activity but also the citadel of moral flurry as well as creativity and innovations. 

  In order to capture explicitly Kant’s conception of the mind, we shall simply 

delineate this sub-section into two parts; starting with the intuition of space and time cum the 

categories of understanding and secondly transcendental apperception of the mind. At the end 

of this section we will be able to decipher the nature and the workings or operations of the 

human mind. 

5. The Categories of Thought and Forms of Intuition

With Kant, a new outlook to the real nature12 and forms of the human mind came into 

limelight, following the reversal or revolution that occurred in the order of the relationship 

between the human mind and objects of nature. The mind has specific features and forms 

which constitute the whole faculty with which it shapes objects in nature. This faculty 

contributes immensely to the activity of understanding. 

A meticulous look at Kant’s theory of transcendence justifies the claim that his 

metaphysics (ontology) consists in a certain way philosophical epistemology; one which 

transcends the bounds of experience. As Findlay points out: 

Kant’s theory of knowledge accepts the reality of a transcendental subject, and 
transcendental acts which exist beyond experience and knowledge, and are 
constitutive of it. It also accepts the reality of many transcendental objects 
which affect our subjectivity and which have characters and relations not given 

11 See Maduabuchi F. Dukor, Theistic Humanism: Philosophy of Science Africanism, (Lagos: Chimah & Sons 
Productions, 1994), p.19 

12 We shall assume that prior to Kant the real nature of the human mind was not rightly conceived. That Kant 
shield light on this owing to his curiosity to reconcile the empirical world with the spiritual sphere 
represented respectively by science and metaphysics. Hence Kant brought anew a way of conceiving reality 
with his reviser of the order of the mind’s function prior to his time. Thus, it is not out of place to infer that 
hitherto since this new order has not been refuted, it can be taken as the real or true nature of the human 
mind. 
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to the latter and at best corresponding to phenomenal characters and 
relations.13 

His analysis of knowledge can be summed up as the analysis of judgment and 

reasoning. He dwells on the four principal elements of human knowledge: (1) perception, (2) 

concept formation, (3) judgment, and (4) reasoning. And his major question was: how are 

judgments of a certain type possible? Kant already had a theory of the origin of concepts, 

which reinforced his theory of the nature of judgments and based on his acceptance of the 

Cartesian psychology of perception, he claimed that man thinks only thoughts and perceives 

only perceptions; and that the mind is aware only of itself its own states.14 Thus, in the second 

Critique of Pure Reason, he says: 

Hitherto it has been assumed that all our knowledge must conform to objects. 
But all attempts (for instance, to account for the possibility of objective 
knowledge) have on this assumption, ended in failure. We must therefore make 
trial whether we may not have more success in the tasks of metaphysics, if we 
suppose that objects conform to our knowledge.15 

As stated earlier, for Kant, this change in his metaphysical perspective is his 

“Copernican Revolution”16in epistemology cum metaphysics, resulting in his transcendental 

idealism. For Kant, the rational structure of the mind reflected the rational structure of the 

world. This is made possible because the mind possess certain qualities and forms that makes 

it possible to configure and shapes objects in the existential world. The first of these inherent 

qualities of the human mind is the intuition of time and space. 

13 J.N. Findlay, Kant and the Transcendental Object: A Hermeneutic Study, (Oxford: Clarendon Press, 1981), p.x. 

14 Cornelius Ryan and Henry Tibier, Epistemology, (Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1967), p.147.  
15 See Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, 1929,BXVI. 
16 “Copernicus, a sixteenth-century astronomer, pointed out that the apparent motion of the sun and stars had 

hitherto been assumed to be real motion: it was claimed that the reason Sun appears to rise in the east, 
travel across the sky, and set in the west, is simply that it really is moving round a stationary earth. 
Copernicus, however, argued that precisely the same appearances would result if, instead, the Sun were in 
fact stationary and the earth were spinning on its axis. Copernicus replaced the naïve, which took the 
apparent motion of the Sun to be real motion, with a theory according to which the apparent motion of the 
Sun is in effect a product of the real motion of the observer: it is because we are spinning that the Sun 
seems to move across the sky. Kant’s so-called Copernican revolution is analogous. It had hitherto been 
assumed that there appear to be spatio-temporal objects that exist independently of us because there 
really are such things. Kant replaced this naïve realism with a theory according to which the apparent 
nature and independence of the objective world is a product of our perceptions, concepts and judgments: 
in the last analysis, it is because we perceive and think as we do that the world seems to be the way it is. 
“See Nicholas Bunnin and E.P. Tsui-James, (Eds), The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd Edition, 
(Oxford: Blackwell Publishing Company, 2003),p.728 

180



6. Space and Time: The Forms of Intuition

Everything in the spatio-temporal world is not in a vacuum or void. Scientific 

knowledge deals with objects that are in space and time. Objects in the cosmos are capable of 

being conceived, measured, quantified, referred or appropriately described because they 

occupy a particular space and at a particular time. Nothing can be articulated outside the 

realm of space and time. Things are known and cognized owing to these features of space and 

time. For ideas in the mind to go through transformation into concrete forms and have 

meaningful impact on the existential world, it must obey the “laws” or dictates of space and 

time. But what precisely is space and time? 

Space and time are a-priori forms of intuition, Kant, in his analysis of these terms 

gave us a detail meaning of the concept of space before turning to the concept of time. Kant 

seeks to clarify the logical features of space via a four-point analysis. The four points are as 

followed (1) space is not an empirical concept derived from external experience. (2) Space is 

a necessary, a priori representation that underlies all outer intuitions. (3) Space is not 

a discursive concept but a pure (i.e. a-priori) intuition and (4) space is not a concept but an 

a priori intuition.17 

With respect to time, Kant held that “all appearances are in time: in it alone, 

as substratum (as permanent form of inner intuition) can either co-existence or succession be 

represented”… But time itself cannot be perceived.”18Like space, he treated time also in four-

point analysis; that time is not an empirical concept, but a necessary idea, not 

a discursive concept but an a priori intuition.19 Kant made a distinction between space and 

time. While he called the former the form of outer sense, in that it structures the experience of 

objects external to us, he called the latter the form of inner sense, because mental states 

necessarily occur to us in a temporal succession.20 Time is not a determination of outer 

phenomena; it has to do neither with shape nor position but with the relations, that is, the 

interplay of ideas in our mind or consciousness.  

17 See full details in Justus Hartnack, Kant’s Theory of Knowledge, transl. by M. Holmes Hartshorne, (London: 
Macmillan Publishing Co., 1968), pp.18-20.  

18 See Kant’sCritique of Pure Reason, (B224/A182) & (B225), cited in B.E. Oguah, “Transcendentalism, Kant’s 
First Analogy and Time”, in J.O. Sodipo (ed.), An African Journal of Philosophy,  Vol. VI, No. 1, (Ile-Ife: 
University of Ife Press, 1977), pp.4-5.  

19 Justus Hartnack, Kant’s Theory of Knowledge, op.cit., pp.22-24. 
20 See William F. Lawhead, The Voyage of Discovery: A Historical Invitation to Philosophy, 2ndEdition, op.cit., 

p.331.
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“Space and time are not things perceived but modes of perception, ways of putting 

sense into sensation; space and time are organs of perception. They are a-priori, because all 

ordered experiences involve and presuppose them. Without them, sensations could never 

grow into perception.”21 Space and time are real; they are neither things nor entities in the 

corporeal world. They are objective and infinite intuitions. To treat time and space as 

independent, absolute realities, real and objective prosperities of things is to engage 

in antinomies. In its logical or coherent function, the mind simply organizes the data of sense 

intuition (feed to it by the senses); and we then have the empirical concepts of experiences. 

Furthermore, the empirical reality of time which Kant sought to maintain in the 

Aesthetic is defined as ‘objective validity in respect of all objects which allow of every being 

given to our senses’ and that of space is defined similarly, i.e. space and time are called 

objectively real because they are universal application within experience.22 In all, Kant sums 

up his doctrine in the phrase that “space and time are empirically real but transcendentally 

ideal.”23 They are the forms of which it is able to apprehend and cognize things in the 

physical world. Since they are known a-priori, they must be subjective in origin, and 

therefore the sensible appearances of which they are the form must be partly determined by 

the nature of the mind.24 

7. The Categories of Understanding

Kant asserted that the human mind possesses a faculty of understanding. This faculty 

made it possible for the mind to exert or impose its forms on objects in nature. It is this 

exertion that made it possible for things to be cognized. These “forms” are a-priori concepts 

like that of space and time. Basically, these categories according to Kant are quality, quantity, 

relation and modality. Russell, reflecting on Kant’s analysis of them, articulated them 

distinctively thus: 

There are however, a priori concepts, these are the twelve “categories,” which 
Kant derives from the forms of the syllogism. The twelve categories are 
divided into four sets of three: (1) of quantity; unity, plurality, totality; (2) of 
quality; reality, negation, limitation; (3) of relation: substance-and-accident, 

21 Will Durant, The Story of Philosophy: The Lives and Opinions of the Greater Philosophers, (New York: Simon 
and Schuster, 1953) p.204.  

