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WPrOWADZENIE

Lęk uczy nas, czym nie jesteśmy, czego nie mamy,
co należy pielęgnować i o co się troszczyć, czego brak – 

a nawet sama obawa przed takim brakiem staje się integralnym  
czynnikiem do uzyskania poczucia bezpieczeństwa.

Michael Dillon, Politics of Security1

Warunki życia w każdej kulturze wywołują jakieś obawy, które mogą wy‑
nikać z zagrożeń zewnętrznych (katastrofa żywiołowa, ofensywa ze strony 
wroga), z określonych układów społecznych (wrogość wynikająca z tłumienia 
niesprawiedliwości, frustracji) czy z tradycji kulturowych (pogwałcenie tabu), 
niezależnie od ich pierwotnego źródła. Człowiek może tym obawom ulegać, 
ale może także przyjąć założenie, że są one narzucone każdemu obywatelowi 
danej kultury, i że w zasadzie nie można ich uniknąć. A zatem nieokreślony 
niepokój, będący przeżyciem związanym z samym faktem istnienia, w sposób 
naturalny wpisany jest w egzystencję każdego człowieka. Zarówno lęk, jak 
i strach są reakcjami emocjonalnymi na niebezpieczeństwo, którym towarzy‑
szą doznania somatyczne.

W psychologii behawioralnej2 odczuwanie lęku przez człowieka wiąże się 
z całym szeregiem symptomów cielesnych, somatycznych, które uzupełnić 
można treściami wypływającymi z samej etymologii słowa lęk. Pochodzi ono 
1 M. Dillon, Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continental Thought, 
Routledge, London 1996, s. 34.
2 Dla behawiorystów problematyka lęku nie stanowi szczególnie istotnego aspektu wiedzy 
o psychicznym funkcjonowaniu człowieka. Z odmiennym stanem rzeczy spotykamy się w psy‑
choanalizie, zwłaszcza Sigmunda Freuda, u którego lęk zajmuje jedną z kluczowych pozycji 
w dziele jego życia. Teoria lęku u Freuda znacząco wpłynęła nie tylko na psychologię i inne na‑
uki humanistyczne, ale uwidoczniła się w całej formacji kulturowej pierwszej połowy XX wie‑
ku. Zob. S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kemperówna, W. Zaniewicki, Warszawa 
1994 oraz tegoż, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, R. Reszke, Warszawa 1995.
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od czasownika lękać się, którego źródła tkwią w wielu językach słowiańskich, 
pierwotnie oznaczającego: pochylać się, zginać3. I rzeczywiście, pod wpły‑
wem lęku człowiek często kuli się, kurczy. Odruch ten należy interpretować 
jako próbę zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa przez przyjęcie em‑
brionalnego ułożenia ciała. To regresywne zachowanie ukazuje, jak bardzo 
lęk może uczynić człowieka bezbronnym, zgiąć kształtowaną i umacnianą 
przez lata konstrukcję psychiczną4. Odczucia towarzyszące sytuacji zwią‑
zanej z zagrożeniem określa się często za pomocą pojęć: niepokój, obawa, 
trwoga, przerażenie, groza, horror, etc. Wskazują one na znaczną intensyw‑
ność odczuwanych emocji. Opisują zetknięcie się człowieka z tak ewident‑
nie niebezpiecznym aspektem rzeczywistości, iż w efekcie na dezorganizację 
narażona jest nie tylko równowaga psychiczna, ale nawet podstawowe pro‑
cesy życiowe. Ta różnorodność stosowanych pojęć pomaga wyrażać ważną 
cechę doświadczenia stanu zagrożenia, jaką jest jego dynamiczny charakter. 
Pojęcia: trwoga, groza, horror, skojarzone z figurą ludzkiego ciała, wiążą się 
ze stanem bezruchu, zastygnięcia, zamierania. Odczuwane zagrożenie dzia‑
ła paraliżująco, często nie pozwalając na podjęcie jakiegokolwiek działania. 
Inaczej rzecz się ma, gdy użyjemy kolejnego, wyrażającego stan lęku słowa, 
jakim jest panika5. Wtedy przedmiotem opisu stają się gwałtowne, zwykle 
irracjonalne reakcje i zachowania. Człowiek spanikowany może impulsyw‑
nie, niemal instynktownie podjąć decyzję w sytuacji wymagającej dłuższego 
namysłu, ale bywa też tak, że nie jest zdolny dokonać prostego, narzucające‑
go się wyboru. Pojęcia panika używa się również w opisie reakcji lękowych 
zachodzących w obrębie grup społecznych, np. analizując zachowania tłumu. 
W obliczu lęku człowiek ma do dyspozycji różne sposoby reagowania, a do 

3 Por. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, T. 2, Warszawa 2000, s. 29-30.
4 Szerzej na ten temat zob. M. Wójtowicz, Lęk jako kategoria wielowymiarowa, w: tegoż, 
Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice 2005, s. 16.
5 W psychiatrii panika (lęk paniczny, napad paniki) w swojej rozwiniętej postaci jest do‑
świadczeniem ekstremalnej trwogi o swoje życie, która występuje bez uchwytnego powodu, 
a w każdym razie bez przyczyny, która by uzasadniała aż takie przerażenie. Słowo panika jest 
bardziej trafne dla określenia tego przeżycia niż słowo lęk (lęk paniczny). W czasie napadu 
uczucia przerażenia zawsze towarzyszą bowiem liczne objawy cielesne (somatyczne). Objawy 
te są często burzliwe i mogą przypominać chorobę serca albo układu oddechowego. W rze‑
czywistości panika to nie tylko „lęk”, jest ona zaburzeniem (pobudzeniem) całego organizmu 
i zaliczanie napadu paniki do „zaburzeń lękowych” jest czysto umowne i problematyczne.
Do specyfiki paniki należy nagłe pojawienie się niepokojących objawów i wyjątkowość prze‑
żyć. Wiele osób po napadzie paniki mówi, że czegoś takiego nigdy wcześniej nie doznało. Za‑
chowują w sobie pamięć doświadczenia krańcowego, stanu, w czasie którego – choć ich życiu 
faktycznie nie zagrażało niebezpieczeństwo – to ich myśli i wyobrażenia podążyły ku granicy 
życia, śmierci i przewidywanego szaleństwa. Przeżycia z czasu napadu paniki zostają na długo 
w pamięci i podtrzymują niepokój przed nawrotem choroby. 
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najczęściej spotykanych reakcji lękowych należy gest/akt ucieczki. Moralną 
powinnością człowieka jest więc zmaganie się z lękiem. Zdaniem Antoniego 
Kępińskiego, życie człowieka wiąże się z wymianą energetyczno-informacyj‑
ną, tzw. metabolizmem, podporządkowanym dwóm podstawowym prawom 
biologicznym: zachowania własnego jednostkowego życia oraz zachowania 
gatunku. W jednym i drugim wypadku zawsze coś zagraża. W świecie ludz‑
kim lęk niezmiernie się różnicuje, ponieważ „metabolizm informacyjny”, sta‑
jąc się rezerwuarem znaczeń, symboli i idei, przekształca prawo zachowania 
gatunku w świat kultury i wysokich wartości. To naturalne stanowisko, doty‑
czące związku między lękiem i ludzkimi nań reakcjami, okazuje się jednak 
trudne do utrzymania, gdy poszerzymy pole semantyczne pojęcia lęku o zna‑
czenia powstałe na gruncie psychologii i filozofii egzystencjalnej (zwłaszcza 
u Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera, Paula Ricoeura, Paula Tillicha).

Pojęcia takie jak lęk i strach opisują podstawową reakcję człowieka na 
grożące mu niebezpieczeństwo, które jednak w doznaniu strachu jest widocz‑
ne i obiektywne, w lęku zaś – ukryte i subiektywne. Ponadto, na co zwraca 
uwagę niemiecka psychoanalityk Karen Horney – lęk zawsze dotyka istoty, 
rdzenia osobowości, samego centrum „ja”, podczas gdy strach poruszyć może 
człowieka jedynie częściowo, np. wywołując uczucie zagrożenia tylko w sfe‑
rze somatycznej6.

Lęk, strach, niepokój są emocjami najbardziej pobudzającymi i kształtu‑
jącymi nie tylko osobowość, ale i wyobraźnię człowieka. We współczesnym 
świecie strach stał się kulturową metaforą, za pomocą której interpretuje‑
my nasze życie. Karen Horney wskazuje na kulturę jako na generator lęku, 
a w szczególności na jeden z najbardziej istotnych czynników, które tworzą 
kulturę – wyobraźnię. To dzięki niej obcujemy ze sztuką, nauką, religią, a tak‑
że z lękiem. Już człowiek pierwotny odczuwał lęk przed przyrodą, wszelkie 
nieznane elementy świata uzupełniał tworami wyobraźni, zamieniając irra‑
cjonalny lęk w racjonalny strach. Rysunki na ścianach jaskiń często przedsta‑
wiały sceny walki, wielkie, groźne zwierzęta. W ten sposób nasi przodkowie 
oswajali swój lęk, stawiając czoła symbolicznemu zagrożeniu. Z psycholo‑
gicznego punktu widzenia fenomen mitologii polegał na stworzeniu wizerun‑
ku wszechmogących, otoczonych legendami bogów, do których można się 
modlić, wierząc w ich moc, ufając, że pomogą w starciu z lękami. Rzymski 
poeta Statius stwierdził, że to lęk stworzył bogów na świecie. W starożytności 
ludzie, nie mogąc objąć umysłem ogromu mórz i oceanów, wymyślali magicz‑
ne morskie monstra, tajemnicze wyspy pełne ukrytych skarbów, strzeżonych 

6 Zob. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegołowska- 
-Klarkowska, Poznań 1999, s. 42 i 80. 
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przez wielogłowe potwory. Nadal były to wizje groźne, ale stanowiły kon‑
kretny cel, z którym można było walczyć. Podobny mechanizm obserwujemy 
u osób chorych na schizofrenię, aby uwolnić się od sił, które nad nimi panują, 
próbują stworzyć plastyczny obraz wroga, aby móc go potem zniszczyć.

Problematyka lęku nabiera dziś kulturowej – w tym artystycznej – aktu‑
alności, z reguły pod wpływem wyłaniających się realnych zagrożeń oraz 
potrzeby uświadomienia, wypowiedzenia i uformowania towarzyszącego mu 
niepokoju. Świadectwa fascynacji lękiem znaleźć można we współczesnej 
sztuce i literaturze, które wpisują się w estetykę niesamowitości i grozy, repre‑
zentują nurt katastroficzny, do którego zalicza się obecnie teatr okrucieństwa, 
literaturę wojenną i emigracyjną, poezję hipertekstową, kino grozy, malarstwo 
powojenne i fotografię surrealistyczną. Każda epoka historyczna miała w tej 
dziedzinie własne, nieporównywalne z innymi doświadczenia i powoływała 
do życia odpowiadające im środki i formy ekspresji lęku. Strach, lęk – to więc 
emocje tyleż destrukcyjne, co twórcze. Niszczą, ale i – nieco na bazie powsta‑
łego zniszczenia – pozwalają generować teksty kultury. Przedstawienia ma‑
larskie, rzeźba, fotografia, literatura pełne są obrazów, które wyraźnie wska‑
zują na fakt, że powstały w wyniku zmagań podmiotu czynności twórczych ze 
sferą własnych emocji, wahań, stanów obniżenia nastroju. Ekspresja koloru 
w malarstwie, grubość kreski, jej celowa deformacja, widoczna na płótnie siła 
uderzenia pędzla, sposób kreowania obrazów poetyckich w liryce, elementy 
semantyczne konstytuujące metaforę, wszystko to dowodzi głębi przeżywania 
tychże stanów emocjonalnych przez artystę, ich stopnia nasilenia. Współcze‑
sny poeta Bartłomiej Majzel pisze w tomie Robaczywość: „[…] dynda mi 
każde krwionośne naczynie./ każda żyłka. mięsień strachu”7, w bardzo eks‑
pansywnej, niemal anatomicznie zorientowanej formie językowej obnażając 
dojmujący sposób przeżywania strachu przez jednostkę. Obrazy Zbigniewa 
Beksińskiego zaludniają postaci na wpół rozkładające się, na wpół wysuszo‑
ne, chciałoby się rzec – zmumifikowane, uchwycone przez malarza w sytuacji 
pełzania, powolnego, lecz sukcesywnego ruchu w określonym kierunku, byty 
o pustych oczodołach, zasnute pajęczyną i przykurzone, czego wyeksponowa‑
niu służy często stosowana przez artystę kolorystyka błękitu przechodzącego 
w szarość. Organiczne rzeźby brazylijskiego artysty Henrique`a Oliveira czy 
fotografie Konrada Kuzyszyna znajdują się na pograniczu formy rozpozna‑
walnej i potwornej, zmutowanej, przywodzą na myśl organizmy silnie zabu‑
rzone, uszkodzone na skutek okrutnych eksperymentów genetycznych, i jako 
takie rozpoczynające w świecie ludzkim swój pasożytniczy, zagrażający jed‑
nostkom zdrowym żywot. Dzieła te wpisują się w szeroki, ale jednocześnie 

7 B. Majzel, Robaczywość, Bydgoszcz 1997, s. 9.
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jednoznacznie przez odbiorców i krytyków rozpoznawany kontekst lęku, stra‑
chu, poczucia zagrożenia, albo z lęku wynikając, stanowiąc rodzaj jego arty‑
stycznego zapisu, albo też będąc artystyczną konkretyzacją stanów lękowych.

Źródło lęków nadzwyczaj często wiąże się z tym, co człowiekowi naj‑
bliższe, dotyczące sfery własnej cielesności, a szczególnie z tak popularnym 
we współczesnej sztuce aktem przekraczania granic jego nienaruszalności. 
Przejawy takiej detabuizacji bywają najróżniejsze: często opierają się na róż‑
nych formach ingerencji w ciało, mające na celu rozbicie jego spójności, eks‑
ponując tym samym niebezpieczną potencjalność, tkwiącą w podatności na 
deformacje i multiplikacje (dobry przykład stanowić mogą fotografie Konrada 
Kuzyszyna), czasem stanowią je artystyczne akty kontaminowania ciała z ze‑
wnętrznymi protezami, organicznymi (np. Lynn Hershmann, Stelarc, Orlan) 
lub technologicznymi, multimedialnymi (Ken Feingold, Stelarc). Zabiegi ta‑
kie oraz ich efekty w postaci tekstów kultury przedstawiających groteskowe 
byty lokujące się na pograniczu tego, co ludzkie i nieludzkie (człowiekopo‑
chodne), ludzkie i cyborgiczne, wyzwalają reakcje w postaci egzystencjalne‑
go lęku lub wyraźnie identyfikowanego strachu. Temu też służą obrazy czło‑
wieka z wyeksponowanym elementem anomalii, stanowiących zagrożenie 
podziału na to, co ludzkie i zwierzęce, prawidłowe i nieprawidłowe, naturalne 
i potwornie zmutowane.

Wielkim stymulatorem „kariery lęku” we współczesnej sztuce i literaturze 
były niewątpliwie przemiany i wydarzenia historyczne w XX wieku, które 
niejednokrotnie radykalnie – do granic unicestwienia – podważały stabil‑
ność, przejrzystość i przewidywalność otaczającej rzeczywistości. Zmiany 
cywilizacyjne, kryzysy ekonomiczne, wojny światowe, praktyki totalitarne, 
terror okupacyjny, okrucieństwa czystek rasowych i etnicznych, pojawienie 
się broni masowej zagłady i globalnego kapitalizmu sprzyjały narastaniu at‑
mosfery niepokoju i pojawianiu się nieznanych wcześniej odmian i objawów 
lęku. Uzasadniały diagnozy mówiące o „wieku niepokoju” (age of anxiety) 
oraz o panującym w nim „lęku kulturowym” (cultural anxiety), który moty‑
wował z kolei filozofie konstatujące immanentny chaos rzeczywistości, pa‑
nującą w niej przypadkowość i brak jakichkolwiek niezawodnych i trwałych 
wartości. Wspomniane tu doświadczenia XX wieku uzmysłowiły jednak, że 
postęp rozumienia i wiedzy sam z siebie nie usuwa źródeł lęku, przeciwnie, 
nierzadko je tworzy i potęguje. Zagrożenia tkwiące w destrukcyjnych możli‑
wościach cywilizacji oraz działaniu ludzkim okazały się w rezultacie bardziej 
odczuwalne i przekonujące niż wędrujące nocami modernistyczne wcielenia 
„straszliwych bestii” czy „nadprzyrodzonych widziadeł”. Lęk okazał się w re‑
zultacie rzeczywistością rozprężliwą w skończonej – śmiertelnej – egzysten‑
cji jednostki zagrożonej przemianą w nicość. Warto też zauważyć, że kultura 
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sama – niejako z własnej inicjatywy i niezupełnie bezinteresownie – wytwa‑
rza lęk, pielęgnuje go, rozmnaża, zagęszcza, eksploatuje. Ta produkcja lęku 
w kulturze i za sprawą kultury ma jednak dialektyczny rezonans. Sprawia, że 
wikła się ona w niejasną, dwuznaczną grę z lękiem. Powoduje, że lęk – nieja‑
ko na zasadzie rewanżu i wzajemności – produkuje kulturę. Charakterystycz‑
ną jego cechą jest to, że odnosi się on do przyszłości, jest związany z malum 
futurum8. Antycypujemy coś, co ma dopiero nadejść, a co już odbieramy jako 
źródło niebezpieczeństwa. Filozofowie z nurtu egzystencjalistycznego okre‑
ślają ludzkie życie mianem – „projektu”. Ponieważ przyszłe stany nie mogą 
zostać poznane, a jedynie myślowo antycypowane, dużą rolę odgrywa tu wy‑
obraźnia. Może ona zniekształcać i wyolbrzymiać źródło zagrożenia w anty‑
cypowanej przyszłości, wywołując lęk. Chociaż antycypacja dotyczy przy‑
szłości, to jednak związana jest także z przeszłością, z pamięcią emocjonalną, 
która przechowuje przeszłe przeżycia, w tym także reakcje emocjonalne na 
sytuacje odbierane jako zagrażające9.