22 See footnote in A.C. Ewing, Idealism: A Critical Survey,(London: Methuen & Co. Ltd., 1974), p.94. 
23 H.J. Paton, Kant’s Metaphysics of Experience: A Commentary on the First Half of the Kritik Der Reinen 

Vernunft, Vol. 1, (London: George Allen and Unwin Ltd., 1965), p.143. 
24 Ibid; p.135. 
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cause-and-effect, reciprocity; (4) of modality; possibility, existence, necessity. 
These are subjective in the same sense in which space and time are that is, to 
say, our mental construction is such that they are applicable to whatever we 
experience.25 

Kant went further to describe these categories as “original pure concepts of synthesis, 

which belong to the understanding, for it is by them alone that it can understand something in 

the manifold of intuition, that is, think an object in it.”26 These categories are intrinsic and 

innate. Kant refers to them as spectacles or lenses through which the mind visualizes and 

configures things in nature. Beyond these forms, intellectual knowledge of the empirical 

cosmos is impossible. To this end, Kant has shown that a wrong application of the categories 

of human understanding inevitably breeds philosophical confusion.27In all, the faculty of 

understanding (mind) is the seat of intellectual cognition, the source of ideas, the podium of 

concepts creation and platform for innovations and pro-activeness. 

8. Transcendental Apperception of the Mind

In the Critique of Pure Reason, Kant talked about transcendental deduction of the 

categories.28 He elucidated the meaning of transcendental apperception of the mind. It is this 

action of the mind that makes it possible to have a unified grasp of the world around us. The 

mind according to Kant is capable of transforming raw data given to our senses into 

a coherent and organized form. “But this leads Kant to say that the unity of our experience 

must imply a unity of the self, for unless there was a unity between the several operations of 

the mind, there could be no knowledge of experience.”29 These several operations of the mind 

include inter-alia; sensation, imagination, remembering, memorizing, synthesizing etc. 

Thus, it must be the same self that at once sense an object, remembers its 

characteristics, and imposes upon it the forms of space and time and the category of cause and 

effect. All these activities must occur in some single subject; otherwise knowledge would be 

impossible. And more so, if one subject had only sensations, another only memory, and so on, 

25 Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, ( New York: Simon and Schuster, 1945), p.708. 
26 Richard H. Poplin & Avrum Stroll, Philosophy Made Simple, (New York: W.H. Allen & Co. Ltd, 1969),p.136. 
27 J.I. Unah, “The Object of Philosophy is the Logical Clarification of Thoughts-Wittgenstein”, in J. I. Omoregbe 

edited, The Nigerian Journal of Philosophy, Vol. 16, Nos. 1&2, (Lagos: Z. Darlington and Sons, 1997/98), 
p.25. 

28 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason,op.cit.; pp.85-130A, 117-169B. 
29 Samuel Enoch Stumpf, Philosophy: History and Problems, op.cit., p.309. 
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sensible manifold could never be unified.30 Kant called it the “transcendental unity of 

apperception”, what is also referred to as the “self”. Furthermore, when ideas are accepted 

into consciousness, they are said to be admitted into the whole of our consciousness. By this 

process, ideas are said to be apperceived, and the indication of such apperception is the 

affixing to the idea of the phrase ‘I think’. T.D. Weldon elaborated on this view when he said 

this of Kant’s transcendental deduction of the categories: 

It will be granted that every idea which can conceivably occur to me must be 
capable of conscious apprehension. It must admit of being accepted into that 
whole which I call my consciousness. To be thus admitted is to be 
apperceived, and the sign of such apperception is the prefixing to the idea of 
the phrase ‘I think’. No idea, then, can be entertained by me which is not 
capable of being apperception. But the whole of the ideas which I entertain 
constitute together a unity which is my conscious self, and this unity is not a 
mere aggregate, for if it were, I should have a self as variegated and diverse 
as the ideas of which I am conscious. Rather it must be a synthetic or 
connected unity, intellectual and not sensuous in character.31 

The unity of apperception is not precisely something produced by understanding, it is 

simply the understanding itself. It is also equated to the faculty of knowledge since 

understanding is the faculty of knowledge. The faculty of knowledge is the pivot of cognition 

or reflection, thus “to think is to unite ideas by receiving them into synthetic unity of 

apperception.”32 

9. Kant’s Phenomenal and the Noumena World

Having done justice to Kant’s ontology above with respect to the role and functions of 

the mind vis-à-vis objects in the existential world, it becomes imperative though briefly to 

throw light on the limit of what the mind can grasp or know. The mind, in Kant’s analysis, 

cannot cognized or come to the knowledge of realities in the noumena world which he called 

“thing in itself; or ‘intelligible object,33 but only of things in the existential or corporeal world 

which he called the “phenomenal” world.  

By implication, it can be said that Kant created a duality between what the mind can 

know and what it cannot known. Hence Kant splits reality into two: the phenomenal and the 

noumena spheres. The former which is knowable by the mind or reason and the latter which is 

30 Loc Cit. 
31 T.D. Weldon, Kant’s Critique of Pure Reason, Second Edition, (London: Oxford University Press, 1958), p. 150. 
32 Ibid; p.151. 
33 Graham Bird, Kant’s Theory of knowledge, (London: Routledge & Kegan Paul, 1962), p.19.  

184



unknowable by the mind, as I.M. Bochenski puts it: “so reality is split into two worlds, the 

one empirical and phenomenal which is invariably subject to the laws of mechanics, and the 

other a world of things-in-themselves, of “noumena” to which reason cannot attain.”34 

Hence the whole function of the mind is reduced to the phenomenal world while the 

world beyond this sphere cannot be conceived by the mind. However, this is not to deny the 

mind’s intelligibility or penetrability into realities in the ontological sphere, the inner world of 

the mind, where ideas are formed and configured.  

10. Husserl’s Phenomenology and Analysis of the Mind: The Doctrine of

Intentionality 

What is intentionality? It is a philosophical concept and is defined by the Stanford 

Encyclopedia of Philosophy as "the power of minds to be about, to represent, or to stand for, 

things, properties and states of affairs."35 It has its origin in medieval scholastic philosophy, 

precisely St. Anselm’s ontological argument for the existence of God and with his tenets 

distinguishing between objects that exist in the understanding and objects that exist in 

reality.36 It was reintroduced into philosophy by Franz Brentano during the nineteen century. 

Etymologically, the word intentionality is derived from the Latin intentio and from the 

English word intendere, meaning directed towards something (material or immaterial)—

persons, events, situation, objects etc. Brentano described intentionality as a characteristic of 

all acts of consciousness that are thus "psychical" or "mental" phenomena, by which they may 

be set apart from "physical" or "natural" phenomena.37 

Every mental phenomenon is characterized by what the Scholastics of 
the Middle Ages called the intentional (or mental) inexistence of an 
object, and what we might call, though not wholly unambiguously, 
reference to a content, direction towards an object (which is not to be 
understood here as meaning a thing), or immanent objectivity. Every 
mental phenomenon includes something as object within itself, 
although they do not all do so in the same way. In presentation 
something is presented, in judgement something is affirmed or 

34 I.M. Boschenski, Contemporary European Philosophy, transl. from the German by Donald Nicholl and Karl 
Aschenbrenner, op.cit,  p.5  

35 See Jacob P. (31 August, 2012), “Intentionality”, Standford Encyclopedia of Philosophy, retrieved 16th 
November, 2016.  

36 See Chisholm, Roderick M., “Intentionality”, in The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 4, 1967, p. 201. 
37 See the doctrine of intentionality, retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Intentionality#cite_note-1, 

16th November, 2016 
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denied, in love loved, in hate hated, in desire desired and so on. This 
intentional in-existence is characteristic exclusively of mental 
phenomena. No physical phenomenon exhibits anything like it. We 
could, therefore, define mental phenomena by saying that they are 
those phenomena which contain an object intentionally within 
themselves.38 

Husserl followed Brentano on the theory of intentionality and gave the concept a widespread 

attention, both in continental and analytic philosophy.39 Prior to Husserl, there existed two 

major doctrines of the mind—the receptacle theory of the mind which is also known as the 

“bucket theory” and the active theory. It is from these two major theories of the mind, the 

intentionality doctrine came into being; eliciting the positive elements in both. A brief 

discussion of both theories will suffice here. 