Zygmunt Bauman pisał o płynnym lęku, który charakteryzuje postmoder‑
nistyczne społeczeństwa. Opisywany przez niego lęk przychodzi do nas bez 
żadnej zauważalnej przyczyny, wtedy kiedy najmniej spodziewamy się za‑
grożenia. Powszechnym źródłem lęku jest przyroda, w której występują hu‑
ragany, lawiny, trzęsienia ziemi, fale upałów czy suszy albo ludzie. Boimy 
się unicestwienia przez nagły zalew terroryzmu, a także bycia ofiarą niebez‑
piecznych zjawisk przyrodniczych. Emocje związane z poczuciem zagrożenia 
wykorzystywane są przez twórców sztuki i popkultury, a także eksploatowane 
przez media. Media wykorzystują te emocje, które zapewniają i gwarantu‑
ją zainteresowanie odbiorców. Frank Furedi i Barry Glassner wprowadzili 
do nauk społecznych termin „kultura strachu”. Badacze ci zwrócili uwagę na 
to, że media masowe dostarczają odbiorcy obrazów zbliżających się katakli‑
zmów, nieszczęść, czającego się wszędzie niebezpieczeństwa, nie pozosta‑
wiając w nich miejsca na prawdziwe cierpienie. Wskazywał na to już George 
Gerbner, autor książki Violence and Terror in the Mass Media (1988) opisując 
„syndrom złego świata” i rosnące przekonanie telewidzów oglądających prze‑
kazy pełne przemocy, którzy obawiali się, że oni też padną jej ofiarą. Trud‑
no więc jednoznacznie powiedzieć, czy media „oswajają” ludzi ze strachem 
i śmiercią, czy raczej grają na tych emocjach. Na przykład programy takie jak 
Super Express czy Fakt przedstawiają niebezpieczeństwa, a dodatkowo dają 
czytelnikowi instrukcję, jak przeżyć najbliższą apokalipsę, o której informują.

8 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 478.
9 Zob. J. Galarowicz, Przeciw nihilizmowi. W drodze do filozofii ludzkiego losu, Kraków 
1997, s. 132.
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Andrzej Ochojski w interesującym artykule Słowa lękiem podszyte. O nad-
używaniu emocji w komunikacji językowej10 opisuje, w jaki sposób doświad‑
czanie stanów lękowych uwidacznia się na poziomie komunikacji między‑
ludzkiej, a także fakt, iż język może stać się czynnikiem generującym lęk, 
strach. Badając komunikaty wspomagane emocjami, komunikaty generujące 
reakcję w postaci strachu, charakterystyczne dla przeżywania dzieciństwa, 
wieku dojrzewania, komunikaty stosowane w rozmowach korporacyjnych, 
w związkach partnerskich, w komunikacji między ciężko chorym pacjentem 
a jego lekarzem, w końcu w języku polityki, konkluduje jednoznacznie, że 
we współczesnym świecie niezwykle ważna jest świadomość językowa do‑
tycząca siły wpływu języka na jednostkę właśnie jeśli chodzi o możliwość 
wywoływania przez nadawcę komunikatu i sam komunikat emocji w postaci 
lęku i strachu. „Całkowite wyeliminowanie strachu z języka jest niemożliwe, 
a nawet byłoby szkodliwe. Warto jednak dążyć do usunięcia jego nadmiaru, 
do sprawowania nad nim kontroli, a przede wszystkim zaś do rozpoznawa‑
nia i oceny przywołujących strach bodźców. […] W sferze komunikatów ję‑
zykowych jest potrzebne, by odbiorca «deszyfrował» nie tylko komunikat, 
lecz także jego kontekst, rozpoznawał próby wpływania na jego emocje. Po‑
trzebna jest do tego świadomość językowa, umiejętność odszukania zawarte‑
go w przesłaniu ładunku emocjonalnego. Pomocne są tu pytania: «Czy ktoś 
mnie straszy? Jakie są jego intencje? Czy działa w moim interesie, czy też 
jego celem jest własna korzyść […]?». Rozpoznanie intencji nadawcy ułatwi 
określenie, czy sugerowane zagrożenie jest realne i czy strach wzbudzony 
przez komunikat jest w tym wypadku naturalnym i działającym w interesie 
odbiorcy sygnałem ostrzegawczym. Kontrolując swój stres, odsyłamy stra‑
chy działające w interesie nadawcy, do innych strachów na wróble. Jeśli zaś 
nadawca nie działa w złej woli, powinien zweryfikować zarówno treść, jak 
i formę swoich komunikatów. Unikanie bezmyślnej retransmisji strachu, 
świadome dostosowanie natężenia elementów emocjonalnych w komunikacie 
do potrzeb, zagrożeń, kontekstów i aktualnego stanu emocjonalnego odbiorcy 
jest kryterium jego uczciwości”11.

Strach okazuje się również jednym z ograniczeń nakładanych na naturalne 
zachowania człowieka przez kulturę, stanowiących tym samym – obok wsty‑
du – rodzaj niezbędnych w ludzkim świecie regulatorów12. Z chwilą powstania 

10 A. Ochojski, Słowa lękiem podszyte. O nadużywaniu emocji w komunikacji językowej,  
w: Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci, pod red. J. Jośko-Ochoj‑
skiej, Katowice 2013, s. 105-124.
11 Tamże, s.121-122.
12 J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” w mechanizmach kultury, w: Antropolo-
gia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 35-37.
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państwa i antagonistycznych grup społecznych, kiedy człowiek zaczął okre‑
ślać się mianem homo politicus, podstawowym mechanizmem kultury stał się 
strach. Wstyd regulował to, co wspólne dla wszystkich ludzi (normy moralne, 
ludzkie zakazy, przekształcenie fizjologii w kulturę), strach natomiast określał 
stosunek każdego z nich do państwa (normy prawne), a więc to, co w tym 
okresie stanowiło dominantę kulturową13.

***

Człowiek lęka się od zawsze, gdyż emocje takie jak strach, lęk – wpisane 
są w jego kondycję. Na przestrzeni wieków można jednak w tym kontek‑
ście dostrzec pewne, dosyć wyraźne przesunięcie, związane z faktem, iż kie‑
dyś, u zarania dziejów, lęk wywoływało w nim to, co przychodziło ze strony 
świata, zasadniczo „z zewnątrz”, godząc w istotę jednostki ludzkiej. Niebez‑
pieczne zjawiska atmosferyczne, wrogie plemiona, dzikie zwierzęta, bakte‑
rie i wirusy, a w końcu (w obliczu braku remedium) choroby – wszystko to 
wywoływało uzasadnione, silne lęki, których punkt finalny stanowił strach 
przed śmiercią. W celu poradzenia sobie z narastającym poczuciem zagroże‑
nia człowiek stosował więc rozmaite sposoby formowania kultury (m.in. two‑
rzył mity, które wyjaśniały to, co jawiło się jako niezrozumiałe, konstruował 
mniejsze i większe systemy religijne, które nadały sens ludzkiemu istnieniu, 
organizował przestrzeń miejską, zapewniającą warunki względnie bezpiecz‑
nej egzystencji).

Obecnie coraz częściej stajemy się świadkami sytuacji, w której głównym 
źródłem i generatorem lęków staje się dla siebie sam człowiek. Lęki zmienia‑
ją więc swe źródło, nie docierają już, jak dawniej, „z zewnątrz”, lecz coraz 
częściej i coraz bardziej zdecydowanie – „z wnętrza” odczuwającej, ludzkiej 
jednostki. Taka też projekcja osobowości odciska swój obraz na powstających 
(z tejże zresztą inspiracji) tekstach kultury.

Monografia zbiorowa pt. Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we 
współczesnej kulturze stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia proble‑
matyki strachu uobecniającego się we współczesnych tekstach kultury. Za‑
mieszczone w niej artykuły zostały napisane przez psychologów, lekarzy, 

13 Na wyższych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej, zdaniem Jurija Łotmana, pomiędzy 
obszarem wstydu i strachu ustala się stosunek dopełniania, zgodnie z którym to, co podlega 
wstydowi, nie podlega strachowi, i odwrotnie. Przy tym układ tych obszarów jest dynamiczny 
i stanowi przedmiot wzajemnej walki. Zob. J. Łotman, O semiotyce pojęć „wstyd” i „strach” 
w mechanizmach kultury, w: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpa‑
kowska, Warszawa 2008, s. 36.
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politologów, filozofów, literaturoznawców, filmoznawców, teatrologów, dy‑
daktyków i kulturoznawców, reprezentujących różne ośrodki akademickie 
w Polsce: trzy uczelnie krakowskie (Akademię Ignatianum w Krakowie, Uni‑
wersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny), dwie uczelnie lubelskie 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 
ośrodek poznański (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski oraz 
Polską Akademię Nauk.

Publikacja podzielona została na siedem części, odpowiadających różnym 
dyscyplinom nauk. W części pierwszej, zatytułowanej Psychologia, kognity-
wizm wobec lęku i strachu, przedstawione zostały wyniki najnowszych badań 
nad lękiem, rozwijane w naukach humanistyczno-społecznych, psychiatrycz‑
nych, biologiczno-neurologicznych, a także na gruncie okulografii i chrono‑
metrii. W perspektywie psychologicznej lęk traktowany jest jako zmienna 
osobowości, przynależna doświadczeniu człowieka. W ujęciu kognitywnym 
reakcje lękowe związane z mechanizmami biologicznymi stanowią nieod‑
łączną część nie tylko conditio humana, ale także właściwości, jakimi dys‑
ponują zwierzęta. Według kognitywistów, istnieją jednak zasadnicze różnice 
pomiędzy wieloaspektowym sposobem wyrażania lęku ludzkiego, w przeci‑
wieństwie do reakcji lękowych występujących u istot niższego gatunku.

W drugiej części książki, zatytułowanej Lęk i strach w filozofii, autorzy 
podejmują problem lęku egzystencjalnego, który pojawia się w refleksji filo‑
zoficznej Paula Tillicha, Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera i Jeana‑
-Paula Sartre`a. Lęk egzystencjalny to lęk przed niczym, czyli przed nicością. 
Dynamika tego lęku jest ufundowana na świadomości skończoności ludzkiej 
egzystencji. Jedną z odmian lęku egzystencjalnego jest trwoga, rozumiana po‑
dobnie jak lęk u Kierkegaarda jako stan niepokoju o nieznanej genezie i nie‑
określonym przedmiocie, a więc nakierowany na nic (czyli na nicość). Osoba 
doświadczająca trwogi może odnieść się do niej w dwojaki sposób: postę‑
pując autentycznie lub nieautentycznie. W pierwszym przypadku, akceptując 
prawdę egzystencji, urzeczywistnia „zdecydowanie”, natomiast odrzucając 
ją i tym samym odstępując od siebie – ulega „upadaniu”. Osobne miejsce 
w badaniach nad lękiem przypisuje się obecnie etyce, której zadaniem jest 
przywrócenie emocjom i intuicjom moralnym należnego im miejsca w komu‑
nikacji społecznej.

Część trzecia, zatytułowana Literacko-reportażowe oblicza lęku i strachu, 
obejmuje analizę i interpretację tekstów literackich opisujących stany lęko‑
we bohaterów, różnorodne sposoby artykulacji lęku w prozie, poezji i eseju, 
u pisarzy polskich i zagranicznych. Literackie obrazy strachu stanowią pró‑
bę zapisu wewnętrznych zmagań jednostek, które nie są w stanie sprostać 
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wymaganiom stawianym im przez otoczenie. Autorzy wskazują na poetyckie 
opisy toczących się w duszy bohaterów konfliktów, doznawanych porażek i tar‑
gających nimi lęków. Poddają analizie różne odmiany strachu, na przykład przed 
władzą, reżimem totalitarnym, systemem politycznym. Z utworami literackimi, 
stanowiącymi zapis doświadczeń granicznych, w których najsilniej odczuwany 
jest strach przed obcością i zagrożeniem życia, mamy do czynienia w „tekstach 
wojennych”, emigracyjnych oraz literaturze podróżniczej. W tekstach literac‑
kich lęk niejednokrotnie nie jest przeszkodą, niedoskonałością. Przeciwnie, 
jawi się jako atrybut ludzkiego istnienia w świecie, staje się przyczynkiem do 
trudnej wiary w sens własnego życia. Lęk przed śmiercią zostaje przebudowa‑
ny w troskę o własne życie. Motywem często powracającym w utworach po‑
etyckich podejmujących tematykę strachu jest wzrok. W oczach (analogicznie 
do metafory lustra) odbijają się ludzkie uczucia, niepokoje. Wokół lęku – jako 
węzłowego motywu – ogniskują się rozważania dotyczące konstrukcji podmio‑
tu lirycznego, elementów świata przedstawionego, języka poetyckiego i ob‑
razowania. Nie bez znaczenia dla poetyckiego sposobu wyrażania strachu są 
utwory eksponujące motyw ucieczki ze świata realnego w stronę rzeczywistości 
wirtualnej, a także wiersze nawiązujące do zamachów terrorystycznych, które 
dotykają XXI wiek. W utworach pisarzy, których myśli obsesyjnie krążą wokół 
tematyki strachu związanego ze starością i śmiercią, protagoniści reprezentują 
postawy charakterystyczne dla człowieka żyjącego na przełomie XX i XXI wie‑
ku, ukazują napięcie między światem wewnętrznym człowieka a otaczającą go 
rzeczywistością.

Część czwarta, zatytułowana Sztuka wobec lęku i strachu, poświęcona jest 
artystycznym formom ekspresji lęku i strachu w malarstwie, fotografii i te‑
atrze. Współczesne rozwiązania plastyczne oparte na motywie strachu przed 
śmiercią, bólem, cierpieniem ukazują egzystencjalny wymiar lęku. Wielu arty‑
stów tworzących w latach pięćdziesiątych próbowało nadać kształt artystycz‑
ny własnym traumatycznym lękom, które traktować można jako pozostałości 
jeszcze z czasów drugiej wojny światowej. Dziś mamy do czynienia ze szcze‑
gólnym rodzajem nasilenia się lęków związanych z nowoczesną cywilizacją 
oraz wojną, o czym informują nas media masowe: telewizja, internet, foto‑
grafia prasowa, epatujące przemocą oraz drastycznymi obrazami, budzącymi 
powszechne przerażenie i strach. Fotografia artystyczna jako dziedzina sztuki 
może wyrażać również prawdy uniwersalne oraz stanowić ekspresję odwiecz‑
nych lęków człowieka. Może to czynić w sposób znacznie mniej bezpośredni 
niż fotografia prasowa. Na przykład fotografia surrealistyczna Kaveha Hosse‑
iniego czy też malarstwo ekspresjonistyczne Egona Schielego odwołuje się do 
podświadomości, snów, uniwersalnych archetypów, a także indywidualnych 
doświadczeń, nieraz nawet przypadkowych skojarzeń. Lęk przed powtórnym 
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zniewoleniem i groźba nowej katastrofy stały się tematami często podejmo‑
wanymi w polskiej sztuce powojennej. Z takiej perspektywy został przed‑
stawiony obraz strachu w polskim teatrze, w którym doświadczenia drugiej 
wojny światowej i wizja ponownej zagłady brutalnie konfrontowały widza 
z problemem utrzymywania jednostkowej tożsamości w świecie dotkniętym 
przemocą i totalitaryzmem. Przedstawione w teatrze doświadczenie bycia 
świadkiem cudzego cierpienia i równie powszechnego wyparcia tegoż do‑
świadczenia ujawnia, jak zawodne mogą być tutaj mechanizmy reprezentacji, 
a więc tworzenia czytelnych i zrozumiałych obrazów przeszłości (te z kolei 
z różnych względów były niepożądane lub trudne do wyartykułowania). Te‑
atr ma do dyspozycji mechanizm powtórzenia, dzięki któremu może bezkar‑
nie posługiwać się zasobami społecznego doświadczenia – nie musi mówić, 
o czym mówi, może operować przestrzenią tabu, może także powtarzać zata‑
jone doświadczenie w wymiarze symptomatycznym i afektywnym, powielać 
we wciąż nowych wariantach sytuację wyparcia i naruszania mechanizmów 
obronnych oraz stawiać widza w niewygodnej pozycji obojętnego lub szy‑
derczego obserwatora cudzego cierpienia, wywoływać w nim szok, agresję, 
współczucie, porażenie, niepokój, lęk.

Część piąta książki nosi tytuł Strach, lęk, groza w filmie i nowych mediach. 
Autorzy tej części książki koncentrują się głównie na obrazach lęku utrwalo‑
nych w filmie, internetowych komunikatach obrazkowych, tzw. memach oraz 
środkach służących do wywoływania lęku wykorzystywanych przez twórców 
gier wideo. Występujące w nowomedialnych obrazkach przedstawienia fizjo‑
logiczno-zachowaniowych reakcji towarzyszących emocji strachu traktowane 
są przez użytkowników sieci jako metonimiczny zastępnik samej emocji lę‑
kowej, której schemat mentalny uwidacznia się nie tylko w języku, ale także 
w innych formach semiotycznego obrazowania, np. w obrazkowej komunikacji 
internetowej. Przybierają one formę wypowiedzi inicjujących rozmowę, służą 
przekazywaniu informacji, wyrażaniu emocji, mogą także zastępować komuni‑
kat werbalny, uzupełniać go lub modyfikować. Obrazy strachu zawarte w me‑
mach jako komunikaty wizualne odzwierciedlają przede wszystkim zewnętrzne 
i wzrokowo postrzegalne symptomy strachu. W grach należących do gatunku 
survival horror chwyty zapożyczone z innych mediów, przede wszystkim kine‑
matografii, ale także konwencji grozy, stawiają przed grającymi zadanie prze‑
trwania w ekstremalnej sytuacji wywołanej przez jakiegoś rodzaju anomalię. 
Wzbudzanie strachu to jedna z aspiracji współczesnego horroru filmowego. 
Od początku powstania gatunku, filmowy horror odwołuje się do pierwotnego 
instynktu strachu w obliczu zagrożenia i lęku przed niebezpieczeństwem. Ba‑
dacze „kina lęków” odnajdują w filmach tego gatunku paralelę współczesnego 
świata i traktują go jako lustro odbijające niepokoje globalnego społeczeństwa. 
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W filmach dokumentalnych ukazujących lęk wobec przyszłości sytuacja mate‑
rialna i kondycja psychiczna bohaterów przedstawiona jest w świetle drastycz‑
nych zmian społeczno-ekonomicznych, które całkowicie zmieniły ich dotych‑
czasowe życie, powodując zagubienie w nowej rzeczywistości rynkowej.

Część szósta, pt. Polityka, społeczeństwo, cywilizacja wobec strachu, po‑
święcona została relacjom pomiędzy strachem a wymienionymi sferami ludz‑
kiej społecznej egzystencji. We współczesnej polityce bezpieczeństwo staje 
się wartością tym bardziej cenioną, im wyższy jest dobrobyt społeczny, a ży‑
cie ludzkie jest pełne wygód i komfortu. W społeczeństwach dobrobytu ludzie 
odzwyczajają się od stanu naturalnego ryzyka i oczekują od państwa zabez‑
pieczenia przed możliwą nieprzyjazną życiową okolicznością: wypadkiem, 
chorobą, starością, etc. Społeczeństwo coraz silniej odczuwa strach przed 
utratą dobrobytu, przed imigrantami i światowym terroryzmem. Jednocześnie 
strach może pełnić ważną funkcję w polityce – może stać się skutecznym 
narzędziem legitymizacji i trwania władzy, o czym świadczą organizowane 
w państwach demokratycznych kampanie wyborcze. Autorzy tej części mo‑
nografii przyglądają się czasom, które w historii nazwane zostały kulturą stra‑
chu. W szerokim świetle omawiają cały skomplikowany rejestr lęków przed 
zagrożeniami pochodzenia tak ziemskiego, jak i nadprzyrodzonego, jakie 
miały miejsce w historii cywilizacji Zachodu.

Siódma – ostatnia część książki, zatytułowana Lęki a dydaktyka, prezentu‑
je efekty badań nad lękami i niepokojami uczniów, omawia czynniki społecz‑
ne i kulturowe w kształtowaniu się lęku u młodzieży szkolnej, przedstawia 
rolę tekstów kultury w edukacji polonistycznej. Autorzy wychodzą tutaj z za‑
łożenia, że czytanie literatury/tekstów kultury może stać się dla młodzieży do‑
skonałą okazją do oswajania i neutralizowania wewnętrznych lęków, a także 
drogą do wychowania. Zwracają uwagę na najnowsze metody radzenia sobie 
z lękiem przed niebytem w przestrzeni publicznej u wychowanków ośrodków 
resocjalizacyjnych (terapia przez sztukę realizowana metodą transformative 
drama), którzy po opuszczeniu ośrodka z trudem wchodzą w nowe, często 
obce dla nich środowisko społeczne.

***

Redaktorki pragną podziękować autorom wszystkich tekstów za ich zaan‑
gażowanie i wkład pracy, jaki wnieśli do niniejszej publikacji, poszerzającej 
wiedzę o strachu i lęku oraz znaczeniu tychże emocji we współczesnej kulturze.

Bogusława Bodzioch-Bryła
Lilianna Dorak-Wojakowska
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co kognitywistyka może nam powiedzieć  
o lęku i strachu?

1. Wprowadzenie

Emocje naznaczają nasze myślenie i działanie, decydują o naszym nasta‑
wieniu do sytuacji życiowych. Radość i smutek, wściekłość i zgorzknienie, 
lęk i strach, należą do podstawowych uczuć określających naszą ludzką eg‑
zystencję i nadających jej swoiste zabarwienie. Nic tak nas wewnętrznie nie 
porusza, jak tego rodzaju stany. Ponieważ wywierają one silny wpływ na 
nasze zachowania i samopoczucie, więc wzbudzają zainteresowania ze stro‑
ny szerokiego spektrum naukowców. Czym są emocje lub odczucia? Czy 
są one genetycznie uwarunkowane i uniwersalne dla wszystkich ludzi, czy 
też podlegają wpływom kulturowym? Czy da się zidentyfikować ich fizjolo‑
giczne i neurobiologiczne podstawy? Jak dochodzi do pojawiania się mniej 
kontrolowanych emocji, a w pewnych okolicznościach także do ostrych za‑
burzeń emocjonalnych?

Tego typu pytania wskazują na złożoność zjawisk związanych z emocja‑
mi. Stanowią one bowiem powiązany ze sobą zbiór komponentów biologicz‑
nych, społecznych i poznawczych. Tym samym można je rozumieć tak, jak 
się je rozumie w życiu codziennym lub w naukach humanistyczno-społeczno‑
-psychiatrycznych czy też w naukach biologiczno-neurologicznych. Poszu‑
kując spójnej naukowej teorii emocji, musimy z tej złożoności sobie zdawać 
sprawę. Stąd pojawia się konieczność: (I) językowo-analitycznych doprecy‑
zowań pojęcia emocji, co z reguły prowadzi do wprowadzania rozróżnień 



24
cZęść I

Psychologia, kognitywizmwobec lęku i strachu 

znaczeniowych; (II) prowadzenia empirycznych badań związanych z neuro‑
nalnymi i społecznymi korelatami emocji.

Teoretyczne założenia obecne przy tworzeniu teorii emocji wskazują naj‑
częściej na jeden lub dwa z owych komponentów. Stąd rozwijane są teorie 
emocji podkreślające jakiś ich aspekt: subiektywny, poznawczy, społeczno‑
-konstruktywistyczny, lingwistyczny czy biologiczny. Inni autorzy kładą na‑
cisk na tworzenie całościowych, interdyscyplinarnych teorii emocji, uwzględ‑
niających ich stronę obiektywną (obserwowalną) oraz ich subiektywność 
(wewnętrznie przeżywaną)1. Albowiem mimo wspomnianego znaczenia emo‑
cji w naszym życiu, projekty badań nad emocjami były przez wiele lat kon‑
frontowane z zarzutem subiektywności emocji, tzn. z niemożliwością obiek‑
tywnej weryfikacji wyników uzyskiwanych w tych badaniach. Dodatkowo 
w badaniach tych niewystarczająco odróżniano reakcje, które pojawiają się, 
gdy nasz mózg wykrywa bodźce ważne dla naszego życia (nasze krótkotrwałe 
emocjonalne reakcje), od procesów świadomego spostrzegania tych bodźców 
(często będące długotrwałymi) i ich wpływu na działania.

Z końcem XX wieku, wraz z rozwojem kognitywistyki, nastąpiła zmiana 
paradygmatu badawczego nad emocjami. Zaczęto się skupiać na tzw. „ukła‑
dzie strachu” jako na przykładzie interdyscyplinarnie rozumianej, obiekty‑
wizującej operacjonalizacji zjawisk powiązanych z emocjami. W dalszej 
kolejności zaprojektowano liczne systematyczne eksperymenty zajmujące 
się emocjami z perspektywy neuronauk i nauk humanistyczno-społecznych. 
W tworzonych w tym punkcie wyjścia teoriach emocji wykorzystuje się po‑
jęciowe doprecyzowania tego, jakim rodzajem emocji się zajmujemy oraz 
używa się najnowszej aparatury służącej do śledzenia i neuroobrazowania 
pracy mózgu. Pomimo rosnącej liczby przeprowadzonych w ostatnich la‑
tach eksperymentów, nadal trudno jednak mówić o sukcesie, gdy chodzi 
o jednoznaczne ustalenie neurobiologicznych korelatów takich czy innych 
przejawów emocji2.

Joseph LeDoux, jeden z czołowych przedstawicieli kognitywistycznego 
podejścia do emocji, pisze: „Wyłożę teraz kilka powodów, dla których uwa‑
żam, że mózgowy układ strachu jest dogodnym punktem wyjścia do badań 
emocji”3. Zdaniem LeDoux, nie ma jednego „systemu emocji”, lecz mamy do 

1 A. Deak, Brain and Emotion: Cognitive Neuroscience of Emotions, „Review of Psycholo‑
gy” 2011, t. 18, nr 2, s. 71.
2 Przegląd badań nad emocjami od strony historii filozofii podaje Kenneth T. Strongman, 
The Psychology of Emotion. Theories of Emotion in Perspective, wyd. 5, Chichester 2003, 
s. 10-14.
3 J. LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, przeł. A. Jan‑
kowski, Poznań 2000, s. 148. W swoich badaniach emocji LeDoux skupia się na układzie strachu  
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czynienia z różnorodnością systemów emocji. Przedmiotem jego badań było 
uwarunkowane wzbudzanie strachu u szczurów. Okazuje się, iż uzyskane 
w tych badaniach wyniki i wyciągane z nich wnioski mogą być rozciągnięte 
także na ludzkie stany i układy strachu. Według LeDoux to ciało migdałowate 
jest podstawową strukturą mózgu, której badanie stało się kluczem do obiek‑
tywnego, naukowego zrozumienia strachu i zachowań lękowych. Poznanie 
struktur mózgowych związanych z emocjami może być punktem wyjścia do 
badań nad ich kontrolowaniem, formowaniem i ograniczaniem ich negatyw‑
nych wpływów na zachowanie oraz na postrzeganie otoczenia i siebie same‑
go. Tym samym zagadnienie kontroli naszych emocji należy do istotnej części 
badań z zakresu kognitywistyki.

W niniejszym artykule wyjdziemy od scharakteryzowania podstawowych 
cech kognitywistyki. Następnie dokonamy podstawowych analiz (rozróżnień) 
pojęciowych w obszarze szerokiego spektrum zjawisk określanych jako strach 
bądź lęk. W dalszej kolejności przedstawimy uzyskane przez LeDoux wyniki 
badań nad neuronalnymi korelatami lęku i strachu. Skupimy się przy tym na 
badaniach nad pamięcią emocjonalną oraz na badaniach nad uszkodzeniami 
bądź niedorozwojem ciała migdałowatego. Szczególnym przypadkiem takie‑
go niedorozwoju jest choroba Urbacha-Wiethe’a. W podsumowaniu zwróci‑
my uwagę na potencjalne – teoriopoznawcze i praktyczne – korzyści płynące 
z kognitywistycznego podejścia do lęku i strachu.

2. Kognitywistyka

Według Philipa G. Zimbardo, jednego z czołowych psychologów XX wieku:

Kognitywistyka jest dziedziną interdyscyplinarną, która rozwinęła się jako 
szerokie podejście do badania różnorodnych systemów i procesów przetwa‑
rzania informacji. [...] czerpie wiedzę z trzech zachodzących na siebie dys‑
cyplin: psychologii poznawczej, nauki o komputerach i nauki o układzie ner‑
wowym. Swój wkład w nią mają również filozofia, ekonomia i antropologia 
kulturowa. Opracowano także naukowe metody poznawczo-literackiej ana‑
lizy tworzenia i rozumienia przez umysł ludzki opowieści, dramatów, mitów 
i rytuałów – aktów wyobraźni, które nadają znaczenie ludzkiej egzystencji. 

i wyprowadza z niego ogólne wypowiedzi o emocjach. Jego zdaniem, specyficzne emocje moż‑
na przypisać specyficznym obszarom mózgu, nie należy natomiast uznawać całego systemu 
limbicznego za system emocjonalny. J. LeDoux, The Emotional Brain, New York 1998, s. 109, 
114; por. N.R. Vetter, Emotion zwischen Affekt und Kognition: zur emotionalen Dimension in 
der Kunstpädagogik, Köln 2010, s. 231.
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Nauka o poznawaniu dąży do rozstrzygnięcia klasycznej kwestii myśli za‑
chodniej: Czym jest wiedza i jak jest ona reprezentowana w umyśle?4.

Współczesny rozwój kognitywistyki jest ściśle związany z tzw. zwrotem 
kognitywnym, jaki miał miejsce w latach 50. minionego stulecia, kiedy to 
w Massachusetts Institute of Technology spotkali się ówcześni pionierzy ba‑
dań sztucznej inteligencji5. Ich obradom nad sztuczną inteligencją przyświe‑
cała myśl przeniesienia uzyskanych wyników na myślenie ludzkie. Około 
dwadzieścia lat później odbyło się spotkanie założycielskie Cognitive Science 
Society, które za cel postawiło sobie rozwój badań ludzkiego umysłu z uży‑
ciem weryfikowalnych metod trzecioosobowych.

Kognitywistyka jest dziedziną wiedzy skupiającą się na analityczno‑
-empirycznym badaniu budowy i funkcjonowania naszego świadomego 
umysłu. W ramach poszukiwania interdyscyplinarnej metody łączy ona 
osiągnięcia badawcze pozornie odległych od siebie dyscyplin naukowych. 
Za cel stawia sobie przy tym zbudowanie spójnych modeli umysłu, odwołu‑
jących się do wspomnianych przez Zimbardo dziedzin wiedzy, co oznacza 
tworzenie nowej, inter-, multi- i transdyscyplinarnej metodologii badań, 
korzystającej oraz scalającej wyniki badań uzyskane w wymienionych na‑
ukach monodyscyplinarnych. W historii rozwoju nauk spotykamy podobne, 
interdyscyplinarne projekty teoretyczno-praktyczne, z których krótko omó‑
wię jedynie dwa.

(a) Cybernetyka – jako szeroko rozumiana nauka o organizacji oraz o me‑
chanizmach sterowania i komunikacji w takich, zdawałoby się, odległych od 
siebie systemach, jak zwierzęta i maszyny. Cybernetyka pojawiła się na styku 
biologii i matematyki, korzystając z osiągnięć szybko rozwijających się nauk, 
takich jak informatyka, teoria systemów i teoria sieci neuronowych. Interdy‑
scyplinarny charakter cybernetyki polegał na wykorzystaniu i integrowaniu 
dorobku nauk społecznych (socjologia, psychologia społeczna, politologia, 
prawoznawstwo, ekonomia) i informatyki. Zarówno krytycy, jak i zwolenni‑
cy podejścia cybernetycznego uważają za swój obowiązek wskazać i podkre‑
ślić, że abstrakcyjnie rozumiane mechanizmy cybernetyczne nie są istotami 
żywymi. Żaden poważny kognitywista nie będzie twierdził, że zbudowanie 
maszyny cybernetycznej jest tym samym, co stworzenie organizmu żywego. 
Mechanizmy cybernetyczne, od prymitywnych maszyn umożliwiających wy‑
konywanie najprostszych operacji arytmetycznych po najszybsze komputery, 

4 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. E. Czerniawska i in., Warszawa 1999, s. 394.
5 Historię powstania kognitywistyki, jej obszary badań, jak i metodologię omawiam szerzej. 
Zob. J. Bremer, Wprowadzenie, w: tegoż (red.), Przewodnik po kognitywistyce, Kraków 2016, 
s. 7-35.
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mogą w kognitywistyce służyć jako uproszczone „modele” bardziej złożone‑
go wycinka rzeczywistości, jakim jest ludzki system poznawczy czy ludzki 
system motywujący do działania w ramach większego systemu, za jaki może 
być uważane społeczeństwo.

(b) Dziewiętnastowieczny psychologizm w logice przyjmował, iż logika 
jako nauka o warunkach trafnego myślenia jest częścią psychologii. Wycho‑
dzono przy tym z nieprecyzyjnego rozróżnienia pojęciowego zakładającego, 
iż myślenie jest sprawą psychiczną, a logika jest nauką o myśleniu. Kryty‑
kując tego typu rozumowanie, Jan Łukasiewicz podkreśla, iż „[...] prawa 
psychologiczne nie mogą być racją, czyli podstawą praw logicznych. Prawa 
psychologiczne są bowiem sądami prawdopodobnymi, prawa logiczne – pew‑
nymi. Sądy prawdopodobne nie mogą zaś być nigdy racją sądów pewnych”6. 
Kognitywista, respektując stwierdzenia Łukasiewicza, niemniej jednak pyta 
nie tylko o prawdopodobne, neurologiczne prawa funkcjonowania mózgu, 
lecz także o wpływ kultury (a zwłaszcza struktur językowych) na funkcjo‑
nowanie mózgu i na nasze myślenie. Na ile myślenie można zrozumieć dzię‑
ki modelowi „cichego mówienia do siebie” i poszukiwać jego neuronalnych 
korelatów określonych przez wpływy kulturowe? Model umysłu, do którego 
w tym przypadku kognitywista często się odwołuje, bazuje na rozróżnieniu 
między wziętą ze sztucznej inteligencji zależnością hardware (mózgu) i so-
ftware (myślenia). O ile model ten sprawdza się przykładowo w symulacji 
abstrakcyjnego myślenia, jakie jest używane np. przy graniu w szachy, o tyle 
trudno go jednak zastosować do stanów umysłu zabarwionych emocjonalnie, 
tzn. jakościowo, przeżyciowo.

Z jednej strony uzyskane w ramach cybernetyki, a z drugiej pochodzące 
z krytyki psychologizmu wyniki uświadomiły badaczom możliwości i ogra‑
niczenia nauk interdyscyplinarnych o naszych ludzkich systemach. W poszu‑
kiwaniu ogólnej, interdyscyplinarnej metody kognitywistyka przypomina cy‑
bernetykę i psychologizm. Różni się jednak od nich ściślejszym powiązaniem 
z wynikami empirycznych badań nad ludzkim umysłem. Badania kognity‑
wistyczne są wykorzystywane np. w neuromarketingu, neuroekonomii, przy 
optymalizacji ludzkich procesów uczenia się, a także przy tworzeniu interfej‑
sów człowiek – komputer7.

6 J. Łukasiewicz, Logika a psychologia, w: tegoż, Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 
1961, s. 63.
7 Por. J. Bremer, Interdyscyplinarne znaczenie neuronauk, Kraków 2016. 
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3. Lęk i strach

Podstawową funkcją strachu i lęku jest z jednej strony sygnalizowanie nie‑
bezpieczeństwa, zagrożenia lub konfliktu motywacji, a z drugiej uruchomie‑
nie odpowiednich reakcji, odpowiedzi adaptacyjnych do tychże sytuacji. Cho‑
ciaż w życiu codziennym i w potocznym używaniu języka często nie odróżnia 
się lęku od strachu, to przyjmujemy, iż chodzi o dwa odrębne, powiązane ze 
sobą zjawiska8. Podstawy dla tego rozróżnienia upatruje się w rozgraniczeniu 
tego, co ma swoje źródło na zewnątrz osoby, i tego, co pochodzi z jej wnętrza. 
Strach (fear) jest odpowiedzią naszego organizmu na zewnętrzną sytuację za‑
grożenia. Na jego obecność wskazują chociażby takie objawy, jak: zwiększo‑
ne wydzielanie adrenaliny, szybkie bicie serca, zwiotczenie mięśni nóg, brak 
poczucia głodu, drżenie rąk i głosu. Strach jest reakcją obronną, dzięki której 
radzimy sobie także z lękiem.