11. Receptacle Theory of the Mind

Under this theory, the followings are the characteristics of the mind— passivity, 

inactivity and transparency. The essential structure (of the mind) is content in the bucket. 

In other words, the mind is likened to a transparent container where objects in the external 

world impress themselves on it. The mind is passive, inert and inactive. Objects, sensation, 

judgment, imaginations, thoughts thrust themselves on the mind. The mind is seen as a mere 

recorder or storage space.  

This raise a number of questions; (1) apart from say objects and sensation, how does 

imagination, thought which are thrust on the mind come about? Under this theory, it is 

difficult if not impossible to give a good metaphysical epistemic account of judgment and 

imagination. The Bucket theory is unable to account for those entities. (2) Another constraint 

is in relation to pedagogy. If we are to adhere strictly to this doctrine, pedagogy would 

comprise nothing more than transferring item of knowledge from teacher to learner, such item 

get stored in the student’s receptacle, for them to scoop out during examination. There would 

be no room for analysis, synthesis, criticism, imagination, and so on. Based on these inherent 

difficulties and more, Brentano rejected this classical 19th century thesis of the mind. 

38 Franz Brentano, Psychology from an Empirical Standpoint, Edited by Linda L. McAlister, London: Routledge, 
1995, pp. 88-89. 

39 Smith, David Woodruff, Husserl, New York: Routledge, 2006, p. 10. 
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12. The Active (Mind) Theory Model

Under this doctrine, the mind is not just dynamic, it is hyperactive. It creates, it builds, 

it formulates, analyzes, synthesizes, orders, ascribes meaning to objects. The essential 

structure of this theory is that it consists of activities. Everything we are acquainted with is the 

construct or creation of the mind. This second model or doctrine of the mind is associated 

with Immanuel Kant as David Bell puts it: 

The second model, on the other hand, associated 
particularly with Kant, assigns a dynamic, indeed a 
creative role to the human mind: through such activities 
as synthesis, interpretation, inference, judgment, even 
perception itself, the mind imposes its own order and 
meaning on what Kant called ‘the raw material of 
sensible impressions.40    

The overall consequence is to create hegemony for idealism. This doctrine was however 

without some problems: (1) for example, under this doctrine, how do we account for 

sensation, i.e., our use of the senses or sense impressions? (2) Can we really dispense entirely 

the external world? (3) Even more importantly, for phenomenology, how can we account for 

the very existence of the phenomena? (4) If the Kantian doctrine is taking to the logical 

conclusion whereby material things do not exist on their own account, how can the mind itself 

exist?  

Due to the inherent difficulties in both theories, Brentano rejected the receptacle 

doctrine of the mind and the active theory and came to the middle; which thus gave birth to 

the doctrine of intentionality— the doctrine that combines Content  and Activity of the mind. 

Intentionality as doctrine of the mind deals with mental acts and their contents. There are two 

types: Primary intentionality and Secondary intentionality.  

In Primary Intentionality, every mental phenomenon contains an act and content. 

An act could be seeing, touching, smelling, etc. contents are objects such as horse, trees, pen, 

etc. In primary intentionality or consciousness, the act and the content are separated, i.e. they 

are not the same. The act a must intend something, content c outside itself, i.e. a ≠ c. Here,

40 David Bell, Husserl, London: Routledge, 1993, p. 7. 
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objects come to exist in the mind— mental in-existence, intentional in-existence, immanent 

objectivity and existence immanently. 

Secondary intentionality is a situation or when an act has itself as its content or it is 

intended along with the primary object. As Brentano himself observes: “there are undoubtedly 

occasions where we are conscious of a mental phenomenon while it is present in us; for 

example, while we are having the presentation of a sound, we are conscious of having it.”41 

Under this kind of intentionality, though the content is there, the primary object of the act is 

itself. The act, unlike primary intentionality, is not separated from the primary object.  

Husserl’s doctrine of intentionality is not completely different from Brentano’s theory. 

In his analysis of phenomena, ‘outer perception’ and ‘inner perception’ of mental acts possess 

‘immanent contents’ and ‘reflective awareness’ respectively. In fact, as David stated: “The 

‘phenomena’ to which Husserl here refers, and to which his descriptive psychology restricts 

itself, are the immanent contents of so-called ‘outer’ perception, along with the reflective 

awareness which we have in inner perception of our own mental acts”42. In the Philosophy of 

Arithmetic, Husserl made a distinction between two different kinds of concept:  ‘abstract’ and 

‘general concept’. He went further to explicate general concept as species of presentation, and 

consist of a mental act or state which possesses an immanent, intentionally in-existence 

content. “Abstract concept or phenomenon, that is, is one which is intrinsically and 

inescapably partial, which can only be presented as a dependent part or aspect of some more 

encompassing whole.”43     

13. Evaluation of Husserl’s Phenomenology

There are some inherent inadequacies or demerits in Husserl’s theory. Husserl no 

doubt was a great scholar and broad minded. His phenomenology which had root in 

Brentanian intentionality was profound not only for his inventiveness but also that it is 

capable of influencing contemporary philosophy. However, some philosophers were critical 

about his thought, especially 20th-century philosophers such as Gilbert Ryle and A.J. Ayer, 

who were critical of Husserl's concept of intentionality and his many layers of 

41 Ibid., p. 10. 
42 Ibid., p. 34. 
43 Ibid., p. 39. 
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consciousness.44 For example, Ryle insisted that perceiving is not a process,45 and Ayer that 

describing one's knowledge is not to describe mental processes.46 The effect of these positions 

is that consciousness is so fully intentional that the mental act has been emptied of all content, 

and that the idea of pure consciousness is that it is nothing.47 Sartre also referred to 

"consciousness" as "nothing", when he asserted that “essential description of consciousness is 

simply that consciousness is always consciousness of something, but by itself is nothing. 

Without something to be conscious of, consciousness cannot exist. Thus, consciousness is 

nothing.48    

14. Conclusion

So far, I have been able to establish the meaning and conceptualization of the nature of 

the mind and the doctrine of intentionality in Kant’s and Husserl’s philosophy respectively. 

Both shed lights on the nature of the mind in profound ways. In fact, after Kant’s work, other 

theories of the mind that came thereafter seem to allude to or draw inspiration from it. Kant’s 

analysis of the mind remains germane as far as philosophy of the mind and phenomenology 

are concerned.  

However, that is not to say, all have been said or articulated about the nature of the 

mind. Many more theories have explained the mind in unique ways, especially in the area of 

psychology. The whole aim is to strived or arrived at epistemic certainty. Naturalism or naïve 

empiricism may have its own merits, especially if we take into consideration independent 

views or perceptions of reality but in terms of cognizing and intuiting the inner conception of 

nature or reality in a non-prejudicial and pre-suppositionless way, recourse must be made to 

phenomenology which appears to become contemporary philosophy.     
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Nikołaj Łosski 

Ideał chrześcijański a kultura techniczna 

W głębiach mateczników Rosji nierzadko zaobserwować można jak włościanin, na 

widok pędzącego pociągu, auta lub samolotu, kreśli znak krzyża i mamrocze „Zgiń, 

przepadnij maro nieczysta!”1. Boi się on ulec diabelskiemu złudzeniu czy też pokusie. 

Tego przesądnego strachu nie odczuwa wykształcony wyznawca prawosławia, jednak 

również i on, jeśli tylko jest przesiąknięty do głębi swej duszy prawosławiem, uważa za zło 

i diabelskie kuszenie nadmierne zainteresowanie kulturą świecką, w szczególny sposób –  

kulturą techniczną. 

Oświecony Europejczyk postrzega takie poglądy jako przejaw zacofania 

przyjmujących je ludzi oraz „reakcyjny” charakter prawosławnej i w ogóle kościelnej 

religijności. Jednakże dobrze znanym faktem jest wielka powierzchowność 

osiemnastowiecznego „oświecenia”. Toteż niczym zaskakującym zdaje się być podejrzenie 

zaprzątające nasz umysł, a mianowicie to, czy aby „oświecenie” XX wieku nie jest równie 

powierzchowne. Zobaczmy zatem czy prostoduszny prawosławny nie posiada głębokich, 

poprawnie ujętych, chociaż zarazem niezidentyfikowanych dotychczas, przyczyn nieufności 

odnoszącej się do kultury technicznej. 