Etnolodzy definiują strach jak stan motywacyjny, wzbudzony specjalnymi 
bodźcami dającymi powód do zachowań obronnych lub do ucieczki. Strach 
jest emocjonalną reakcją na dostrzegane, nadciągające zagrożenie. Zazwyczaj 
towarzyszy mu chęć ucieczki. Mogą mu także towarzyszyć inne odczucia, jak 
przerażenie, smutek lub złość. Najczęstszą odpowiedzią na strach jest alter‑
natywa: walczyć lub uciekać. Wówczas osoba odczuwająca strach albo odpo‑
wiada konfrontacją, albo ucieka i tym samym jej unika.

Zdaniem Kennetha T. Strongmana,

[…] lęk (anxiety) można jedynie zrozumieć, gdy weźmie się pod uwagę nie‑
które jego kognitywne aspekty, zwłaszcza dlatego, że podstawowym aspek‑
tem lęku okazuje się być niepewność. Rozsądny zatem jest wniosek, że lęk 
należy odróżnić od strachu, ponieważ przedmiot strachu jest ‘rzeczywisty’, 
‘zewnętrzny’, ‘znany’, ‘obiektywny’. Natomiast źródłami lęku są brak jasno‑
ści i niepewność9.

Lęk i strach są niewątpliwie negatywnymi emocjami i mogą się okazać 
bardzo uciążliwe i przykre dla danej osoby. Oprócz tych negatywnych skut‑
ków, lęk może być czynnikiem motywującym do zmian lub do działania, 
a tym samym okazuje się być nieuchronną częścią conditio humana.

Według psychologów uczucie lęku jest o wiele bardziej niebezpieczne 
od uczucia strachu. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że 

8 T. Steimer, The Biology of Fear and Anxiety-Related Behaviors, „Dialogues in Clinical Neu‑
roscience” 2002, t. 4, nr 3 (September), s. 231-249.
9 K.T. Strongman, The Psychology of Emotion, dz. cyt., s. 135.
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lęk wywodzi się z naszego wnętrza i jest wywołany przez sytuacje, które 
w zasadzie, tj. obiektywnie, nie uzasadniają jego pojawienia się. Gdy na 
przykład boimy się spojrzeć z wysokości w dół, to zazwyczaj mamy do czy‑
nienia z lękiem wtórnym, z reakcją obronną na lęk pierwotny. Ten ostatni 
ma swoje podłoże w sytuacjach codziennych, w naszych odczuciach, z któ‑
rymi nie potrafimy sobie poradzić. Przeniesienie nieuświadomionych sta‑
nów wewnętrznych na obiekty zewnętrzne, przykładowo na wysokość, jest 
mechanizmem obronnym. Z lękami wtórnymi trudno się mocować, gdyż 
często podświadomie nie chcemy się ich pozbyć. Pomagają nam bowiem 
one w zmaganiu się z lękiem pierwotnym – groźniejszym, trudniejszym do 
opanowania.

Lęk może się odnosić do silnych zaburzeń lękowych, jak i do szeroko 
rozumianej, normalnej emocji lęku. W tym pierwszym przypadku mówimy 
o stanie emocjonalnym charakteryzującym się zamartwianiem się, potęgu‑
jącym się chaosem wewnętrznym, nerwowością, stałą, paraliżującą obawą 
przed czymś. Cechą wspólną ludzi zalęknionych jest to, iż tak do końca nie 
wiedzą, co jest przyczyną ich lęku. W licznych przypadkach lęk nie ma uza‑
sadnionego źródła.

Lęk jest klasyfikowany jako normalny, gdy wspomniane reakcje nie pa‑
raliżują osoby i są jakoś proporcjonalne do potencjalnego zagrożenia. Lęk 
może jednak silnie wpływać na zachowania osoby i negatywnie ograniczać 
jej zdolność do pracy czy też jej relacje z innymi ludźmi. Wówczas lęk 
jest klasyfikowany jako zaburzenie. Staje się przenikający i generujący zna‑
czące problemy w życiu osoby, w jej planach na przyszłość. Odmiany po‑
szczególnych zaburzeń lękowych (Anxiety Disorders) według DSM-5 są na‑
stępujące10: uogólnione zaburzenie lękowe, fobia specyficzna, separacyjne 
zaburzenie lękowe, fobia społeczna, społeczne zaburzenie lękowe, mutyzm 
wybiórczy, zaburzenie lękowe wywołane substancjami psychoaktywnymi 
lub lekami, lęk paniczny, ataki paniki, agorafobia.

Złożoną strukturę zachowań lękowych można przedstawić za pomocą na‑
stępującej tabeli:

10 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®), „American Psy‑
chological Association” 2013, http://psy-gradaran.narod.ru/lib/clinical/DSM5.pdf (dostęp: 
10.06.2016).
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LĘK

Odczuwany Domniemany

zaburzenia 
związane  
ze strachem

zaburzenia 
związane 
z lękiem

zaburzenia 
obsesyjno-
kompulsyjne

zaburzenia
somatoformiczne

fobia (zaburzenia 
postresowe, 
pourazowe) 
PTSD

zespół paniki, 
zespół lęku 
uogólnionego

zaburzenia 
dysocjacyjne
(konwersyjne)

amnezja 
psychogenna, 
fuga

zaburzenia 
somatyzacyjne

osobowość 
mnoga

uporczywe bóle
psychogenne,
hipochondria

dysmorfofobia – 
lęk przed 
brzydotą

Psychiatryczne analizy silnych zaburzeń lękowych mogą służyć do two‑
rzenia kognitywistycznych modeli naszego faktycznego poznawania rzeczy‑
wistości i naszych normalnych zachowań lękowych.

Reasumując, możemy powiedzieć, że lęk ma wiele twarzy. Może ostrze‑
gać nas przed zagrożeniem, dodawać życiu inspirującego dreszczu, jak rów‑
nież zamieniać je w koszmar bez granic i utrudniać codzienną egzystencję. 
Odczuwają go zarówno ludzie zdrowi, cierpiący na rozmaite zaburzenia so‑
matyczne (czyli dotyczące ciała), jak i cierpiący na zaburzenia psychiczne. 
Przykładowo, może on ostrzegać przed niebezpieczeństwem lub mobilizo‑
wać do działania wymagającego dużego lub długotrwałego wysiłku. Kiedy 
lęk przekracza nasze zdolności adaptacyjne, powoduje zaburzenia lękowe. 
W przeszłości zaburzenia lękowe określane były jako nerwice.

Przedstawione powyżej analizy wieloaspektowych pojęć „lęku” i „stra‑
chu” są obecne w kognitywistyce. Silne zaburzenia lękowe (PTSD, por. niżej) 
będą nas interesowały w poniższych rozważaniach jedynie w bardzo małym 
wymiarze. Skupimy się na krótkotrwałych doświadczeniach strachu i na okre‑
śleniu oraz objaśnieniu funkcjonowania ich neuronalnego podłoża.
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4. Neuronalne podłoże strachu i lęku

Wspomniany już LeDoux (i inni) był zainteresowany badaniem neuronal‑
nej podstawy pamięci emocjonalnej u szczurów. Używał przy tym uwarunko‑
wania strachu, w którym dźwięk był kojarzony z szokiem elektrycznym, co 
prowadziło do dostrzegalnego usztywnienia postawy zwierzęcia. Eksperyment 
ten przypominał znany eksperyment przeprowadzony przez Iwana Pawłowa. 
W połączeniu z badaniami nad uszkodzeniem elementów ciała migdałowate‑
go u tychże szczurów LeDoux zbudował model dwóch odseparowanych od 
siebie, lecz połączonych ze sobą obwodów strachu, które są odpowiedzialne 
za reakcje organizmu na zewnętrzne bodźce. Obwody te nazwał drogą szybką 
(albo niską) i drogą powolną (wysoką)11.

Rysunek 1.  Różne impulsy wyjściowe (reakcje emocjonalne), kontrolowane przez 
ciało migdałowate, pojawiające się przy warunkowych reakcjach strachu

11 Por. J. LeDoux, Mózg emocjonalny, dz. cyt., s. 192, 187.

kora sensoryczna

wzgórze sensoryczne ciało migdałowate

reakcja emocjonalnabodziec emocjonalny

droga niska
(szybka)

droga wysoka
(powolna)
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W obliczu realnego niebezpieczeństwa lub pod wpływem bodźca ostrzega‑
jącego przed niebezpieczeństwem wyzwalane są reakcje układu wegetatyw‑
nego i wewnętrzwydzielniczego oraz dostosowywane do tej sytuacji reakcje 
bezwarunkowe. Każdą z tych reakcji kieruje odmienny zespół impulsów po‑
chodzących z jąder ciała migdałowatego.

Uszkodzenie jąder ciała migdałowatego blokuje pojawienie się wszystkich 
tych reakcji, uszkodzenia poszczególnych jąder i związanych z nimi dróg wyj‑
ściowych blokuje tylko poszczególne reakcje (ciśnienie krwi, drgnięcie... itp.).

Rysunek 2.  Różne informacje wyjściowe (impulsy), kontrolowane przez ciało migda‑
łowate, warunkowych reakcji lękowych

ciało migdałowate

zastygnięcie 
w bezruchu

ciśnienie 
krwi

hormony 
stresowe

drgnięcie 
(odruch bez-
warunkowy)
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Na podstawie powyższych dwóch schematów (rysunki 1 i 2) LeDoux stara 
się także wyjaśnić, dlaczego czasami jest tak, iż szybciej działamy, aniżeli 
pomyślimy. Coś takiego zachodzi, gdy impuls jest przekazywany niską drogą. 
Droga ta jest także nazywana drogą bezpośrednią. Informacje z organów zmy‑
słowych, takich jak nos, uszy, język przechodzą bezpośrednio (tzn. podświa‑
domie) przez wzgórze sensoryczne i dochodzą do jąder ciała migdałowatego.

Tak stan rzeczy LeDoux ilustruje za pomocą opowiadania o wędrowcu, 
który nagle w lesie obok swojej ścieżki napotyka coś lekko zwiniętego, przy‑
pominającego jadowitą żmiję lub węża. Przesłany do mózgu bodziec wzro‑
kowy dociera do wzgórza, którego jedna część przesyła następnie surowe 
informacje bezpośrednio do ciała migdałowatego. Ten szybki, niedokład‑
ny przekaz pozwala mózgowi na rozpoczęcie podświadomego reagowania: 
„Uciekaj, walcz albo stój” (np. zastygnięcie bez ruchu lub bezwarunkowe 
drgnięcie, wzrost ciśnienia krwi... itp.).

Równocześnie druga część wzgórza przesyła informacje wzrokowe do 
wzrokowej kory sensorycznej. Dysponuje ona lepszymi możliwościami roz‑
szyfrowywania większej ilości szczegółów bodźca wzrokowego, adekwat‑
niejszymi możliwościami oceniania go, aniżeli dzieje się to na drodze bezpo‑
średniej, dysponuje możliwościami porównania go z danymi pochodzącymi 
z pamięci długotrwałej. Tym samym kora wzrokowa tworzy szczegółowe 
i dokładne przedstawienie bodźca i przesyła je do ciała migdałowatego. Przy‑
kładowo, może się okazać, że na skraju ścieżki leży kawałek pokolorowanego 
gumowego węża, przypominający do złudzenia jadowitą żmiję. Przetworze‑
nie i przesyłanie informacji na drodze wysokiej trwa jednak dłużej, z dwóch 
powodów: (I) zaangażowanych jest więcej połączeń synaptycznych, ponie‑
waż informacja przechodzi przez takie obszary mózgu jak hipokamp, okolice 
hipokampa, korę przedczołową; (II) informacja zostaje uświadomiona i na 
tejże mentalnej płaszczyźnie przetworzona.

4.1. Pamięć emocjonalna

Przetworzona na drodze wysokiej informacja dociera do ciała migdało‑
watego i jeśli przedmiot jest faktycznie jadowitą żmiją, to wcześniejsza od‑
powiedź z kategorii strachu zostaje teraz wzmocniona. Jeśli jednak bodziec 
wzrokowy okazał się fałszywym alarmem, to przetworzona informacja prze‑
kazana do ciała migdałowatego stłumi odczucie strachu i związane z nim re‑
akcje ciała. W obliczu realnego zagrożenia zdolność reagowania na drodze 
bezpośredniej jest jednak bardzo cenna: lepiej uznać kawałek gumy za fak‑
tycznego węża, aniżeli nie zareagować na coś, co może być wężem.
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Ciało migdałowate nie jest jednolite, lecz ma strukturę złożoną z po‑
szczególnych jąder. Okazuje się ono być najważniejszym obszarem mózgu 
odpowiedzialnym za pojawianie się lęku i strachu oraz za pamięć wydarzeń 
lękowych (fear memory), co zostało także potwierdzone w badaniach neu‑
rologicznych12. Wyniki omawianych badań sugerują, iż ciało migdałowa‑
te modeluje procesy pamięci długoterminowej dla intensywnych bodźców 
emocjonalnych. Ciało migdałowate jest częścią układu limbicznego i dyspo‑
nuje bogatym systemem połączeń dochodzących do niego, jak i systemem 
połączeń z niego wychodzących. Do systemów tych należą zarówno połą‑
czenia korowe, jak i podkorowe. W emocjonalnym uczeniu się odpowiedzi 
na bodźce mogą pośredniczyć drogi nerwowe omijające korę. Oznacza to, iż 
do reakcji emocjonalnych może dochodzić bez udziału wyższych układów 
przetwarzających informacje w mózgu. Układy te są odpowiedzialne za stany 
świadomości związane z myśleniem, rozumowaniem.

Jedne i drugie połączenia mają wpływ na oddziaływania fizjologiczne i na 
zachowania (reakcje stresowe). Model przedstawiony na rysunku 1. przed‑
stawia zarazem dwa systemy pamięci, które są aktywowane, kiedy zachodzi 
jakieś traumatyczne zdarzenie. Jednym z nich jest pamięć świadoma, dzięki 
której możemy sięgać do przeszłych przeżyć i doświadczeń, możemy powie‑
dzieć, co zaszło w czasie jakiegoś traumatycznego wydarzenia (droga wyso‑
ka, powolna). W tym samym czasie ciało migdałowate generuje pamięć nie‑
świadomą, emocjonalną, z jej specyficznymi detalami dotyczącymi otoczenia, 
dźwięków, zapachów. W jej tworzenie zaangażowana jest droga niska, szyb‑
ka. Pamięć ta okazuje się być dobrodziejstwem dla naszego przeżycia w nie‑
bezpiecznym otoczeniu, gdyż następnym razem, kiedy do naszego wzgórza 
sensorycznego dotrą te same niebezpieczne bodźce, nasze ciało będzie goto‑
we do reagowania w ten sam sposób, jak gdyby traumatyczne zdarzenie miało 
zajść ponownie.

Przyjmuje się, iż droga szybka odgrywa istotną rolę w symptomach obec‑
nych u pacjentów cierpiących na wspomniany powyżej zespół stresu pourazo‑
wego (Posttraumatic Stress Disorder –PTSD)13. Zespół ten cechuje intensyw‑
ny, lękowy sposób reakcji na silnie stresujące wydarzenie, które miało miejsce 
w przeszłości. Może to być np. powracająca trauma związana z działaniami 
wojennymi lub z wypadkiem samochodowym. Jej intensywność przekracza 

12 T. Canli, Z. Zhao, J.E. Desmond, G. Glover, J.D.E. Gabrieli, fMRI Identifies a Network of 
Structures Correlated With Retention of Positive and Negative Emotional Memory, „Psycho‑
biology” 1999, t. 4, s. 411-452.
13 K.C. Hughes, L.M. Shin, Functional Neuroimaging Studies of Post-Traumatic Stress Di-
sorder, „Expert Review of Neurotherapeutics” 2011, t. 11, nr 2 (February), s. 275-285, DOI: 
10.1586/ern.10.198.
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zdolności danej osoby do radzenia sobie w życiu i do zaadaptowania się do 
oczekiwań ze strony otoczenia. Pacjenci z PTSD niejako stale na nowo owo 
traumatyczne wydarzenie przeżywają. W odróżnieniu od wędrowca i jego 
spotkania z domniemanym wężem, objawami PTSD są silne napięcia lęko‑
we, uporczywie powracające wspomnienia, poczucie bezradności, paraliżu‑
jący lęk przed prowadzeniem samochodu czy przed oglądaniem filmów wo‑
jennych. Szybka droga zdaje się mieć tutaj decydującą rolę, objawiającą się 
w chorobowym kojarzeniu specyficznych szczegółów z aktualnego otoczenia 
z minionym zdarzeniem traumatycznym. Kojarzenie to jest tak szybkie i tak 
silne, że pacjenci z PTSD niejako na nowo całkowicie przeżywają owo mi‑
nione wydarzenie.

W terapii PTSD stosuje się leczenie farmakologiczne o antydepresyjnym 
działaniu, często jednak nie wykazuje ono zadowalającej skuteczności. Stąd 
odwołanie do terapii poznawczo-behawioralnych, opierających się na proce‑
sach spostrzegania, poznania i oceniania. Po odpowiednim przygotowaniu, 
pacjent jest wielokrotnie konfrontowany z bodźcami i wspomnieniami wywo‑
łującymi u niego lęk. Można to przykładowo osiągnąć poprzez przenoszenie 
go do tzw. „wirtualnej rzeczywistości”, wygenerowanej za pomocą odpowied‑
niego programu komputerowego i połączonych z nim okularów wirtualnej 
rzeczywistości oraz słuchawek. Program generuje obrazy w okularach wypo‑
sażonych w ekrany z wyświetlaczami14. Dzięki temu można symulować bodź‑
ce sensoryczne, przypominające bodziec, który w przeszłości wywołał PTSD.

Celem takich terapii jest umożliwienie pacjentowi ponownego przeżycia rze‑
czywistości, która wywołała traumę i umożliwienie mu jej ponownej, racjonal‑
nej oceny. Jednym z praktycznych zastosowań badań kognitywistycznych jest 
ich istotny wkład w projektowanie urządzeń do tworzenia wirtualnej rzeczywi‑
stości. Problem z tego typu terapiami polega jednak na tym, iż zdarza się dużo 
nawrotów. Terapie te bowiem opierają się na procesie ponownego uczenia się, 
nie wymazują jednak do końca pamięci lękowej powstałej na drodze szybkiej.