Na czym koncentrują się myśli prawdziwego chrześcijanina, co jest ostatecznym 

kresem jego nadziei? Oczywiście jedność z Bogiem i wszystkimi Jego stworzeniami oraz 

wznoszenie Królestwa Bożego na fundamencie miłości, gdzie Bóg jest „wszystkim dla 

wszystkich”2. W Królestwie tym mnóstwo żywych istot tworzy „Jedno Ciało i Jeden Duch3”. 

W Królestwie tym nie ulega zatraceniu indywidualność duszy ludzkiej, nie gaśnie w nim 

osobowość. Chrześcijanin oczekuje zmartwychwstania w ciele, stąd też ma nadzieję na 

zachowanie indywidualnego duchowo-cielesnego istnienia. Tym niemniej przyznaje, że wiele 

duchowych i cielesnych indywidualności tworzy „Jedno Ciało i Jeden Duch” w Królestwie 

Bożym. Jak możliwa jest taka jedność? Otóż możliwa jest ona jedynie w przypadku, kiedy to 

mnóstwo osobowości ogarniętych jest tak doskonałą miłością do siebie nawzajem i Boga, że 

żyją zupełnie jak Jeden Duch, a zatem: 1) myśl każdego jest bezzwłocznie4 wiadomą 

1 W oryginale: „«Съ нами крестная сила»!”. 
2 1 Kor 15, 28. 
3 Ef 4, 4. 
4 Wszelkie wyróżnienie w tekście pochodzi od autora. 
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wszystkim; 2) pragnienie każdego jest bezzwłocznie podchwytywane i wspólnotowo, przez 

wszystkich, zaspakajane. Tak całkowita jedność wielu osób jest ich konkretną 

współistotnością5: we wszystkich stworzeniach tego królestwa, w tysiącach indywidualnych 

odkryć, urzeczywistnia się Jeden Duch – Chrystus; każde indywidualne ciało jest narządem 

Jednego Ciała Chrystusa6, duchowego, przemienionego, w którym nie ma oddalenia, które nie 

pozostaje nieprzystępne, ale w którym w sposób doskonały urzeczywistnione jest wzajemne 

przenikanie się ciał. Takie nieskończenie złożone, jednakowoż całościowe królestwo życia 

zapewnia każdemu swemu członkowi, pozostającemu jednak indywiduum, nieskończoną 

pełnię istnienia i równie nieskończoną siłę twórczości, ponieważ nie istnieje tu wymienność, 

lecz przeciwnie, istnieje idealna synergia sił. 

Czyż w kierunku osiągnięcia tego ideału zmierza współczesna kultura techniczna? 

Czyż pokonuje ona oddalenie stworzeń w czasie i przestrzeni? Na to pytanie wielu, bez 

zastanowienia, udziela odpowiedzi: „Tak, oczywiście. Szybkie pociągi, samochody czy 

samoloty niesłychanie zmniejszyły dystans między różnymi punktami na Ziemi. 

Powierzchnia jej zmniejszyła się w jakimś stopniu, jakby kilka dziesiątków razy, bynajmniej 

nie utraciwszy swojego bogactwa i różnorodności. Za sprawą telegrafu, telefonu i radia to 

zjednoczenie zostało osiągnięte w jeszcze większym stopniu. Papież mógłby sprawić, aby 

jego homilię, nieomal w momencie jej głoszenia, słyszano we wszystkich kościołach 

katolickich na całej Ziemi. Bliski jest czas, w którym to urządzenia radiowe pozwalać będą 

nie tylko na odbiór fonii, lecz i widzenie przedmiotów na odległość: wówczas to odbywający 

się w Londynie wiec polityczny czy pogrzeb wielkiego człowieka w Paryżu będzie widoczny 

we wszystkich zakątkach świata. Osiągnięta wówczas będzie multipraesentia7 rzeczywistości, 

jakoby urzeczywistnienie przedmiotu natychmiast w wielu miejscach. Czyż nie jest to 

zwycięstwo nad czasem i przestrzenią, nad oddaleniem dzielącym stworzenia 

w nich będące a osiągniętą naturalnymi środkami, bez Boga i Jego Królestwa…?”. 

Istnieje jednak jeszcze jedna cecha chrześcijańskiego ideału Królestwa Bożego, tj. 

nadzieja na osiągnięcie pełni istnienia oraz aktywności twórczej. Obrońca współczesnej 

kultury i tu odpowie nam, jednak być może nieco się przedtem zawaha: „Nie ulega 

wątpliwości, że współczesnej kulturze towarzyszy wzrost złożoności i zmyślności, a zatem 

5 Aby zauważyć różnicę między konkretną a abstrakcyjną współistotnością zob. moją książkę „Świat jako 
organiczna całość” («Міръ какъ органическое цѣлое»), a także książkę „Wolność woli” («Свобода 
воли»). 

Obie książki nie doczekały się jeszcze przekładu na język polski. Przypisy od autora będę oznaczał czcionką 
pogrubioną i kursywą. 

6 1 Kor 12, 12.14. 
7 Z łac. „wszechobecność”. Jeden z przymiotów przypisywanych Bogu. 
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i pełni życia. W naszych czasach ważna osoba publiczna może w ciągu jednego dnia wykonać 

ogromną ilość prac, nawiązać stosunki z mnóstwem ludzi, doświadczyć ogromu wrażeń, po 

czym, na koniec, doznać szeregu przyjemności: negocjacji politycznych, spekulacji 

giełdowych, wymiany ogromnej ilości korespondencji, wizyty w różnych częściach miasta, 

przejażdżki samochodem po podmiejskiego parku, a wieczorem udać się na spektakl. 

Wszystko to może być zawarte w planie jednego dnia i to w takiej ilości, że potrzeba by 

całego miesiąca życia w XVIII wieku, aby zrealizować każdą z tych aktywności. Lecz nie 

tylko znakomite osobistości, ale i najskromniejsi robotnicy doświadczają w tej samej 

proporcji złożoności życia: porównajcież czynności konduktora dyliżansu jeżdżącego między 

dwoma angielskimi miastami na początku XIX wieku i te konduktora dzisiejszego 

londyńskiego tramwaju. Jak wielką jest różnica w liczbie czynności służbowych, w ilości 

spotkań z ludźmi i stosunkowo trudnych kombinacji8, wymagających natychmiastowej 

reakcji i działania!”. 

Jednakże, jeśli od ilościowych komplikacji życia zwrócimy się do pytania 

o podniesienie jego poziomu jakościowego, zwłaszcza w pytaniu o to, czy istnieje we

współczesnej kulturze wzrost jakości twórczości, wszyscy stwierdzą, iż niemal na pewno nie 

zrealizowane zostało takie udoskonalenie życia; niemal na pewno jakość nie nadąża za 

ilością. Wówczas w naszej duszy rodzi się wątpliwość; przed nami pojawia się budzące 

trwogę pytanie o to, czy na drodze, którą zmierzamy wszystko jest właściwym. Ażeby 

odpowiedzieć na to pytanie, poddamy analizie sposoby, jakimi współczesna kultura osiąga 

złożoność życia, będąc w świadomości sił jakie wykorzystuje ona doskonaląc technikę. 

W tym celu rozważmy, po pierwsze, środki transportu w przestrzeni: parowozy, 

parostatki, samochody, samoloty itp.. Wszystkie te maszyny oparte są o użycie siły odrzutu, 

tj. dokładnie technicznej siły, która już w swej nazwie wskazuje na odłączenie. Jeżeli więc 

mogą one doprowadzić do zjednoczenia, to jedynie zewnętrznego, ograniczając się tym 

samym do przestrzennej jedynie bliskości. Jeśliby rzeczywiście wspominano mi o tramwaju 

i innych sposobach wykorzystania elektrycznej siły przyciągania9, nie wpłynęłoby to 

w jakikolwiek sposób na moją tezę. Nie tylko tramwaj, lecz i każda inna maszyna zakłada 

użycie siły przyciągania. Ot, na przykład, wymagają jej użycia wszystkie części stałe 

8 Trudno ocenić, czy chodzi tu o trudność kombinacji działań wiązanych z prowadzeniem pojazdu szynowego, 
czy o kombinacyjne obchodzenie się z pasażerami, np. dostosowywanie swego sposobu wysławiania się do 
sposobu, w jaki mówi pasażer. 

9 W oryginale: „электрической силы притяженія”. Chodzi tu o nazwane Prawem Coulomba (1785 r.) prawo 
fizyki, opisujące siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych, a konkretnie o fakt, iż 
ładunki różnoimienne przyciągają się. 
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maszyny, dlatego że ma miejsce sprzężenie jej cząsteczek. Jednakże we wszystkich tych 

przypadkach cel techniczny jest osiągany jedynie w takim stopniu, w jakim siła przyciągania 

jest, w sposób niezbędny, połączona z siłą odrzutu. Użycie tych sił prowadzi do zbliżenia 

z każdym dowolnym punktem A, nie inaczej niż drogą oddalenia od każdego dowolnego 

punktu B: przybliżając się do Paryża tracę Moskwę lub Sankt Petersburg. Jak powiedziałem, 

to jednak nie wystarczy a moje najbliższe nawet zbliżenie ma jedynie odniesienie zewnętrzne. 

Jest to przylgnięcie czasoprzestrzenne, przy którym może pozostać lub nawet wzrosnąć 

wewnętrzna obcość, nieobecność wzajemnego przenikania się między tym, co stało się 

zewnętrzne bliskie lub nawet przylegające. 

Prawie wszystkie dziedziny naszej kultury technicznej mają na celu stworzenie 

zewnętrznego zbliżenia albo rozdzielenia. Miejsca zamieszkania i odzież chroni się przed 

bezpośrednim oddziaływaniem sił natury. Pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie 

substancji odżywczych itp. – wszystko to jest działaniem mechanizmu służącemu 

zewnętrznemu jednoczeniu i połączeniu. W wyższych nawet obszarach, stojących u granic 

szczytu kultury technicznej, np. medycynie, w znacznej mierze dzieje się to samo. 

Najbardziej rozwinięte, dokładne i udoskonalone sposoby leczenia prezentować ma chirurgia, 

lecz nawet leki medycyny współczesnej, w większości przypadków, mają charakter trucizny, 

a ich działanie na organizm ma charakter przemocy. 

Zdając sobie sprawę z opisanych cech naszej kultury technicznej, przestaniemy być 

nadmiernie dumni z poszerzenia świata życia osiągniętego w XX wieku. Osiągane przez nas 

zjednoczenie świata i nasza jedność ze światem okazują się być nieprawdziwymi. Jest to 

połączenie, które związane jest z rozdzieleniem; kumulacja wewnętrznie oddzielonych 

agregatów10 – słowem, jest to przeogromne fałszerstwo, imitacja jedności. 

Nie dziwi więc, że poszerzenie naszej świadomości, uzyskane na skutek 

udoskonalania środków zewnętrznego kontaktu ze światem, okazuje się być nieorganiczne. 

Mnóstwo wrażeń i działań, mających za swą podstawę zewnętrzne relacje ze światem, nie 

wykształca w naszej duszy harmonijnej jedności, całości, w której to elementy potrzebują 

i wzmacniają siebie wzajemnie a w związku z tym: im jest ich więcej, tym system jest 

trwalszy. Przeciwnie, nagromadzone w formie chaotycznej grupy, w której wiele elementów 

10 W oryginale również pada to słowo („аггрегатовъ”). Łosski w ten sposób zwraca naszą uwagę na fakt, że 
kultura techniczna postrzega wnętrze człowieka jedynie jako zespół narządów, które jak połączone maszyny 
wykonują określoną pracę. Podobnie sprawa ma się w ujęciu społecznym. Każdy agregat działa 
samodzielnie, mimo iż znajduje się blisko innego agregata – nie jest od niego zależny. Chociaż ich praca w 
tym samym czasie w efekcie przynosi kulminację mocy, np. w przypadku agregatów prądotwórczych, nie 
jest to ich wspólne, oparte o relację działanie. 
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pozostaje ze sobą w sprzeczności,osłabiają się nawzajem i prowadzą do osłabienia całego 

ustroju duszy. Stąd rozprzestrzenianie się chorób psychicznych11 we współczesnym 

społeczeństwie: nerwowość, histeria, psychastenia, niezadowolenie z życia, samobójstwo 

rozprzestrzeniają się w groźnych rozmiarach. 

„Czegóż ty pragniesz? – zadadzą mi pytanie – Aby usunąć czasowe i przestrzenne 

rozdzielenie, aby je przezwyciężyć, nie istnieje w ogóle inna droga niż ta, którą podąża ludzka 

kultura.” Nie, jest inna droga, odpowiem. Ostateczny cel tej prawdziwej drogi zawiera się 

w chrześcijańskim ideale „Jedno Ciało i Jeden Duch”. Sednem tej drogi jest osiągnięcie 

pełnej, konkretnej współistotności w oparciu o doskonałą miłość. Jednakże, co stwierdzam 

z żalem, jesteśmy tak daleko od urzeczywistnienia tego ideału, że istnieje ryzyko, iż 

odnoszenie się do niego stanie się pustosłowiem. Ażeby w pełni zrozumieć drogę wiodącą do 

ideału i opisać różne jego strony za pomocą pojęć abstrakcyjnych, zadajemy sobie pytanie 

o to, czy w życiu codziennym istnieją chociaż wczesne znamiona ruchu w kierunku

doskonałej jedności. Czyż nie ma przykładów konkretnej współistotności, choćby 

ograniczonej, dającej nie kosmiczną całość, ale całość przynajmniej kilku prowadzących 

działania indywiduów12, zjednoczonych w formie częściowego wzajemnego przenikania 

się...? Przykład ten znajdziemy w jedności naszego własnego organizmu. Ciało nasze zawiera 

w sobie mnóstwo komórek, a każda z nich jest stosunkowo samodzielnym organizmem, istotą 

żywą. Mało tego, każdy atom, a nawet  elektron jest samodzielną jednostką, będącą 

niezależnym centrum działania. Niemniej, to mnóstwo prowadzących działania indywiduów 

tworzy stosunkowo spójną jedność, dokonując skoordynowanych działań pod kierunkiem 

lidera13, jakim jest moje ‘ja’. Pomimo złożoności przestrzennej mojego ciała, jestem obecny 

we wszystkich jego częściach swoją świadomością, odczuciami i wolą. W rzeczywistości, 

mając na uwadze takie fakty, jak świadomość bólu spowodowanego skaleczeniem palca, 

głodu, pragnienia, pełnej wigoru aktywności fizycznej, itp. można mówić o moim ‘ja’ jako 

obecnym w sposób pełny (omnipraesentia) w ciele za sprawą świadomości i wiedzy. 

Obserwując takie fakty, jak dowolne skurcze mięśni, wpływ moich emocji na wszystkie 

odruchy14 ciała, możemy mówić także o pełnej obecności mojego ‘ja’ w ciele poprzez wolę 

i uczucie. 

11 W oryginale: „душевныхъ болѣзней”. W języku rosyjskim zachował się zupełnie źródłowy przekład słów 
„psychiczny”, „psychiczna” wywodzących się przecież od greckiego ψυχή , tj. „dusza” właśnie. 

12 W oryginale: „дѣятелей”. 
13 W oryginale: „высшаго дѣятеля”. 
14 W oryginale: „отправленія”. 
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Ta pełna obecność ‘ja’ w ciele nie jest szybkim ruchem ‘ja’ od jednej do drugiej 

komórki wewnątrz ciała, jak również nie jest ruchem komórek ku ‘ja’. Prawdą jest, że do 

połączenia ‘ja’ z komórkami niezbędna jest jedność i całość układu nerwowego, tj. coś 

przypominającego sieć telegraficzną, jednakże prądy przepływające przez nerwy czuciowe 

w tym układzie wyraźnie są jedynie motywami, zaledwie bodźcami, zachęcającymi moje ‘ja’ 

do tego, ażeby skoncentrowało bezzwłocznie swoją uwagę na procesach życiowych tego czy 

owego rejonu swojego ciała. W rzeczywistości ból spowodowany skaleczeniem palca jest 

odczuwalny jako bardzo bolesny stan komórek palca, nie jest on natomiast symbolem, który 

nie oddaje bólu, a jedynie reprezentuje go w moim umyśle. Źródłem mojej wiedzy o tym bólu 

jest bezpośrednia intuicja i bezzwłoczne współuczestnictwo mojego ‘ja’ w katastrofalnym 

stanie członka mego ciała. 

Z racji tego, iż cały świat został zbudowany wedle tych samych pryncypiów, 

wiadomości telegraficzne donoszą, np., że „Zachorował cesarz japoński.”15. Jest to nic 

innego, jak motyw ku temu, aby moje ‘ja’ dokonało aktu intuicji, ukierunkowanego na 

zdarzenie „zachorował cesarz”, wydarzające się w położonej daleko ode mnie Japonii. 