4.2. Badania nad uszkodzonymi jądrami ciała migdałowatego

W swoich badaniach nad szczurami LeDoux wystawiał zamkniętego 
w specjalnej klatce szczura najpierw na działanie określonego dźwięku. Szczur 
początkowo zwracał się w kierunku źródła dźwięku, ale po jakimś czasie za‑
czynał go ignorować15. Następnie LeDoux, razem z dźwiękiem, aplikował 

14 Por. np. możliwy do nabycia na Allegro.pl zestaw: Oculus Rift CV1 & Alienware X51 R3.
15 Por. J. LeDoux, Mózg emocjonalny, dz. cyt., s. 176-178.
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kilkakrotnie szczurowi łagodne impulsy elektryczne. Po kilku takich próbach 
już sam dźwięk wywoływał warunkowe reakcje lękowe u zwierzęcia. Dźwięk 
wraz z drażnieniem elektrycznym stał się wyuczonym wyzwalaczem reakcji 
lękowych. Coś podobnego obserwujemy u ludzi, kiedy ponownie zostajemy 
narażeni na jakiś uraz albo stajemy w obliczu zagrożenia. Bodźce kojarzone 
z niebezpieczeństwem lub urazem stają się wyuczonymi wyzwalaczami, które 
najczęściej uruchamiają lękowe reakcje emocjonalne.

Powiedzmy, iż osoba X przeżyła groźny wypadek samochodowy związany 
z silnym hukiem. Każdorazowo, gdy usłyszy podobny huk, zaczyna doświad‑
czać lęku: do jej ciała migdałowatego dotarła bowiem słuchowa informacja 
o zagrożeniu. Jej organizm zaczyna uruchamiać procesy prowadzące do posta‑
wienia go w stan gotowości w celu poradzenia sobie z zagrożeniem („walcz, 
uciekaj lub stój”). We krwi pojawia się glukoza, białka oraz składniki po‑
trzebne mięśniom do pracy. Ponieważ trzeba je szybko dostarczyć mięśniom, 
więc serce przyspiesza swój rytm, rośnie ciśnienie krwi, X oddycha coraz 
szybciej, dostarczając tym samym mięśniom niezbędnego tlenu. Napinające 
się coraz silniej mięśnie wywołują drżenie ciała. Pojawia się pot schładzający 
rozgrzane ciało. Jedne narządy pracują intensywnie, do czego zmusza je ad‑
renalina wydzielana podczas reakcji lękowej. Inne narządy nieco zwalniają 
tempa (np. narządy odpowiedzialne za trawienie), aby zaoszczędzić energii. 
Ruszyła więc fizjologiczna machina, którą uaktywniają zagrożenia fizyczne, 
psychiczne, ale również samo myślenie o nich16.

Badania nad uwarunkowaniem strachu u szczurów ukazują ważne, ana‑
logiczne aspekty procesu uczenia się przez ludzi emocji (strachu) i ważne 
aspekty funkcjonowania neuronalnych korelatów tychże zachowań. LeDoux 
wstrzykiwał znaczniki w ciało migdałowate szczura i odkrył, że prawdopo‑
dobnie bodziec słuchowy zdąża ze wzgórza do jądra bocznego ciała migda‑
łowatego. W celu sprawdzenia tej hipotezy, uszkadzał jądra boczne szczu‑
ra. Podobnie jak uszkodzenie jądra środkowego ciała migdałowatego, także 
uszkodzenia jądra bocznego hamowały u zwierzęcia warunkowanie strachu.

Interdyscyplinarne, kognitywistyczne badania nad funkcją jąder ciała mig‑
dałowatego dostarczają dodatkowych informacji zdatnych np. do określania 
skuteczności terapii PTSD z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Ją‑
dra ciała migdałowatego stanowią bowiem wraz z innymi elementami mó‑
zgu zintegrowany system. Uchwycenie skutków aktywowania i dezaktywo‑
wania poszczególnych jąder oraz określenie zachodzących w związku z tym 
zmian w świadomych i nieświadomych zachowaniach lękowych jest jednym 
16 J.S. Morris, C.D. Frith, D.I. Perrett, D. Rowland, A.W. Young, A.J. Calder i in. A Diffe-
rential Neural Response in the Human Amygdala to Fearful and Happy Facial Expressions, 
„Nature” 1996, nr 383, s. 812-815.
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z istotnych zadań kognitywistyki jako nauki interdyscyplinarnej. Chodzi 
bowiem o to, aby za pomocą nowoczesnych technik neuroobrazowania do‑
kładniej zrozumieć pojedyncze moduły w sieci neuronów i ich znaczenie 
dla pojawiania się takich czy innych, potocznych reakcji lękowych czy też – 
w formach krańcowych – pojawiania się PTSD bądź innych rodzajów fobii 
lękowych opisanych w DSM-5.

5. choroba Urbacha-Wiethe’a

W badaniach nad szczurami LeDoux mógł uszkadzać różne partie ciała 
migdałowatego i obserwować skutki w zachowaniach zwierzęcia. Ze wzglę‑
dów etycznych i prawnych tego typu zabiegów nie można dokonywać w ba‑
daniach nad ludźmi. Pomocne mogą się okazać osoby, u których ciało to jest 
uszkodzone od urodzenia albo na skutek jakichś innych przyczyn. Przypad‑
ków tego typu dostarczają badania nad pacjentami cierpiącymi na chorobę 
Urbacha-Wiethe’a. Chodzi o rzadko występującą chorobę, prawdopodobnie 
uwarunkowaną genetycznie. Dokładniejszych diagnoz i opisów tej choroby 
na razie brak. Na świecie zbadano tylko kilka jej przypadków, tak więc trudno 
wyciągnąć z nich bardziej ogólnie wnioski17.

Wyobraźmy sobie życie bez obawiania się pająków, węży, kiedy na ich 
widok nasze ciało nie sztywnieje, kiedy serce nie bije nam szybciej, a my sami 
nie dostajemy gęsiej skórki i nie czujemy paraliżu w mięśniach. W literaturze 
fachowej i w mediach popularnych omawiany jest przypadek kobiety nazy‑
wanej skrótowo SM. Ta kochająca matka trojga dzieci cierpi na wspomnianą 
dolegliwość Urbacha-Wiethe’a. Doznała ona dwustronnego uszkodzenia cia‑
ła migdałowatego, czyli organu z układu limbicznego, odpowiedzialnego za 
odczuwanie strachu, występowanie fobii i za instynkt przetrwania. SM nie 
doświadcza stanów lękowych, które u pozostałych osób są na drodze szybkiej 
uruchamiane w sytuacjach ekstremalnych.

Z jednej strony uniemożliwia jej to odczuwanie strachu18, z drugiej strony 
SM doznaje wielu innych emocji, i to w podobny sposób, jak doznają je zwy‑
kli ludzie. Cechuje ją normalny poziom inteligencji, odczuwa takie emocje, 

17 M. Siebert, H.J. Markowitsch, P. Bartel, Amygdala, Affect and Cognition: Evidence From 
10 Patients With Urbach-Wiethe Disease, „Brain. A Journal of Neurology” 2003, t. 12, nr 126, 
s. 2627-2637, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awg271 2627-2637 (dostęp: 14.06.2016).
18 L. Borreli, Woman Not Afraid of Anything, Even Danger, Due to Rare Genetic Disorder, 
„Medical Daily” 21.01.2015, http://www.medicaldaily.com/woman-not-afraid-anything-even-
danger-due-rare-genetic-disorder-318750 (dostęp: 20.06.2016).
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jak radość, smutek czy złość. Brak jej jednak owej podświadomej reakcji na 
bezpośrednio zagrażające jej niebezpieczeństwo, którą każdy z nas posiada, 
gdy jest w podobnych tarapatach. SM wraz z synem mieszka w niebezpiecz‑
nej dzielnicy, co już powoduje, iż sama niejako wystawia się na zagrożenia. 
Padała kilka razy ofiarą przestępstw, jednak pogróżki słowne czy przyłożony 
do gardła nóż nie robią na niej najmniejszego wrażenia. Kiedyś razem ze swo‑
im synem szła pieszo przez park do sklepu, gdy jakiś mężczyzna zaczął ich 
agresywnie zaczepiać, używając wulgarnych słów. Kiedy mu dość ostro i jed‑
noznacznie odpowiedziała, ten zagroził, iż będzie ich śledził. Po powrocie 
do domu nie starała się nawet oszacować niebezpieczeństwa zagrażającego 
jej samej i synowi, i nie zadzwoniła na policję. Na pytanie dlaczego tego nie 
uczyniła, stwierdziła, iż nie ma pojęcia. Podczas jednego z eksperymentów 
naukowych proszono ją, aby dotykała jadowitych pająków i węży, czyli ga‑
dów i stawonogów, których samo pojawienie się wywołuje u wielu osób fobie 
lękowe. SM wykonała zadanie bez oporu, mimo iż wcześniej twierdziła, że 
nie znosi tychże zwierząt.

W kolejnych eksperymentach pokazywano SM kilka fragmentów filmów 
z gatunku horroru, wywołujących u osób kontrolnych zazwyczaj reakcje stra‑
chowo-lękowe. U SM takich reakcji nie zmierzono ani nie zaobserwowano. 
W przerwach pomiędzy fragmentami tych filmów wyświetlano jej filmy wy‑
wołujące zwykle reakcje gniewu, smutku czy zadowolenia – w tych przypad‑
kach odpowiednie do tego stanu rzeczy reakcje pojawiały się u SM19. Dwóch 
doświadczonych psychologów klinicznych badało SM, nie wiedząc nic o sta‑
nie neurologicznym jej mózgu. Dla nich SM była kimś w rodzaju „ocalałej”, 
w sensie „jedynej, która pozostała przy życiu”, była osobą „odporną na stres”, 
„bohaterską”.

Reasumując powyższe opisy, widzimy, iż całkowite lub częściowe uszko‑
dzenie ciała migdałowatego wiąże się z możliwością braku lub przezwycię‑
żenia stresów traumatycznych. Kognitywistyczna wiedza zdobyta podczas 
pracy z SM może być wykorzystana w ramach eksperymentalnej terapii prze‑
znaczonej dla osób z PTSD lub dla żołnierzy-weteranów, którzy brali udział 
w działaniach wojennych i mają za sobą głęboko traumatyczne przeżycia20.

19 J.D. Feinstein, R. Adolphs, A. Damasio, D. Tranel, The Human Amygdala and the Induc-
tion and Experience of Fear, „Current Biology” 2010, DOI: 10.1016/j.cub.2010.11.042, http://
www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(10)01508-3 (dostęp: 14.06.2016); por. 
C. Willyard, Fearless Woman Lacks Key Part of Brain, „Science” 16.12.2010, http://www.
sciencemag.org/news/2010/12/fearless-woman-lacks-key-part-brain (dostęp: 14.06.2016).
20 M. Koenigs, E.D. Huey, V. Raymont, B. Cheon, J. Solomon, E.M. Wassermann, J. Graf‑
man, Focal Brain Damage Protects Against Post-Traumatic Stress Disorder in Combat Vete-
rans, „Nature Neuroscience” 2008 t. 11, s. 232-237.
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6. Podsumowanie

Badania kognitywistyczne potwierdzają znaną tezę, iż reakcje lękowe 
związane są z mechanizmami biologicznymi i nie można ich się tak po prostu 
pozbyć lub je wyłączyć. Są to reakcje, którymi dysponują zwierzęta, dyspono‑
wali ludzie przed nami i którymi dysponujemy także my – ludzie współcześni. 
Z biologicznego i społecznego punktu widzenia reakcje te są istotnymi ele‑
mentami naszych zachowań: chronią nas one przed wpływami, które mogą się 
okazać nieprzyjemne lub nawet szkodliwe. Jednostki, które w niebezpiecz‑
nym otoczeniu reagują strachem, mają często większe szanse na przeżycie. 
Na przestrzeni wieków zmianie ulegały jedynie stresory, które wywołują re‑
akcje strachu lub lęku. W naszym dzisiejszym świecie są one ściślej związane 
z czynnikami wewnętrznymi. Przykładowo, często sama myśl czy jakieś wy‑
obrażenie mogą u niektórych osób wywołać silną reakcję lękową. Nie zawsze 
musi to więc być coś, co podlega naszej świadomej kontroli.

Niemniej jednak przez wiele lat naukowe zagadnienia związane z emo‑
cjami musiały się zmierzać z zarzutem, iż emocje są subiektywne i trudno 
się nimi teoretycznie zajmować. Ponadto brak było dostatecznie doprecy‑
zowanych rozróżnień pojęciowych pomiędzy obawami związanymi ze stra‑
chem, lękiem lub innymi fobiami. Nie dysponowano także urządzeniami 
umożliwiającymi neuroobrazowanie żywego mózgu podlegającego bodźcom 
emocjonalnym. Troska o tego typu rozróżnienia i o właściwe wykorzystanie 
nowoczesnej aparatury pomiarowej jest od samego początku obecna w ko‑
gnitywistyce, w której odróżnia się: (a) lęk od strachu, jako dwie odmienne, 
chociaż powiązane ze sobą wielkości, oraz (b) normalne, zdrowe zachowania 
lękowe od silnych zaburzeń emocjonalnych (PTSD) wymagających specjali‑
stycznego leczenia. Ponadto jeszcze kilkadziesiąt lat temu – mimo rosnącej 
liczby przebadanych zachowań emocjonalnych – nie potrafiono w miarę pre‑
cyzyjnie określić neuronalnego podłoża tychże zachowań. Zaproponowane 
przez LeDoux, nawiązujące do eksperymentów Pawłowa, skupienie się na 
„układach strachu” okazało się milowym krokiem umożliwiającym niezbędną 
operacjonalizację strachu, a tym samym jego systematyczne, eksperymental‑
ne badanie. Wykorzystanie nowoczesnych technik neuroobrazowania (fMRI, 
PET) otwarło kognitywistyce szerokie pole badań nad ludzkimi stanami lęku 
i strachu.

Niektóre części mózgu, jak móżdżek, kora, ciało migdałowate czy wy‑
spę da się stosunkowo łatwo wyodrębnić anatomicznie. Neuronalnemu funk‑
cjonowaniu tych części przyporządkowuje się wiele naszych komplekso‑
wych pobudzeń emocjonalnych i sposobów zachowania się. LeDoux i jego 
koledzy byli zainteresowani tym, jak jest tworzona świadomość zdarzeń 
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emocjonalnych. Dlatego badali oni neuronalne podstawy pamięci emocjonal‑
nej u szczurów. W połączeniu z badaniami nad uszkodzeniami części mózgu 
stworzyli model dla dwóch oddzielnych, lecz wzajemnie połączonych dróg 
wzbudzania strachu. Poszerzenie tego modelu na zachowania ludzkie pozwa‑
la nam lepiej zrozumieć, dlaczego czasem wcześniej działamy (droga niska) 
aniżeli świadomie pomyślimy (droga wysoka).

Emocje – w tym lęk i strach – odgrywają centralną rolę, gdy chodzi o ja‑
kość i zabarwienie naszych codziennych, osobowych doświadczeń rzeczy‑
wistości. Interdyscyplinarne poszukiwania neurobiologicznych substratów 
ludzkich emocji podpadają pod zakres badań kognitywistycznych. Istotne po‑
zostaje pytanie, jak emocje współgrają oraz w jaki sposób wpływają na inne 
obszary naszego poznania, szczególnie zaś, jak wpływają na uwagę, pamięć 
i rozumowanie? Tak rozumiana teoretyczna perspektywa badawcza wywołuje 
wiele istotnych pytań, na które kognitywistyka chce i stara się odpowiedzieć: 
(1) Czy jest to fizjologiczny, czy też jest kognitywny aspekt przeżycia emo‑
cjonalnego, który przede wszystkim determinuje sposób przeżywania lęku 
czy strachu? (2) Czy lęk i strach są specyficzne dla danej kultury, czy też są 
one czymś uniwersalnym, niezależnym od kultury? (3) Czy lęk i strach, czy 
też raczej ich neuronalne przyczyny są tym, co jest – w jakimś sensie tego 
słowa – wrodzone? (4) W jaki sposób lęk i strach wpływają na nasze widzenie 
świata, na nasze poznanie świata?

Patrząc z perspektywy kognitywistycznej, interdyscyplinarne badanie lę‑
kowych reakcji zwierząt i ludzi okazuje się z jednej strony przyczyniać do roz‑
woju nauki, a tym samym być czymś korzystnym. Jaśniejsze stają się bowiem 
neuronalne podstawy, uzasadniające takie czy inne interpretacje emocji – od 
gryzoni, aż po rodzaj ludzki. Można tworzyć zróżnicowane modele emocji, 
prowadzące do ich częściowego poznania, a następnie próbować te modele 
uogólniać i łączyć ze sobą. Z drugiej strony kognitywiści przypominają nam 
o ogromnych różnicach w naszym wieloaspektowym sposobie okazywania 
emocji, w porównaniu z okazywaniem ich przez zwierzęta niższego gatunku. 
Może niektóre gesty wyrażające emocje, zmiany twarzy, głosu, sztywnienie 
ciała mamy wspólne ze zwierzętami. W tych zakresach możemy stosować 
modele podobne do modeli proponowanych w cybernetyce. Nie wolno nam 
jednak zapominać o całej sferze językowej, o wyrażaniu – zwłaszcza stanów 
lękowych – za pomocą opisów literackich, muzycznych czy innych form ar‑
tystycznych. Przykłady te pokazują nam wyraźnie, iż nadal trudno byłoby 
uzasadnić sensowność modeli psychologistycznych, które krytykował Łuka‑
siewicz. Nie wolno nam ponadto zapominać o zróżnicowaniu kulturowym, 
gdy chodzi o wyrażanie emocji (np. gdy weźmiemy pod uwagę osoby z Da‑
lekiego Wschodu i osoby z Europy). Wystarczy wskazać na różnice między 
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przysłowiowym spartańskim sposobem wychowania oraz nastawieniem do 
lęku, odwagi, bólu i do zewnętrznego ich okazywania a współczesnymi spo‑
sobami wychowania i nastawieniem do bólu21.
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Streszczenie
Korzystając z osiągnięć kognitywistyki jako nauki interdyscyplinarnej, wprowadza‑
my rozróżnienie pomiędzy lękiem a strachem, charakteryzując krótko ich podstawo‑
we odmiany. Następnie analizujemy wyniki badań empirycznych zajmujących się 
poszukiwaniem neuronalnych korelatów tych dwóch stanów emocjonalnych. W tym 
kontekście skupiamy się na badaniach nad zdrowym i uszkodzonym ciałem migdało‑
watym, które od dawna uważane jest za podstawową strukturę mózgu skorelowaną ze 
strachem i zachowaniami lękowymi.