Jednakże jak wielką jest różnica między intuicją, ukierunkowaną na bolesny stan mojego 

palca i intuicją, przywodzącą na myśl obcego mi cesarza! W pierwszym przypadku 

w świadomości istnieje  skonkretyzowana pełnia zdarzenia i doświadczenie intymnej 

bliskości, natomiast w drugim – chłodne przywołanie na myśl. Takąż samą różnicę 

odnajdziemy również i w sferze wolitywnej, np. między dowolnym skurczem mięśnia mojej 

ręki i wykonaniem przez rządcę16 mojego, zleconego poprzez telegraf, polecenia „Przyślij 

pieniądze.”. Moja intymna bliskość z organami ciała tak jest wielką, iż można rzec: „Działam 

w swoich mięśniach.”, lecz nie można rzec: „Działam w rządcy.”. Aktywne elementy 

organizmu w ich wzajemnym stosunku do siebie nie są obcymi: konfrontacja co najmniej 

częściowo jest zażegnana, obcy stał się swoim; kocham swoje ciało i ciało moje mnie kocha. 

Za przykład posłużyć może pełna poświęcenia walka fagocytów toczona przeciw patogenom, 

od początku mająca charakter służby całości, a nie troski o siebie. W ten sposób w organizmie 

dokonuje się konkretna współistotność w oparciu o miłość; συμπαθεια stoików jest rozwinięta 

w większym stopniu17. Objawia się to, po pierwsze – w całościowym charakterze intuicji, 

15 W oryginale: „заболѣлъ японскій микадо”. „Mikado” (dosł. z jap. „Wysoka brama”) to przestarzały tytuł 
odnoszący się do cesarza Japonii, który jest obecnie często nazywany „Tenno” („Syn Niebios”). Termin 
„Mikado” początkowo oznaczał nie tylko samego monarchę, ale także jego dom, posiadłość, a nawet 
państwo.  

16 W oryginale: „управляющему”. 
17 Wedle nauki stoików wszystkie elementy świata znajdują się we wzajemnym ścisłym oddziaływaniu, tak iż 

każda część świata współczuje pozostałej reszcie (συμπαθεια των ολων). 
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a po drugie – w pogodzeniu między sobą dążeń rozlicznych części zdrowego organizmu, 

a zwłaszcza z dążeniami tego ‘ja’, które stoi na czele organizmu. W każdej minucie życia 

mojego organizmu dokonuje się najbardziej intymne zjednoczenie następującego rodzaju, 

dotyczące dwóch lub większej ilości prowadzących działania indywiduów: moja wola jakoby 

bezzwłoczne oddziałuje w innej istocie, mianowicie w dowolnym organie mojego ciała, np. 

w mięśniach, przy czym siła przynależy tej drugiej istocie, lecz motywy tej siły, to znaczy jej 

kierunek, wskazanie jej celów, pochodzi z mojego ‘ja’. Taki wpływ mojego ‘ja’ na organy 

mego ciała podobny jest temu, co można byłoby nazwać magią, magicznym oddziaływaniem. 

Należy jednak natychmiast dokonać pewnego zastrzeżenia: tak ścisłe połączenie 

prowadzących działania indywiduów, w którym jedno z nich porzuca jakiekolwiek 

odniesienie do swojej niezależności i przeobraża się w narzędzie podległe drugiemu, osiąga 

się dwoma, głęboko się od siebie różniącymi, sposobami – na drodze przemocy, tj. wskutek 

strachu lub zwiedzenia oraz na drodze współczującej sympatii, zgody opartej o miłość18. 

Tylko pierwszy przypadek wpływu jednej woli na drugą19 powinien być nazwany słowem 

magia, natomiast drugi będziemy nazywać słowem – jednomyślność20 lub konkretna 

współistotność. Najwyższy stopień tej jednomyślności osiągany jest w organizmie, między 

tymi jego częściami, które do połączenia swoich działań nie potrzebują nawet 

neuroprzekaźników21. 

A zatem, w organizmie w ogromnej mierze realizuje się autentyczna wewnętrzna 

jedność, a technika stwarza jedynie iluzoryczną – zewnętrzne zbliżenie, nieorganiczną 

bliskość w czasie i przestrzeni. Bergson dla ukazania tej różnicy używa terminów – 

organizacja i fabrykacja22. Technika i jej procesy fabrykacji stwarzają kontakt ze światem 

i oddziaływanie na świat zewnętrzny za pomocą narzędzi. Organizacja natomiast stwarza 

kontakt wewnętrzny za pośrednictwem organów ontologicznie przeobrażając środowisko, 

asymilując je, przekształcając je z obcych mi form bycia w organ mojego ciała albo 

przekształcając mnie w organ istoty wyższej niż człowiek. Otóż taka jest odpowiedź na 

18 W oryginale: „любовнаго согласія”. 
19 W oryginale: „одной воли въ сферу другой”. 
20 W oryginale pada tu słowo: „единодушіе”,które po raz kolejny wskazuje na „osoby obdarzone wspólnym 

duchem”. Niestety w języku polskim nie istnieje odpowiedni wyraz, który mógłby oddać ten niuans. 
21 Metalnikow. 

Chodzi zapewne o wskazanie prac Siergieja Iwanowicza Metalnikowa (1870-1946), uczonego, profesora 
uniwersytetu w St. Petersburgu, od 1918 roku związanego z Instytutem Pasteura w Paryżu. Jego badania 
uchodziły za innowacyjne, a dotyczyły interakcji neuroimmunologicznych. Dowiódł on bliskiej interakcji 
między układem odpornościowym i nerwowym. 

22 W celu zgłębienia tej różnicy, zob. Dawid Wł. J., O Filozofji Bergsona, „Nowe Twory”, Warszawa 1914. 
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pytanie, dotyczące tego, jaką inną drogę, prócz techniki, można obrać w celu właściwego 

udoskonalenia życia – ta droga to rozwój organizacji. 

Wcześniej niż opowiem o tym jak można wyobrażać sobie rozwój naszego organizmu, 

powiem kilka słów o już osiągniętym utrwaleniu i udoskonaleniu. Nasz własny organizm nie 

jest projektem w pełni zamkniętym: ideał jednomyślności i harmonijnej współpracy nie został 

zrealizowany nawet i w granicach naszego ciała. Ten fakt w szczególności uobecnia się 

w przypadku choroby. Wówczas uciekamy się do zażywania środków odurzających, do 

bromu, opium itp. leków, gdy tymczasem w pierwszej kolejności, myśląc rozumnie, 

należałoby próbować wzbudzić siły harmonizujące samego organizmu. Ku temu celowi 

mogłyby prowadzić różne rodzaje psychoterapii. Przede wszystkim wskazałbym na ten rodzaj 

psychoterapii, który może być ugruntowany23 na nauce o organizmie, jak to jest 

w przypadku wspólnoty żywych prowadzących działania indywiduów, między którymi 

panuje zwykle dobre zrozumienie. Taką naukę można by oprzeć na metodzie autosugestii 

zaproponowanej przez Coue24. Istota tej metody przedstawia się następująco: chory, który np. 

ma tiki nerwowe, stara się osiągnąć stan autosugestii i pokonać bezsensowne skurcze mięśni 

uciekając się nie do woli, lecz do wyobrażenia. Nie wydaje on rozkazów organom swojego 

ciała, nie stara się podporządkować ich sobie drogą wolitywnej przemocy, a jedynie w swoim 

umyśle za pomocą wyobrażenia tworzy on żywe przedstawienie siebie, jako człowieka 

żyjącego normalnym, harmonijnym, dającym pełne zadowolenie życiem. 

Taka autosugestia jest jakoby próbą wywołania dobrowolnego zainteresowania niższych 

ośrodków organizmu ideałem normalnego, zdrowego życia. Taki koncept podobny jest 

działaniu dowódcy, który nie rozkazuje, nie grozi, lecz porywa pułki za sobą tym, że 

chwytając sztandar sam pędzi naprzód. 

Innym rodzajem psychoterapii harmonizującej duszę i ciało jest psychoanaliza Freuda, 

stosowana w leczeniu nerwic25. Zadaniem psychoanalizy jest odnalezienie traumy, która 

doprowadziła do choroby psychicznej (urazu psychicznego, który nie zawsze sprowadza się 

do niezaspokojonych potrzeb seksualnych, jak sądzą niektórzy skrajni freudyści). Ona to, 

będąc odsuniętą w podświadome podwaliny duszy, pełni rolę jakby drzazgi, jakby ciała 

obcego, wyzwalającego szereg zjawisk, naruszających całość i harmonię życia duchowego 

i cielesnego. Zdając sobie sprawę z elementu naruszającego całość życia duchowego 

psychoterapeuta eliminuje jego szkodliwe oddziaływanie, np. drogą harmonizującej 

23 W oryginale: „построенъ”.  
24 Emile Coué (1857-1926), francuski psycholog i farmaceuta. Wprowadził metodę psychoterapii, kojenia 

i samodoskonalenia, opartą na autosugestii lub samo-hipnozie. 
25 W oryginale: „для излѣченія психо-неврозовъ”. 
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sublimacji (przesuwając niezaspokojoną namiętność ku wzniosłej postaci). Zatem męki 

niezaspokojonej miłości w życiu małżeńskim, prowadzące do ciężkiej nerwicy, mogą być 

uleczone harmonijnym skupieniem wszystkich sił na matczynej miłości realizującej się 

w wychowaniu dziecka. 

Organiczne metody leczenia duszy i ciała, do których medycyna zaczyna z wolna 

docierać, od dawna znajdowały się w religii chrześcijańskiej. Wśród prawosławnych 

i katolików sakrament pokuty, związany ze spowiedzią, jest potężnym środkiem gojenia 

duchowych ran oraz odbudowy całości duszy. Zawiść, niespełnione ambicje, nienawiść 

uświadamia sobie penitent26 na spowiedzi; źródła tych naruszeń harmonii zostają wyjaśnione 

poprzez naprowadzające spostrzeżenia przenikliwej i współczującej ludzkiej duszy kapłana. 

Wszystko to zachodzi w atmosferze pobudzenia wyższej siły – ducha, poszukującego  

pojednania i wzniosłego duchowego pokoju w warunkach sprzyjających sublimacji. 

Siła wierzącego jest połączona z miłosierną mocą Kościoła i jego Głowy – Chrystusa i w jego 

duszy zachodzą głębokie zmiany, dzięki którym odnowiona zostaje harmonijna relacja ze 

światem zewnętrznym a wraz z nią i wewnętrzna harmonia duszy. 

Wraz z tym uzdrowieniem ducha dochodzi zwykle do harmonizacji życia cielesnego. 

Ten uzdrawiający wpływ religii jest faktem potwierdzonym badaniami naukowymi. 

Prof. Masaryk w swojej książce „Samobójstwo jako masowe zjawisko społeczne”27 – na 

podstawie analizy mnóstwa danych statystycznych – dochodzi do wniosku, że liczba psychoz 

i samobójstw wzrasta równolegle z utratą religii i równolegle ze zmniejszeniem głębi uczuć 

religijnych. 

Dotychczas mówiłem o udoskonalaniu życia metodami organizacji, a nie techniki, 

poprzez zastosowanie ich do naszego ludzkiego organizmu. Przejdźmy zatem dalej. 

Porównując organizm jednokomórkowy z naszym, znacznie bardziej złożonym organizmem 

wielokomórkowym, dowiemy się, że ewolucja ma tutaj charakter rozszerzania sfery 

organicznej jedności, włączając coraz więcej i więcej nowych istot (komórek) w przyjazne 

stowarzyszenie prowadzących działania indywiduów. W znacznej mierze zaprzestały one 

wzajemnej ze sobą walki, przeżywając – mniej lub bardziej – wspólne życie. Skoro ten stan 

został osiągnięty na drodze rozwoju od organizmów niższych aż do człowieka, dlaczegóż by 

26 W oryginale: „кающимся”. 
27 W oryginale: „«Der Selbstmort als soziale Massenercheinung»”. Książka Tomasa G. Masaryka (1850-1937) 

wyd. po raz pierwszy w Wiedniu w roku 1881. Dotychczas nie doczekała się przekładu na język polski.  
Sam Masaryk, uczony, filozof i pierwszy prezydent Czechosłowacji był przyjacielem Łosskiego. Po wydaleniu ze 

Związku Radzieckiego, Masaryk zaprosił go do swojego kraju, gdzie Rosjanin rozpoczął wykłady na 
uniwersytetach w Pradze, Brnie i Bratysławie. 
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nie można było osiągnąć i więcej w formie stworzenia organicznych jedności wyższych niż 

ludzkie ciało, w postaci takich organizmów, w które człowiek byłby włączony jako element, 

podobnie temu, jak to jest z komórką – np. kulista czerwona krwinka jest elementem 

ludzkiego ciała. Warto zadać o to pytanie, na które narzuca się i odpowiedź: takie stopnie 

życia28, takie nad-biologiczne29 organizmy istnieją. W rzeczy samej, rodzina30 pszczół 

w każdym ulu, społeczność mrówek w mrowisku tworzy jedną całość, w której każda 

pszczoła i mrówka z osobna służy całości tak, jak komórka w naszym organizmie. Całość 

natomiast ula albo mrowiska jest istotą wyższego rzędu niż pojedyncza czoła lub mrówka. 

Całość ta realizuje całościowe działania celowe, które są niedostępne oddzielnym osobom, 

wchodzącym w jej skład. Dokładnie w ten sam sposób państwo, naród i ludzie są żywą istotą 

wyższego rzędu niż poszczególne osoby wchodzące w jego skład31. 

Jak bardzo rozmaite są te jednostki życia wyższego rzędu, wnosić można i z tego, że 

las, torfowisko, jezioro itp. mogą być uznawane za całościowe istoty żywe. Współczesne 

przyrodoznawstwo jest coraz bardziej zainteresowane takimi jednościami i odkrywa w nich 

procesy wskazujące na organiczną koordynację ich elementów między sobą. Dają one prawo 

do uznania tych jedności za organizmy wyższego rzędu. Filozofia od dawna rozwija taki 

sposób badania struktury świata, zgodnie z którym każdy odrębny organizm jest elementem 

jakiejś bardziej złożonej organicznej całości, a ten z kolei wchodzi w skład jeszcze wyższej 

jednostki żywej itd., aż do całości światowej. Ona to jest obejmującą wszystko istotą żywą. 

Takimi są, np.: w filozofii starożytnej systemy Arystotelesa i Platona; w nowożytnej – 

systemy Giordano Bruno, Leibniza; w najnowszej – doktryny Fechnera32, Wundta33, Ed. 

28 W oryginale: „такіе ступени жизни”. Łosski dokonuje tu paraleli między ewolucją a ogólnie rozumianym 
życiem, które jest potencjalnie skierowane na ustawiczny rozwój.  

29 W oryginale: „сверхбіологическіе”. 
30 W oryginale pada tu słowo odnoszące się do społeczności – „общество”. W języku polskim mówi się o takiej 

wspólnocie jako o rodzinie pszczelej. Zob., np. Trzybiński S., Wielki Poradnik Pasieczny, https://
pasieka24.pl/index.php/pl-pl/biblioteczka-pszczelarza-z-pasja-.siazki-pasieki/148-k129-wielki-poradnik-
pasieczny/1534-2-rodzina-pszczela (dostęp: 28.10.2019). 

31 Zob. mój artykuł: ‘Organiczna struktura społeczeństwa i demokracji’ («Органическое строеніе общества 
и демократія»), „Notatki ze współczesności” («Современные Записки»), nr 25 i 27. 

„Современные Записки” był to magazyn literacki rosyjskiej emigracji w Paryżu, publikowany nieregularnie 
w latach 1920-1940. Artykuł o którym wspomina autor nie został przełożony na język polski. 

32 Gustav Theodor Fechner (1801-1887),niemiecki fizyk i filozof. Był twórcą psychofizyki i inicjatorem 
eksperymentalnych badań nad zjawiskami psychicznymi. Największym dokonaniem Fechnera było 
ustalenie, wspólnie z bratem – Ernstem Heinrichem Weberem, prawa głoszącego, że przyrost wrażenia  
(subiektywnie odczuwanej różnicy) jest zależny od siły (wielkości) bodźca w sposób logarytmiczny. Prawo to, 
znane jako prawo Webera-Fechnera, uważane jest za podstawę psychofizyki. 

33 Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) – niemiecki psycholog, filozof. W 1879 roku założył w Lipsku słynne 
laboratorium psychologiczne. Data ta jest uważana za początek psychologii klasycznej 
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Hartmanna34, W. Sterna „Osoba i rzecz”35, Łosskiego „Świat jako organiczna całość”36  

i wiele innych. 

Jeśli zgadzamy się z takimi doktrynami dotyczącymi struktury świata, to trzeba będzie 

przyznać, że przed każdym człowieczym ‘ja’ stoją dwa zadania. Po pierwsze: kształcić się ku 

temu, ażeby być doskonałym organem wyższej całości, mianowicie tych społecznych 

jedności (rodziny, państwa, narodu itp.) do których człowiek przynależy, nadto zaś, 

uniwersalnej całości Królestwa Bożego, do którego wiedzie nas Kościół. Po drugie: 

przygotowywać się ku temu, ażeby w hierarchii życia organicznych jednostek zająć pozycję 

wyższą, aniżeli ludzkie istnienie. 