Słowa kluczowe: choroba Urbacha-Wiethe’a, ciało migdałowate, kognitywi‑
styka, lęk, neuronalne korelaty stanów emocjonalnych, pamięć emocjonalna, strach, 
techniki neuroobrazowania (fMRI, PET)
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czy istnieje związek lęku  
z religijnością człowieka?

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problematyki lęku i religijności 
jednostki oraz ich wzajemnego powiązania.

Czym jest lęk? Na gruncie psychologii rozumienie zagadnienia lęku naj‑
częściej zależy od przyjętej koncepcji osoby ludzkiej. Psychologowie nurtu 
egzystencjalnego uważają, że lęk jest przejawem przeżywanego niepokoju. Na‑
tomiast niepokój związany jest z ludzką egzystencją, tzn. ze światem zewnętrz‑
nym i wewnętrznym jednostki oraz z jej relacjami międzyludzkimi1. Niepokój 
egzystencjalny doświadczany jest przez człowieka wtedy, gdy widoczna jest 
rezygnacja z najważniejszej dla niego wartości, jaką jest realizacja siebie jako 
osoby2, gdy człowiek zrezygnował z Wartości Ostatecznej na rzecz wartości 
instrumentalnych3, gdy nie odkrył sensu własnego życia, gdy unika jego re‑
alizacji4. Raymond Bernard Cattell5 zaś uważa, że lęk pojawia się w ludzkim 
życiu w formie jawnej i ukrytej. Lęk ukryty (charakterologiczny) związa‑
ny jest z wewnętrznym życiem psychicznym jednostki, natomiast lęk jawny 
1 P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 37-69.
2 C.R. Rogers, Sposób bycia, przeł. M Karpiński, Poznań 2002, s. 21-60.
3 R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, przeł. M. Moryń, Z. Wie‑
se, Poznań 1995, s. 137-147.
4 V.E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978, 7-24.
5 R. Cattell, I. Scheier, Handbook the IPAT Anxiety Scale Questionnaire, Illinois 1967, s. 28-35.
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(reaktywno-sytuacyjny) z aktualnie dostrzeganym przedmiotem czy daną 
sytuacją. Z lęku jawnego jednostka zdaje sobie sprawę. Natomiast symp‑
tomy lęku ukrytego są zakamuflowane, tak że jednostka nie uznaje ich za 
lęk, ale za przejaw innych cech osobowości (odczuwanie złości do innych, 
odczuwanie zazdrości).

Jak się przedstawia problematyka religijności? Na gruncie nauki istnieją 
dwa przeciwstawne podejścia do religijności. Jedni naukowcy uważają, że re‑
ligijność jest cechą przypadkową, wyuczoną i nabytą w trakcie wychowania, 
wytworzoną przez tradycję i przemiany społeczno-ekonomiczne i że pełni ona 
funkcję destruktywną w życiu człowieka6, drudzy zaś twierdzą, że religijność 
jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z człowiekiem i stanowi jego cechę 
istotną, wynikającą z jego natury. Mówią oni o przynależnym człowiekowi „in‑
stynkcie religijnym”7, „sentymencie religijnym”8, „potrzebie religijnej”9. Wedle 
takiego spojrzenia na religijność każdy człowiek jest religijny. To znaczy, że 
każda jednostka ma naturalne odniesienie do przedmiotu czci, który przez 
nią jest adorowany, ale nie zawsze dotyczy to Absolutu. Dokonując takiego 
rozróżnienia, możemy powiedzieć, że religijność najczęściej jest przeżywana 
przez grupę społeczną na dwa sposoby. W religijności w znaczeniu szerszym 
jednostka kładzie akcent na odniesienie do wszelkiej rzeczywistości, która dla 
niej jest przedmiotem czci i adoracji. Dotyczy to idei, pieniądza, partii, spor‑
tu, dobra. Takie podejście do religijności powoduje, że religijność jednostki 
ma wiele elementów niedojrzałych i nie zawsze pełni funkcję konstruktywną 
w jej życiu. W znaczeniu węższym zaś religijność stanowi osobową, pozy‑
tywną relację człowieka i Boga, któremu człowiek wierzy i któremu oddaje 
cześć i szacunek. Wyraża się ona w ludzkich przeżyciach, procesach i stanach 
psychicznych10. Tego rodzaju postawa sprzyja pojawieniu się religijności au‑
tentycznej, personalnej11. Relacja, jaka zachodzi między człowiekiem a Bo‑
giem, jest w dużej mierze tajemnicza, trudno dostępna dla innych osób, stąd 
także tylko częściowo jest dostępna dla badacza. Religijność pełni kilka pozy‑
tywnych funkcji w życiu indywidualnym i społecznym człowieka. Ma udział 
w przemianie człowieka – jego postawy wobec siebie samego, drugich osób 

6 S. Freud, A Religious Experience, w: The Standard Edition of the Complete Psychological 
Works of Sigmund Freud, red. J. Strachey, vol. 21, London 1961, s. 167-172.
7 J. Pastuszka, Charakter człowieka. Struktura – typologia, diagnostyka psychologiczna, Lu‑
blin 1959, s. 42-51.
8 G. Allport, Psychologia i religia, przeł. I. Wyrzykowska, H. Bartoszewicz i in., Warszawa 
1988, s. 92-97.
9 E. Fromm, Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966, s. 35-72.
10 C. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Lublin, 2005, s. 13-55.
11 R. Jaworski, Harmonia i konflikt, Warszawa 2004, s. 235-237.
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i Absolutu. Jednoczy ludzi przez zapewnienie wspólnych przekonań, warto‑
ści i norm postępowania. Pomaga ludziom radzić sobie z kwestiami życia 
i śmierci przez zapewnienie ram, a także daje odpowiedź na pytanie, co się 
dzieje po śmierci. Rytuały religijne związane z żałobą pomagają złagodzić 
smutek i lęk. W czasach przeżywanego kryzysu religijność dostarcza człowie‑
kowi emocjonalnego i psychologicznego wsparcia. Oferuje swoistego rodzaju 
sens życia12.Początek formularza

Problem zagadnienia

Literatura zagadnienia wskazuje, że istnieje zależność między lękiem a re‑
ligijnością człowieka. To intensywność religijności wpływa na poziom lęku 
i odwrotnie. Pojawiają się bowiem doniesienia, że intensywna, ale niedojrzała 
religijność (idealistyczna, perfekcjonistyczna, skrupulancka, anankastyczna, 
obsesyjno-kompulsyjna) może stanowić „mechanizm spustowy” uruchamia‑
nia mechanizmów obronnych prowadzących w konsekwencji do nasilania się 
poziomu lęku, natomiast dojrzała religijność prowadzi do stopniowego spad‑
ku nasilenia lęku i w konsekwencji zaniku nadwrażliwości. Wyniki większo‑
ści przeprowadzonych badań prowadzą do wniosku, że z religijnością wiąże 
się niższe nasilenie lęków. Dotyczy to jednak powiązań lęku z religijnością 
dojrzałą, a nie z religijnością przeciętną, niedojrzałą13. Z tych badań wynika, 
że im bardziej rozbudowana i dojrzała postawa religijna, tym większe poczu‑
cie bezpieczeństwa, a w związku z tym mniejsze nasilenie stanów lękowych. 
Ponadto, na co wskazują ogólne koncepcje teoretyczne, takie jak ogólna teo‑
ria atrybucji religijności, zwykle dojrzała religijność pozytywnie oddziałuje 
na zdrowie psychiczne jednostki14.

Wyniki badań potwierdzają tezy naukowców o współzależności między 
religijnością a niskim poziomem lęku, stabilnością emocjonalną, zrównowa‑
żeniem, integracją osobowościową15. Istnieje ujemny związek religijności 
z silnym neurotyzmem. W tym przypadku lęk przejawia się w poczuciu braku 

12 L. De Spelder, A. Strickland, The last dance: Encountering death and dying, New York 
2005, s. 37-51.
13 S. Radoń, Zaburzenia osobowości a przeżycia mistyczne młodzieży artystycznej, „Studia 
Psychologica” 10/2010, s. 203-224.
14 S. Radoń, S. Głaz, Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie, Kraków 2006, 
s. 226-300.
15 W. Ya-Hui, Religiosity and Death Anxiety of College Students, „The Journal of Human 
Resource and Adult Learning” 8/2012, s. 97-106. 



46
cZęść I

Psychologia, kognitywizmwobec lęku i strachu 

bezpieczeństwa wyniesionego z okresu dzieciństwa, wpływa na spadek prak‑
tyk religijnych, a nawet na odejście od religijności. Z badań wynika także, iż 
takie czynniki osobowościowe, jak zrównoważenie emocjonalne, osiągnięta 
tożsamość, wysoka samoocena oraz poczucie własnej wartości, które wskazu‑
ją na brak lęku, prowadzą do dojrzałej religijności16.

Grupa naukowców17 badała związek między lękiem przed śmiercią a re‑
ligijnością. Badania wykazały, że osoby o religijności zewnętrznej, tzn. o ta‑
kiej, w której nie ma miejsca na relację osobową jednostki z Bogiem, przeja‑
wiały większe poczucie lęku przed śmiercią, trudniej znosiły cierpienie, miały 
więcej obaw co do życia pozagrobowego niż osoby o religijności wewnętrz‑
nej, czyli ci, którzy uważają Boga za Ojca miłosiernego i mają z Nim relację 
osobową.

Przeprowadzone badania ukazują, że istnieje istotny związek między lę‑
kiem religijnym a osobowością. W celu opisania lęku religijnego młodzieży 
studiującej posłużono się Skalą Lęku i Fascynacji (SLiF) Szymołona18. Skala 
ta określa trzy rodzaje uczuć religijnych odnoszących się do Boga: a) uczucie 
fascynacji Bogiem, b) uczucie lęku niewolniczego oraz c) uczucie lęku sy‑
nowskiego wobec Boga Ojca. Osoby o religijności personalnej, autentycznej, 
czyli takie, które mają poczucie wewnętrznej więzi z Bogiem osobowym, po‑
strzegają Go jako miłującego Ojca. Ich zachowanie moralne jest motywowane 
przekonaniami religijnymi, religia warunkuje ich codzienne decyzje. Starają 
się one zdobywać wiedzę religijną, angażują się na rzecz wspólnoty, prze‑
jawiają wyższy poziom uczucia fascynacji Bogiem oraz lęku synowskiego 
i niższy poziom lęku niewolniczego niż osoby o religijności niepersonalnej, 
czyli osoby, które wierzą w Boga, ale nie maja poczucia bliskości z Nim. Ich 
religijność nie oddziałuje na ich codzienne życie. Nie dążą one do zdobywa‑
nia i pogłębiania wiedzy religijnej.

Do opisania natomiast niepokoju egzystencjalnego, który przejawia się 
w różnych formach lęku, użyto Skali Niepokoju Egzystencjalnego (SNE) 
Jurosa. W pierwszej części skali wyodrębniono trzy czynniki: 1) lęk przed 
winą i potępieniem; osoby, które uzyskały wysokie wyniki dla tego czynni‑
ka częściej stwierdzają, że ich życie bezowocnie im ucieka, że mają poczu‑
cie marnowania własnego życia; 2) lęk przed pustką i bezsensem; podskalę 
tworzą twierdzenia o charakterze pozytywnym, dotyczące spokoju o własną 

16 Y. Shiah, F. Chang, S. Chiang, I. Lin, W.-Ch. C. Tam, Religion and health: anxiety, religio-
sity, meaning of life and mental health, „Journal of Religion and Health” 54(1)/2015, s. 35-45.
17 J. Swanson, K. Byrd, Death anxiety in young adults as a function of religious orientation, 
guilt, and separation-individuation conflict, „Death Studies” 22/1998, s. 257-268. Por. J. Mak‑
selon, Lęk wobec śmierci. Wybrane teorie i badania psychologiczne, Kraków 1988, s. 10-30.
18 J. Szymołon, Lęk i fascynacja, Lublin 1999, s. 171-180.
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przyszłość; 3) lęk przed losem i śmiercią; osobę przejmuje myśl o własnej sta‑
rości, cierpieniu, niepokoi ją niewiedza dotycząca tego, co nastąpi po śmierci. 
W drugiej części skali wyodrębniono cztery czynniki. Są to: 1) lęk przed inno‑
ścią i odrzuceniem; osoba lęka się, czy inni przyjmą ją taką, jaka jest, martwi 
się, że tak bardzo różni się od własnego otoczenia; 2) lęk przed konfrontacją 
i brakiem oparcia; osoba boi się konfrontacji z innymi, nie jest pewna, czy 
znajdzie wśród nich oparcie; 3) lęk przed bliskością i otwartością. Podskalę 
tworzą twierdzenia o charakterze pozytywnym. Osoba nie obawia się, czy 
zostanie zaakceptowana i dobrze zrozumiana przez innych; 4) lęk przed po‑
wierzchownością i brakiem więzi międzyludzkiej; osoba lęka się, że jej re‑
lacje międzyosobowe są niepełne i płytkie, mało owocne, powierzchowne19.

Czego dowodzą badania? Lęk przed pustką i poczuciem bezsensu ma 
mocny związek z fascynacją Bogiem oraz uczuciem lęku synowskiego wobec 
Boga, natomiast lęk przed losem i śmiercią ma istotne powiązanie z uczuciem 
niewolniczego lęku wobec Boga20. Niepokój egzystencjalny, ujawniający się 
w formie lęku przed pustką i bezsensem oraz lęku przed innością i odrzuce‑
niem, ma istotne powiązanie z poczuciem obecności Boga i Jego nieobecności 
w życiu mężczyzn i kobiet21.

Dirk Hutsebaut22 dokonał operacjonalizacji religijności i skonstruował 
Skalę Relacji do Boga. Stanowią ją następujące czynniki: 1) zależność (De-
pendence) – człowiek odczuwa potrzebę pomocy Bożej, która jest konieczna 
do jego istnienia. Bóg jest widziany jako ktoś, kto daje istnienie; 2) autonomia 
(Autonomy) – odpowiedzialność człowieka jest potwierdzona przez sprzeciw 
wobec zależności od Boga i Jego normatywnej funkcji; 3) buntowniczość (Re-
belliousness) – Bóg nie spełnia pewnych oczekiwań, wyzwalając bunt u pro‑
szącego. Bóg jest postrzegany przede wszystkim jako sprawiedliwy sędzia, co 
wywołuje u człowieka lęk przed Nim; 4) identyfikacja (Identification) – osoba 
identyfikuje się z Jezusem Chrystusem jako idealnym człowiekiem i wzorem; 
5) współhumanitarność (Co-humanity) – ukierunkowanie na Boga przez ukie‑
runkowanie na człowieka. Bóg jest dostrzegany i odnajdywany w innych lu‑
dziach; 6) norma etyczna (Ethical norm) – Bóg jest dostrzegany jako norma, 
a nawet jako norma absolutna.

19 A. Juros, P. Oleś, Analiza porównawcza zmiennych egzystencjalnych mierzonych Kwestio-
nariuszem do Badania Kryzysu Wartościowania (KKW) i Skalą Niepokoju Egzystencjalnego, 
w: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej, red. S. Steuden, Lublin 1992, s. 25-34.
20 S. Głaz, Niepokój egzystencjalny a uczucia religijne młodzieży studiującej, „Paedagogia 
Christiana” 2/2008, s. 57-73.
21 S. Głaz, Udział Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży studiującej, Kraków 2013, 
s. 261-263.
22 D. Hutsebaut, Belief as lived relations, „Psychologia Belgica” 20/1980, s. 33-47.
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Błażej Szostek23 badał poziom lęku i jego związek z religijnością. Użył Ar‑
kusza Samopoznania Cattella w celu określenia poziomu lęku oraz Skali Re‑
lacji do Boga Hutsebauta24 dla ukazania poziomu religijności. Osoby z grupy 
neokatechumenalnej uzyskały niższe wyniki na skalach lęku jawnego i lęku 
ukrytego niż osoby z grupy kontrolnej. Osoby z neokatechumenatu zaś uzy‑
skały wyższe wyniki w skali „identyfikacja”. Oznacza to, że osoby te bardziej 
identyfikują się z Jezusem Chrystusem jako idealnym człowiekiem i wzorem 
niż osoby z poprzedniej grupy. Niższe wyniki badani członkowie neokate‑
chumenatu uzyskali na skali „współhumanitarność”. Sugeruje to, że w zacho‑
waniu ludzi rzadziej dostrzegają one przejawy Boga oraz rzadziej odnajdują 
i dostrzegają Boga w ludziach. W grupie neokatechumenalnej widoczny jest 
ujemny związek wymiaru religijności określonego jako „buntowniczość” 
oraz elementu „identyfikacja” z lękiem jawnym oraz z lękiem ukrytym. Ozna‑
cza to, że poczucie wśród osób z neokatechumenatu, iż Bóg nie spełnia ich 
oczekiwań, oraz brak ich identyfikacji z Chrystusem jako doskonałym wzo‑
rem powoduje pojawienie się większego lęku. Badania Jacka Śliwaka25 prze‑
prowadzone wśród innej grupy młodzieży potwierdzają tezę, iż młodzi ludzie 
o wysokim poziomie lęku ukrytego i lęku jawnego uważają, iż Bóg nie spełnia 
ich życzeń i jest obojętny wobec ich wydarzeń życiowych, a także osoby te 
mają większe poczucie winy niż osoby o niskim poziomie lęku.

Niektóre badania dowodzą, że osoby o introwersyjnych cechach osobo‑
wości, a więc refleksyjne, zdolne do wglądu, autorefleksji czy empatii, są bar‑
dziej skłonne do przeżyć religijnych. Ponieważ osoby introwersyjne zwykle 
posiadają wyższe wskaźniki lęków niż osoby ekstrawersyjne, można suge‑
rować, że większa zdolność do intensywnych przeżyć religijnych występuje 
u ludzi z wyższymi wskaźnikami lęku26.

Podsumowanie i wnioski

Istnienie związku między lękiem a religijnością znajduje potwierdzenie 
w wynikach badań empirycznych, obserwacji, czy poradnictwie psycholo‑
giczno-duszpasterskim. Nie zawsze to potwierdzenie ma charakter całkowity, 

23 B. Szostek, Religijność a lęk u członków neokatechumenatu, „Warszawskie Studia Pasto‑
ralne” 15/2012, s. 123-132.
24 D. Hutsebaut, Belief as lived relations, dz. cyt., s. 33-47.
25 J. Śliwak, Niepokój a religijność, „Roczniki Psychologiczne KUL” 11/2006, s. 53-81.
26 J. Bazylak, Postawy religijne młodzieży i ich związek z wybranymi elementami osobowości, 
Warszawa 1984, s. 127-161.
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czasem jest ono tylko częściowe. Wiedza wywodząca się z poradnictwa, ob‑
serwacji, a także wyniki badań potwierdzają jednak tezę niektórych badaczy 
(Bazylaka, Prężyny, Głaza), która sugeruje, że im większa ilość praktyk reli‑
gijnych w życiu jednostki, więcej wiedzy religijnej, głębsze doświadczenie 
wspólnoty religijnej, głębsze przeżywanie obecności Boga, tym mniejsze na‑
silenie stanów lękowych przeżywa jednostka.

Z jednej strony przekazywanie treści religijnych jednostce w sposób nie‑
właściwy w trakcie jej rozwoju psychiczno-duchowego może wywołać po‑
czucie lęku, niepewności, co obniża jakość jej życia lub zakłóca jej funk‑
cjonowanie. Z drugiej strony zaś autentyczne treści religijne, przekonania 
religijne sprzyjają integralnemu rozwojowi jednostki, mogą motywować jej 
zachowania prospołeczne. Religijność autentyczna przejawia się w życiu 
jednostki w tym, że osoba taka ma poczucie wewnętrznej więzi z Bogiem 
osobowym, postrzega Go jako miłującego Ojca. Jej zachowanie moralne jest 
motywowane przekonaniami religijnymi, zdobywa ona wiedzę religijną, an‑
gażuje się na rzecz wspólnoty. Taka religijność dostarcza jednostce wsparcia 
w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z lękiem rozwojowym, a także 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie.

Psychologowie nurtu egzystencjalnego duży nacisk kładą na zdolność 
jednostki do podejmowania autorefleksji w procesie własnego rozwoju, na 
świadomość podejmowania wyborów, odpowiedzialność za własne życie. 
Świadomość podejmowania wolnych wyborów i trud związany z realizacją 
siebie jako osoby są często związane z odczuwaniem niepokoju o charakterze 
egzystencjalnym, który przejawia się w różnych formach lęku. Trzeba uznać, 
że niepokój egzystencjalny i związany z nim lęk, a także religijność jednostki 
są wpisane w kontekst rozwojowy osoby ludzkiej.
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Streszczenie
W niniejszym artykule autor ukazał związek lęku z religijnością człowieka. Przedsta‑
wił kilka sposobów rozumienia tych zagadnień na bazie literatury. Odwołując się do 
podjętej problematyki zagadnienia pokazał, że pomiędzy tymi elementami ludzkie‑
go życia zachodzi istotny związek. W tym obszarze wiedza potwierdza, że im głęb‑
sze doświadczenie obecności Boga, wspólnoty religijnej, a także im więcej wiedzy 
religijnej i zaangażowania wobec wspólnoty religijnej, tym mniejsze poczucie lęku 
w życiu człowieka. Co sugeruje, że autentyczna religijność motywuje zachowania 
prospołeczne i moralne jednostki, a także daje pewność siebie i zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: lęk, niepokój egzystencjalny, religijność, osobowość
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A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

„Lęk w oczach”  
w świetle badań okulograficznych

1. Wprowadzenie

Główny cel poniższego tekstu stanowi przegląd okulograficznych i chro‑
nometrycznych badań nad orientacją uwagi wzrokowej jako korelatu lęku 
rozumianego w kategoriach cechy. Próby uchwycenia związku pomiędzy 
procesami uwagi wzrokowej, wyrażającymi się między innymi ruchami saka‑
dowymi, a lękiem jako zmienną osobowości stanowi przykład łączenia pro‑
blematyki procesów poznawczych z kwestią różnic indywidualnych. Zada‑
niem przedstawionej tutaj krytycznej analizy dotychczasowego stanu badań 
na ten temat jest prezentacja ich poznawczego waloru, która może stanowić 
przyczynek do bardziej ogólnej sprawy kondycji współczesnej psychologii 
stanowiącej, jako nauka, przejaw kultury.

2. Podstawowe terminy

2.1. Lęk jako stan i lęk jako cecha

Według rozróżnienia spopularyzowanego przez Charlesa Donalda Spielber‑
gera1, lęk może pojawiać się przejściowo jako reakcja na konkretne potencjalnie 
zagrażające okoliczności. Może również posiadać charakter stały i uogólniony. 

1 Zob. C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch, P.R. Lushene, P.R. Vagg, G.A. Jacobs, Manual for the 
State-Trait Anxiety Inventory, Palo Alto 1983.



54
cZęść I

Psychologia, kognitywizmwobec lęku i strachu 

W pierwszym wypadku określany jest mianem stanu, w drugim natomiast ce‑
chy. Badania nad okoruchowymi korelatami lęku wydają się szczególnie inte‑
resujące i potencjalnie wartościowe poznawczo w odniesieniu właśnie do tego 
ujęcia, które pozwala uchwycić lęk w kategoriach zmiennej osobowości. Taka 
perspektywa, która pozwala na ujęcie procesów poznawczych w nurcie ekspe‑
rymentalnym w odniesieniu do kwestii różnic indywidualnych w sferze osobo‑
wościowej, może przynieść potencjalne korzyści dla poznania obu tych aspek‑
tów psychologicznego funkcjonowania człowieka. Z jednej strony bowiem 
badania okulograficzne i chronometryczne mogą przyczynić się do uchwycenia 
bardziej obiektywnych i precyzyjnych markerów osobowości. Z drugiej stro‑
ny natomiast, poszczególne i traktowane często z osobna, procesy poznawcze 
mogą w ten sposób wyłonić się na tle bardziej zasadniczych i globalnych (esen‑
cjonalnych) aspektów tożsamości, do których należy właśnie osobowość. Ta‑
kie podejście nie jest zresztą nowe. Na gruncie polskiej psychologii można, na 
przykład, zwrócić uwagę na badania nad temperamentalnymi uwarunkowania‑
mi uwagi2 czy związku pomiędzy procesami uwagi wzrokowej angażującymi 
pamięć a temperamentem i właśnie lękiem3.

Należy przy tej okazji zwrócić uwagę również i na takie badania nad związ‑
kiem pomiędzy lękiem jako zmienną osobowości a procesami okoruchowy‑
mi, w ramach których lęk ujmowany jest niespecyficznie i nie z osobna, lecz 
jako substrat zgeneralizowanego czynnika. Przykładem takiego podejścia są, 
na przykład, badania Garner i współpracowników4 nad związkiem pomiędzy 
różnicami w orientacji uwagi wzrokowej w prawym i lewym polu widzenia 
a temperamentem rozumianym w kategoriach teorii BIS/BAS, w ramach któ‑
rej cecha BAS (Behavioral Inhibition System), związana z wrażliwością na 
karę, obejmuje znaczeniowo, lecz nie jest tożsama z lękiem. 

2.2. Okulografia

Okulografia (eye tracking) to metoda rejestracji ruchów gałek ocznych, 
tzw. ruchów sakadowych lub sakad. Uważa się5, iż termin sakada pochodzi 
2 Zob. B. Szymura, Temperament uwagi, Kraków 2007.
3 Zob. M. Fajkowska, I. Krejtz, K. Krejtz, Lęk, temperament i przetwarzanie bodźców emo-
cjonalnych w kontekście ruchów gałek ocznych i procesów pamięci, w: Lęk: geneza, mechani-
zmy, funkcje, red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009, s. 311-342.
4 Zob. K.G. Garner, P.E. Dux, J. Wagner, T.D. Cummins, C.D. Chambers, M.A. Bellgrove, 
Attentional asymmetries in a visual orienting task are related to temperament, „Cognition and 
Emotion” 2012, nr 26, s. 1508-1515. 
5 Za: B.W. Tatler, N.J. Wade, On nystagmus, saccades, and fixations, „Perception” 2003,  
nr 32, s. 167-184. 
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od starofrancuskiego saquer lub sachier wyrażającego nagłe szarpnięcie lej‑
cami. Szybkość pojedynczej sakady u ludzi może osiągać około 900°/s., a jej 
wielkość u osób dorosłych ok. 40°. Częstotliwość natomiast sięga czterech na 
sekundę. Sakada jest ruchem, który odbywa się skokowo. To znaczy, po na‑
kierowaniu gałki ocznej na określony obiekt, ruch ustaje. Czas bezruchu gałki 
ocznej trwa od 150-600 ms [milisekund]. W jego trakcie przygotowywany jest 
program dla następnego ruchu, jego kierunek oraz wielkość6. Ruchy sakado‑
we stanowią konsekwencję anatomicznej budowy oka. Obszar odbioru bodź‑
ców o najwyższej rozdzielczości na siatkówce, zwany plamką żółtą, wynosi 
jedynie ok. 0, 2 mm. Stąd konieczność rotacji oka tak, aby informacja wzro‑
kowa mogła znaleźć się w obrębie plamki żółtej, co warunkuje jej najdokład‑
niejszy odbiór i analizę. Szybkie ruchy gałek ocznych wzmiankowane były 
już przez badaczy dziewiętnastowiecznych. Opis ich skokowego charakteru 
przypisuje się francuskiemu okuliście Louisowi Émile’owi Javalowi7. Pio‑
nierami współczesnych badań nad ruchami sakadowymi s ą  n a t o m i a s t: 
amerykański psycholog Guy Thomas Buswell8 oraz psycholog rosyjski Alfred 
L. Yarbus9. Obecnie ruchy te można rejestrować za pomocą urządzenia zwa‑
nego okulografem lub eye trackerem poprzez emisję i pomiar promieniowania 
podczerwonego odbijającego się od powierzchni rogówki. W ten sposób moż‑
liwe staje się precyzyjne określenie miejsca fiksacji spojrzenia, jej czas, tra‑
jektoria spojrzenia oraz czas przeniesienia wzroku z jednego punktu fiksacji 
do drugiego. Badania okulograficzne dotyczą zatem procesu orientacji uwagi 
wzrokowej. Dzieje się tak również w przypadku badań nad okoruchowymi 
korelatami lęku.

2.3. Orientacja uwagi wzrokowej

Zgodnie z przedstawionym na początku lat osiemdziesiątych przez Mi‑
chaela Posnera10 modelem orientacji uwagi wzrokowej, opartym na me‑
taforze reflektora, proces ten dzieli się na trzy etapy: 1) wycofanie uwagi 
z miejsca, w którym jest ona aktualnie skupiona (disengagement), 2) prze‑
niesienie jej w kierunku nowej lokalizacji (movement) oraz 3) skupienie 
6 Zob. R.D. Wright, L.M. Ward, Orienting of attention, Oxford 2008.
7 Za: dz. cyt.
8 Zob. G.T. Buswell, How people look at pictures, Chicago 1935.
9 Zob. A.L. Yarbus, Eye movements and vision, New York 1967.
10 Zob. M.I. Posner, Orienting of attention, „Quarterly Journal of Experimental Psycholo‑
gy” 1980, nr 32, s. 3-25; M.I. Posner, Y. Cohen, Components of visual attention, w: Attention  
& Performance, red. H. Bouma, D.G. Bouwhuis, Hillsdale, N.J. 1984, s. 531-556.
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uwagi w nowej lokalizacji (engagement). Proces ten może wyrażać się wła‑
śnie w ruchach sakadowych.

Już Arystoteles zauważył jednak, że koncentracja uwagi wzrokowej jest 
do pewnego stopnia niezależna od ruchu gałek ocznych11. W języku potocz‑
nym taka sytuacja wyrażana jest słowami „patrzeć na coś kątem oka”. Eks‑
perymentalnie taki stan rzeczy wykazał niemiecki psycholog Hermann von 
Helmholtz12. W swoich badaniach, z zastosowaniem urządzenia zwanego ta‑
chistoskopem, Helmholtz pokazał mianowicie, że identyfikacja bodźca może 
być efektywniejsza w określonym miejscu poza centrum fiksacji wzroku, je‑
żeli uwaga zostanie uprzednio w tym miejscu zorientowana. Właśnie ten typ 
uwagi wzrokowej określany jest terminem uwagi utajonej (covert attention) 
lub utajonej orientacji uwagi (covert orienting), w przeciwieństwie do orien‑
tacji uwagi wyrażającej się ruchem gałki ocznej, która określana jest mianem 
uwagi jawnej (overt attention) lub jawnej orientacji uwagi (overt orienting). 
Badania nad związkiem procesów uwagowych i lęku dotyczą zarówno jawnej 
orientacji uwagi wzrokowej i prowadzone są za pomocą pomiarów ruchów 
gałek ocznych oraz orientacji niejawnej, która może być badana za pomocą 
czasu reakcji wyrażanej działaniem również i innych efektorów (naciśnięcie 
przycisku). 

Inne ważne rozróżnienie odnoszące się do procesów uwagowych, które 
funkcjonuje współcześnie na gruncie okulograficznych badań nad przejawa‑
mi lęku, dotyczy czynnika warunkującego kierunek orientacji uwagi. Uwa‑
ga może być bowiem orientowana na określonym przedmiocie w wyniku 
podmiotowej intencji, niejako od wewnątrz, lub w rezultacie oddziaływania 
bodźca, z zewnątrz. W pierwszym przypadku uwaga jest, można powie‑
dzieć, kierowana, w drugim natomiast, przyciągana. W pierwszym wypadku 
mówi się o uwadze endogennej lub kierowanej na cel (endogenous, goal-
-directed), w drugim o uwadze egzogennej lub warunkowanej przez bodziec 
(exogenous, stimulus-driven). Warto wspomnieć, że rozróżnienie to wpro‑
wadzone zostało już przez psychologów z nurtu Gestalt. Max Wertheimer13 
pisał, iż orientacja uwagi może wynikać z celowych, wolicjonalnych zacho‑
wań lub posiadać charakter instynktowny, wymuszany czy wywoływany, 
„na warunkach” bodźca. Podobnie Kurt Koffka14 posługuje się terminem 

11 Za: R.D. Wright, L.M. Ward, Orienting…, dz. cyt.
12 Zob. H. von Helmholtz, Treatise on physiological optics (translated from the 3rd German 
edition), New York/ Dover 1867/1925.
13 Zob. M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II, „Psychologische For‑
schung” 1923, nr 4, s. 301-350. Przekład, w: A source book of Gestalt psychology, red. W. Ellis, 
London 1938, s. 71-88.
14 Zob. K. Koffka, Principles of gestalt psychology, London 1935.
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„siły” warunkującej procesy uwagowe, której wektor może być skierowany 
od ja do obiektu lub przeciwnie.

We współczesnych badaniach nad związkiem lęku jako cechy z procesami 
analizy materiału wzrokowego w warunkach uwagi egzogennej wykorzystuje 
się powszechnie zadania typu cued-orienting task (zadania ze wskazówką) 
spopularyzowane przez jednego z czołowych współczesnych badaczy uwa‑
gi Michaela Posnera i współ15. W zadaniu tego typu bada się szybkość i do‑
kładność orientacji uwagi w reakcji na zaprezentowany bodziec (target), po 
uprzedniej ekspozycji wskazówki (cue), która może trafnie (valid) lub nie‑
trafnie (invalid) „sugerować” lokalizację pojawienia się właściwego bodźca.

3. Lęk a uwaga wzrokowa

We współczesnych badaniach nad okoruchowymi wzorcami reakcji u osób 
lękowych bierze się zasadniczo pod uwagę trzy możliwości: 1) tzw. uwrażli‑
wienie (hypervigilance), które przejawia się szybkością identyfikacji i reakcji 
okoruchowej w kierunku określonego bodźca wzrokowego, 2) trudność z wy‑
cofaniem zafiksowanej uwagi wzrokowej (disengagement), 3) unikanie orien‑
tacji uwagi w kierunku określonej lokalizacji (avoidance). Dodatkowo rozwa‑
ża się również to, czy brane pod uwagę wzorce dotyczą generalnie wszystkich 
bodźców emotogennych, czy tylko tych, które posiadają charakter awersyjny, 
np. wywołujący reakcje lękowe16.