Treść pierwszego zadania realizuje każdy kulturalny człowiek, a zawiera się ona 

w tym, aby być przyzwoitym członkiem rodziny, dobrym patriotą, wiernym synem Kościoła 

itp.  – dlatego też nie będę więcej o niej mówił. Drugie zadanie przedstawia sobą coś wielce 

osobliwego, zrozumiałego tylko temu, kto rozważał wymienione powyżej teorie filozoficzne, 

np. w doktrynie Fechnera. Dla jasności zilustruję wyraźnie w czym rzecz. 

Zgodnie z takimi teoriami, na przykład, cała nasza planeta, Ziemia, jest istotą żywą, 

obdarzoną jedną świadomością. Wszelkie postrzeżenia pojedynczych istot żyjących na ziemi, 

ludzi, zwierząt, roślin, a także wszelkie ich uczucia i dążenia złączone są w jednej 

świadomości Ziemi w jedno całościowe postrzeganie oraz wiedzę. Również uczucia 

i partykularne wole na tej podstawie komplikują się w nieskończenie bogatsze, jak również 

znacznie pełniejsze w treść, niż wszystko, co można znaleźć w naszej indywidualnej 

świadomości. 

Pojedyncze życie jest właściwe Ziemi na ogromną skalę, w mniej złożonej formie 

właściwej każdemu mniej lub bardziej odrębnemu jej fragmentowi, np. Parkowi Narodowemu 

Yellowstone w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Harz w Niemczech. Rozwijając w sobie 

siły organiczne człowiek może poszerzyć swoje bycie. Może on osiągnąć stan, w którym jego 

ciało będzie takim całym fragmentem Ziemi a organami jego działalności będą nie dwie ręce, 

dwie nogi, lecz całe żywe istoty, a także potoki, pokłady ziemi, itp., które wchodzą w skład 

tego fragmentu Ziemi. Ażeby wznieść się na taki, wyższy poziom bycia, należy rozwijać 

w sobie zdolność bezpośredniego widzenia, żywego odczuwania obcego życia, z takąż  

34 Eduard von Hartmann(1842-1906), filozof niemiecki. Głosił teorię pesymizmu historiozoficznego, pragnąc 
pogodzić filozofię Schopenhauera z koncepcjami Schellinga oraz Hegla. Sławę przyniosła mu książka Filozofia 
nieświadomego. 

35 W oryginale: „«Person und Sache»”. Nietłumaczona na polski książka Williama Sterna (1871-1938). Był to 
niemiecki psycholog i filozof. Uznawany za jednego z twórców personalizmu psychologicznego i psychologii 
różnic indywidualnych; pionier badań nad inteligencją. Wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji. 

36 W oryginale: „«Міръ какъ органическое цѣлое»”. 
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konkretną pełnią i z takimże żywym uczestnictwem, jakie osiągamy w stosunku do swojego 

ciała. Na podstawie tak żywego odczuwania można rozwinąć w sobie następnie umiejętność 

takiego zrastania się z czyimś życiem, ażeby działać w innym stworzeniu, łącząc z nim swoje 

siły tak, jak działamy w swoich organach, mięśniach rąk, nóg, itp.. Carpenter37, współczesny 

filozof angielski, utrzymując poglądy zbliżone do doktryny Fechnera, w swojej książce 

Miłość i śmierć38 (gdzie stawia pytanie, o to jak rozwinąć w sobie umiejętność kochania 

i godnego umierania) utrzymuje, że człowiek przygotowawszy się do takiego rozszerzenia 

świadomości i skomplikowania ciała, może przejść w nową formę bycia bez gwałtownego 

rozdarcia, nawet bez chwilowej39 utraty świadomości. 

Porównamy teraz dwa sposoby życia – techniczny i organiczny. Technika nie tworzy 

wewnętrzne, lecz zewnętrzne zjednoczenie człowieka ze światem. Wytwarza ona 

komunikację ze światem, ale ta komunikacja nie wznosi człowieka na ontologicznie wyższy 

poziom: siły przyswojenia pozostają w dawnej postaci, a ilość przyswojonego materiału 

nadzwyczajnie wzrasta. Stąd występują naruszenia harmonii życia psychicznego oraz 

cielesnego, szczególnie w postaci nerwic. Najgorszym jest to, że nadmierny zachwyt techniką 

może doprowadzić człowieka na drogę, na której wyższe zdolności nie tylko przestają się 

rozwijać, ale i są wygaszane – pod wpływem substytutu, dajmy na to radia, samochodów, itp., 

zainteresowanie nimi i potrzeba ich rozwijania może zniknąć. 

Oczywiście, wskazując na ten mankament kultury technicznej, ja w ogóle nie zalecam 

rezygnacji z nowoczesnej techniki. Z racji tego, że stoimy na niższym stopniu rozwoju 

duchowego, potrzebne nam jest nie tylko tworzenie wyższych organów, lecz także dodatkowe 

wsparcie w formie posługiwania się narzędziami. Jest to zadanie, o którym mówią okultyści, 

jogini, magowie itp.. Jednakże ja formułuję to pytanie nie w ramach ich nauk, dlatego że 

oferowane przez nich ścieżki rozwoju, medytacja, wykształcenie potężnej woli, magiczne 

oddziaływanie na świat, itp., są wątpliwe. Siła uzyskana tymi sztucznymi, 

37 Edward Carpenter (1844-1929) był angielskim pisarzem i myślicielem społeczny utożsamiany 
z antyindustrialnym ruchem artystycznym Arts and Crafts Movement,  zrzeszającego rzeźbiarzy, malarzy, ale 
też architektów i rzemieślników w myśl tworzenia sztuki użytkowej, która miała służyć całemu 
społeczeństwu. Bardziej interesowała go reforma społeczeństwa i powrót do wiejskiego rzemiosła niż 
rewolucja polityczna. W jego pracach znaleźć można inspiracje, m.in. twórczością Henry'ego Thoreau. 

38 W oryginale: „«Любовь и смерть»”. Książka, którą wzmiankuje tu Łosski, ukazała się w Londynie, w roku 
1912. Jej angielski tytuł jest nieco dłuższy i brzmi: The Drama of Love and Death: A Study of Human 
Evolution and Transfiguration, co po polsku można oddać jako Dramat miłości i śmierci: studium ludzkiej 
ewolucji i przemienienia. Ten nietłumaczony na język polski tekst odnaleźć można bez trudu w internecie. 

39 W oryginale: „мимолетной”. 
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mimozowatymi40 środkami, niezabezpieczonymi przed diabelskimi pokusami, z łatwością 

może wejść na drogę zaborczości41, egocentrycznego podporządkowania sobie świata. 

Istnieje i inny sposób, wynikający prosto z chrześcijańskiego ideału, mający 

w perspektywie nie doczesne dobra ziemskie, lecz cel ostateczny: królestwo wolnej 

i miłującej jedności wszystkich istot, w których „Bóg jest wszystkim we wszystkim”, 

w którym wszystkie istoty w sposób wolny łączą się w „Jedno Ciało i Jeden Duch”. 

Uniwersalny42 organizm, o którym mówi religia chrześcijańska, istnieje już nawet 

i tutaj, na nieprzeobrażonej jeszcze ziemi43, chociaż po prawdzie, jeszcze w powijakach. 

Nie musimy go tworzyć od początku, musimy jedynie, z Bożą pomocą, wspomagać jego 

rozwój. Zadanie to jest analogiczne do tego, o którym mówiłem rozmyślając o udoskonalaniu 

naszego ludzkiego ciała drogą oczyszczenia duszy, które to harmonizuje nasze życie 

psychiczne i fizyczne. Istotnie, także i ujawnienie nowych umiejętności i stworzenie nowych 

organów, wznoszenie nas na wyższy poziom w uniwersalnym organizmie oraz zbliżenie go 

(tegoż organizmu) i nas do ideału – niezawodnie osiąga się to wszystko tymi samymi 

środkami: oczyszczeniem uczuć i woli, harmonijnym odniesieniem do świata, wzrastaniem 

w nas miłości skierowanej do wszystkich stworzeń i ku Bogu. 

40 Tj. delikatnymi, nazbyt wrażliwymi, zbyt mało odpornymi na przeciwności. W oryginale: „тепличными”. 
41 W oryginale: „хищничества”. 
42 W oryginale: „Вселенский”. 
43 Zob. Ap 21, 1.5.  
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