I tak na przykład badania Matthew Garnera, Karin Mogg i Brendana 
P. Bradleya17 pokazują, że osoby o wysokim lęku społecznym w sytuacji spo‑
łecznego stresu szybciej kierują spojrzenie w stronę bodźców emotogennych 
niż pozostali badani oraz szybciej orientują spojrzenie w kierunku bodźców 
emocjonalnych niż emocjonalnie obojętnych. Za potwierdzeniem większej 
wrażliwości w odbiorze bodźców emocjonalnych u osób o wysokim poziomie 
lęku przemawiają również badania Fox, Derakshan i Shoker18, które pokazują 
w tej grupie większą aktywność EEG w obrębie kory wzrokowej w odpowie‑
dzi na (prezentowane w czasie 150 ms) obrazy twarzy wyrażających złość niż 
twarzy wyrażających szczęście.
15 Zob. M.I. Posner, J.A. Walker, F.J. Friedrich, R.D. Rafal, Effects of parietal injury on covert 
orienting of attention, „Journal of Neuroscience” 1984, nr 4, s. 1863-1874. 
16 Za: M. Fajkowska, I. Krejtz, K. Krejtz, Lęk…, dz. cyt. 
17 Zob. M. Garner, K. Mogg, B.P. Bradley, Orienting and maintenance of gaze to facial 
expressions in social anxiety, „Journal of Abnormal Psychology” 2006, nr 115, s. 760-70. 
18 Zob. E. Fox, N. Derakshan, L. Shoker, Trait anxiety modulates the electrophysiological 
indices of rapid spatial orienting towards angry faces, „NeuroReport” 2008, nr 19, s. 259-263. 
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Bardzo ciekawe są pod tym względem również badania nad asymetrią uwa‑
gową uwarunkowaną funkcjonalnym zróżnicowaniem półkul mózgowych. 
Mogą one zresztą stanowić uzupełnienie przywołanych wyżej badań. Już od 
czasu publikacji Davidsona19 uważa się, iż emocje pozytywne związane są 
z lewą półkulą mózgu, negatywne natomiast z prawą. Takie ujęcie koresponduje 
z teoriami temperamentu odwołującymi się do kategorii wrażliwości na karę lub 
nagrodę oraz pozytywnej i negatywnej afektywności, jak ma to miejsce w przy‑
padku teorii BIS/BAS, wywodzącej się z prac Jeffreya Alana Graya20 czy mode‑
lu temperamentu Auke’a Tellegena21. Na tej podstawie można by przypuszczać, 
że dominacja jednej z tych cech powinna korelować z asymetrią w odniesieniu 
do procesów uwagi wzrokowej. I faktycznie, badania Tomera22 wskazują, że 
u osób wykazujących wysokie natężenie cechy poszukiwania nowości, która 
wydaje się wiązać w szerszej perspektywie z pozytywną afektywnością, wy‑
stępuje przewaga procesów uwagowych w obrębie prawej strony pola widze‑
nia (a więc związanej z aktywnością lewej półkuli mózgu). Badania te dotyczą 
jednakże raczej uwagi wzrokowej typu goal-diected. W przypadku natomiast 
zadań typu cued-orienting task tego rodzaju zależności nie potwierdzono23.

Badania nad orientacją uwagi wzrokowej u osób o wysokim poziomie lęku 
jako cechy mogą świadczyć jednak nie tylko o większym uwrażliwieniu (hy-
pervigilance) na bodźce awersyjne lub zlokalizowane w lewym polu widzenia, 
lecz także o większych trudnościach w „odrywaniu” uwagi (disengagement) 
oraz jej reorientacji (shift). Badania typu cueing task wskazują mianowicie, 
że u osób lękowych przeniesienie uwagi w inne miejsce (target) trwa dłużej 
w przypadku, gdy wskazówkę (cue) stanowią bodźce awersyjne, niż gdy są 
one obojętne emocjonalnie24.

19 Zob. R.J. Davidson, Emotion and affective style: hemispheric substrates, „Psychological 
science” 1992, nr 3, s. 39-43. 
20 Zob. J.A. Gray, The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-
-hippocampal system, „Behavioural Brain Sciences”, 1982, nr 5, s. 469-484. 
21 Zob. A. Tellegen, Structures of mood and personality and their relevance to assessing 
anxiety with an emphasis on self-report, w: Anxiety and the anxiety disorders, red. A.M. Tuma, 
J.D. Maser, Hillsdale, N.J. 1985, s. 681-706.
22 Zob. R. Tomer, Attentional bias as trait: Correlations with novelty seeking, „Neuropsycho‑
logia” 2008, nr 46, s. 2064-2070. 
23 Zob. K.G. Garner, P.E. Dux, J. Wagner, T.D. Cummins, C.D. Chambers, M.A. Bellgrove, 
Attentional…, dz. cyt. 
24 Zob. E.H.W. Koster, G. Crombez, B. Verschuere, J. De Houwer, Selective attention to threat 
in the dot probe paradigm: Differentiating vigilance and difficulty to disengage? „Behaviour 
Research and Therapy” 2004, nr 42, s. 1183-1192; E. Fox, R. Russo, R. Bowles, K. Dutton, Do 
threatening stimuli draw or hold visual attention in subclinical anxiety? „Journal of Experi‑
mental Psychology: General” 2001, nr 130, s. 681-700.
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Można także przywołać badania, które pokazują jeszcze inny wzorzec re‑
akcji okoruchowej u osób cechujących się lękiem, który określany jest jako 
unikanie (avoidance). Z badań tych wynika25, że osoby te częściej odwracają 
wzrok od twarzy wyrażających agresję niż osoby w grupie kontrolnej, jeżeli 
bodziec prezentowany jest nie krócej niż w czasie 2000-3000 ms. 

Na koniec warto również zwrócić uwagę na te badania, które pokazują 
możliwość współwystępowania wyszczególnionych wyżej wzorców reakcji 
wzrokowych u osób lękowych. Zwłaszcza, że można wszak odnieść wraże‑
nie, iżprzedstawione tu rezultaty badań bywają sprzeczne. Osoby te miałyby, 
na przykład, szybciej niż osoby o niskim poziomie lęku identyfikować w polu 
widzenia bodźce potencjalnie groźne i szybciej kierować w tę stronę wzrok26. 
A jednocześnie badania wskazują, że osoby takie unikają kontaktu wzrokowego 
z takimi bodźcami27. Otóż to, co wydaje się wzajemnie wykluczające, może po 
prostu stanowić następujące po sobie etapy jednego procesu. Otóż na gruncie 
literatury przedmiotu bierze się pod uwagę możliwość procesu uwagi wzroko‑
wej według modelu uwrażliwienie-unikanie. Zgodnie z tym modelem, osoby 
lękowe po wczesnej identyfikacji i lokalizacji bodźca zagrażającego miałyby 
uruchamiać strategię regulacji emocji. Przeniesienie zasobów uwagowych ma 
w ten sposób za zadanie zoptymalizować proces przetwarzania informacji na 
dalszych jego etapach, aby nie przebiegał w warunkach dyskomfortu wynikają‑
cego z przedłużającej się percepcji bodźców awersyjnych28.

3.1. Uwaga wzrokowa u osób lękowych a funkcje zarządzające

Można oczywiście zadać pytanie o mechanizm warunkujący charaktery‑
styczne wzorce orientacji uwagi wzrokowej u osób cechujących się wysokim 
nasileniem lęku. Skąd bierze się u nich tendencyjność uwagowa wyrażają‑
ca się uwrażliwieniem (hypervigilance) na bodźce awersyjne i trudnościami 
z wycofaniem uwagi, która już została na nie zorientowana (disengagement), 
a także skłonność do „ześlizgiwania się” wzroku (avoidance) w takich sy‑
tuacjach? Otóż na gruncie literatury przedmiotu dominuje pogląd, iż cha‑
rakterystyczne wzorce procesów uwagowych u osób lękowych związane są 
z osłabieniem w tego typu przypadkach funkcji zarządzających, zwłaszcza: 
25 Zob. J.Ch. Rohner, The time-course of visual threat processing: High trait anxious indi-
viduals eventually avert their gaze from angry faces, „Cognition and Emotion” 2002, nr 16, 
s. 837-844. 
26 Zob. M. Garner, K. Mogg, B.P. Bradley, Orienting…, dz. cyt.
27 Zob. J.Ch. Rohner, The time-course…, dz. cyt.
28 Za. M. Fajkowska, I. Krejtz, K. Krejtz, Lęk…, dz. cyt. 
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hamowania oraz przerzutności uwagi29, co wtórnie może również wpływać 
w sposób negatywny na funkcjonowanie pamięci operacyjnej.

Takie przypuszczenie potwierdzają badania nad podatnością na bodźce, 
które mogą rozpraszać, odciągać uwagę, podczas wykonywania jakiegoś za‑
dania. Otóż zarówno dzieci o wysokim poziomie lęku30, jak i dorośli w sytuacji 
oceny społecznej31, częściej niż osoby o niskim poziomie lęku kierują wzrok 
w stronę bodźców pojawiających się w polu widzenia, odrywając się od wy‑
konywanego zadania. Dodatkową przesłanką za hipotezą o obniżonej funkcji 
hamowania są tutaj dane, które w trakcie eksperymentów nad odpornością 
na dystraktory dostarczają techniki neuroobrazowania, np. fMRI32. Rzeczywi‑
ście ograniczonej zdolności kontroli uwagowej i kierowaniu wzroku w stronę 
bodźców rozpraszających towarzyszy obniżona aktywacja w obrębie płatów 
czołowych, ściślej rzecz biorąc, przedniej części kory obręczy i bocznej kory 
przedczołowej. A więc tych obszarów, które stanowią mózgowe podłoże pro‑
cesów samokontroli.

Spójnie z przywołanymi badaniami nad orientacją uwagi wzrokowej 
u osób lękowych prezentuje się także kwestia tej funkcji zarządzającej, którą 
jest przerzutności uwagi. Otóż osoby lękowe potrzebują więcej czasu i popeł‑
niają więcej błędów w zadaniach wymagających przełączania uwagi33. Intere‑
sujące jest również to, że w świetle neuroobrazownia (fMRI), osoby lękowe 
przerzucają uwagę intensywniej od mniej lękowych. Okazuje się bowiem, iż 
w trakcie tego typu zadań dochodzi do większej aktywacji w obszarze bocz‑
nym prawej kory przedczołowej, który uważany jest za mózgowe podłoże 
funkcji przerzutności34. Z badań tych można zatem wyciągnąć wniosek, iż 
osoby lękowe przerzucają uwagę z jednego zadania na drugie intensywniej, 
lecz popełniają przy tym więcej błędów. Mówi się, że przerzutność uwagi jest 
tutaj mechanizmem kompensacyjnym wobec dysfunkcji pamięci roboczej35.

29 Tamże.
30 Zob. E. Nottelmann, K. Hill, Test anxiety and off-task behavior in evaluative situations, 
„Child Development” 1977, nr 48, s. 225-231. 
31 Zob. T. Alting, R. Markham, Test anxiety and distractibility, „Journal of Research in Perso‑
nality” 1993, nr 27, s. 134-137. 
32 Zob. S.J. Bishop, J. Duncan, M. Brett, A.D. Lawrence, Prefrontal cortical function and 
anxiety: Controlling attention to threat-related stimuli, „Nature Neuroscience” 2004, nr 7, 
s. 184-188. 
33 Zob. A.H. Goodwin, K.J. Sher, Deficits in set-shifting ability in nonclinical compulsive 
checkers, „Journal of Psychopathology and Behavioral” 1992, nr 14, s. 81-92. 
34 Za: M. Fajkowska, I. Krejtz, K. Krejtz, Lęk…, dz. cyt. 
35 Tamże.
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W podobnym świetle można także zinterpretować przywołany wyżej se‑
kwencyjny wzorzec reakcji uwagowej określany terminem uwrażliwienie-
-unikanie, tym razem jednak w odniesieniu do tej funkcji zarządzającej, którą 
jest pamięć operacyjna. W sytuacji, gdy bodziec awersyjnych (np. twarz wy‑
rażająca złość) przyciąga i angażuje uwagę, dalsze przetwarzanie w warun‑
kach i tak już osłabionej pamięci operacyjnej byłoby mianowicie szczególnie 
utrudnione. Stąd być może reorientacja uwagi i bardziej efektywne wykorzy‑
stanie zasobów poznawczych.

4. Lęk jak go „widzi” okulografia – podsumowanie

Główny cel tego tekstu, w kontekście tytułowego zagadnienia całej mono‑
grafii, stanowi przegląd psychologicznych badań nad związkiem lęku z proce‑
sami orientacji uwagi wzrokowej jako materiału wyjściowego do krytycznej 
analizy tych podejść z perspektywy antropologicznej, a w tym również i kul‑
turoznawczej. Wszak nauka stanowi przejaw kultury. Owa krytyczna analiza 
może być realizowana za pomocą dwóch pytań wiodących, na które rozpada 
się sformułowane w tytule tego podrozdziału zagadnienie, stanowiące oczy‑
wiście parafrazę klasycznego tekstu Johna B. Watsona Psychologia jak ją wi-
dzi behawiorysta36. Na poziomie teoretycznym chodzi zatem o pytanie, czego 
możemy dowiedzieć się o lęku dzięki tego typu badaniom? Przede wszystkim 
natomiast, na poziomie meta-teoretycznym, czego możemy dowiedzieć się 
dzięki analizie tego typu badań o samej psychologii?

W związku z wyznaczonym w ten sposób celem oraz kontekstem nie bę‑
dzie tutaj raczej chodziło o krytyczną analizę przedstawionych ujęć na grun‑
cie ściśle pojętej problematyki orientacji uwagi wzrokowej, rozumianej jako 
szczegółowa dziedzina badań psychologicznych.

Otóż w perspektywie antropologicznej, w której człowiek ujmowany 
jest w sposób całościowy w kategoriach uwzględniających jego osobowy 
charakter, w przedstawionych ujęciach może zwracać uwagę brak „opty‑
ki” podmiotowej. A taki właśnie punkt widzenia umożliwia uwzględnienie 
zarówno sfery doświadczeniowej (świadomościowej), jak i potencjalnej 
zdolności człowieka do odnoszenia się i wpływania na poszczególne sfery 
swojego funkcjonowania. Bez uwzględnienia właśnie tego podmiotowego 
charakteru, ujęcia te mogą wydawać się fragmentaryczne i mechanistyczne, 
można by powiedzieć – przyrodnicze. I nie chodzi tu o to, że w ich świetle 
36 J.B. Watson, Psychology as the Behaviorist Views it, „Psychological Review” 1913, nr 20, 
s. 158-177.
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trudno oczekiwać odpowiedzi na pytanie, co to jest lęk w kategoriach pytań 
esencjalnych, według Ingardena37, ani jak to jest przeżywać lęk w katego‑
riach pytania typu „jak to jest …?”38. Chodzi raczej o to, że w ramach przed‑
stawionej tutaj perspektywy człowiek ujmowany jest w kategoriach zbioru 
ściśle zdeterminowanych psychologicznych mikromechanizmów, na które 
nie ma wpływu. Tymczasem można odnieść wrażenie, że jest to „wyide‑
alizowany” obraz odnoszący się jedynie do okoliczności laboratoryjnych 
i nie mający większego znaczenia w ekologicznych warunkach codziennego 
życia. Wszak do specyfiki okulograficznych badań chronometrycznych, np. 
typu cueing task, należy stworzenie bardzo ścisłych ram, w których ana‑
lizuje się zachowanie oraz poszukiwanie prawidłowości występujących 
w bardzo niewielkich przedziałach czasowych liczonych w milisekundach. 
Natomiast to, co rzeczywiście ważne jest w życiu człowieka, nie dzieje się 
w takich warunkach. A nawet jeżeli się dzieje, to przebieg takich wydarzeń 
można korygować.

Z drugiej strony jednak, właśnie to ambitne dążenie do ścisłości, precyzji 
i obiektywizmu można postrzegać jako walor tego typu ujęć. W ten sposób 
podejścia te można uznać za bardzo ważną przynajmniej próbę uchwycenia 
określonych prawidłowości w warunkach, gdy dysponujemy do tego obecnie 
w pewnym stopniu nowymi technologiami. Jest to oczywiście próba uprawia‑
nia psychologii na sposób scjentystyczny, a więc jako nauki ścisłej, z wadami, 
ale i potencjalnymi zaletami tego typu prób.

Zwłaszcza, iż zarzut fragmentaryczności staje się mniej uzasadniony, 
gdy eksperymentalne badania nad orientacją uwagi wzrokowej, rozumia‑
nej w kategoriach procesów poznawczych, realizowane są w zestawieniu 
z problematyką różnic indywidualnych w szeroko rozumianej osobowo‑
ści rozumianej z kolei właśnie jako zasadniczy, wręcz esencjalny i ogólny 
aspekt psychologicznego funkcjonowania człowieka. W ten sposób badania 
okulograficzne mogą przyczynić się do wyjaśnienia kwestii wpływu cech 
osobowości (temperamentu, osobowości w ścisłym sensie czy wręcz cha‑
rakteru) na funkcjonowanie uwagi wzrokowej. Z drugiej strony natomiast 
mogą pomóc w bardziej precyzyjnej i obiektywnej identyfikacji oraz po‑
miarze tych cech, w sytuacji, gdy kwestionariusze osobowości obarczone są 
wadą subiektywizmu. 

37 Zob. R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: tegoż, Z teorii języka i filozoficznych pod-
staw logiki, Warszawa 1972.
38 Zob. T. Nagel, Pytania ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1997.
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Streszczenie
Jednym z intensywnie rozwijających się obszarów współczesnej psychologii są chro‑
nometryczne, a w tym okulograficzne, badania procesów orientacji uwagi wzrokowej. 
W ten sposób podejmowana jest również problematyka związku procesów uwago‑
wych z lękiem rozumianym w kategoriach cechy. Przegląd psychologicznych badań 
nad procesami uwagi wzrokowej u osób lękowych może także posłużyć, na poziomie 
meta-teoretycznym, jako materiał do krytycznej analizy oraz przyczynek do sprawy 
ich poznawczego waloru w perspektywie antropologicznej rozumianej w kategoriach 
interdyscyplinarnych, a w tym również kulturoznawczych.

Słowa kluczowe: lęk, uwaga wzrokowa, różnice indywidualne, chronometria, 
okulografia
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Warstwowość lęku  
według Antoniego Kępińskiego

Wstęp

Lęk w twórczości Antoniego Kępińskiego1 zajmuje miejsce szczególne. 
Wynika to z wagi tego zjawiska w psychopatologii, którą Kępiński zajmo‑
wał się naukowo i klinicznie, ale także z powodu tego, iż lęk jest jedną 
z podstawowych relacji człowieka w stosunku do otoczenia w jego modelu 
antropologicznym. Kępiński, prezentując swój opis człowieka, sytuował go 
w kontekście budowanej przez siebie antropologii, mającej mocne założe‑
nia ontologiczne. W związku z różnymi aspektami lęku, który występuje 
jako jednostkowy fenomen w konkretnej sytuacji życiowej, ale także sta‑
nowi immanentną reakcję dotyczącą całej przyrody ożywionej, można wy‑
różnić jego warstwy od najbardziej podstawowej – ontologicznej, do skon‑
kretyzowanego poziomu zjawiskowego. Celem artykułu jest przedstawienie 

1 Antoni Kępiński (1918-1972), polski psychiatra, profesor medycyny, kierownik Kliniki 
Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie. Wywarł znaczący wpływ na rozwój psychiatrii 
i psychoterapii w Polsce. Propagował tzw. psychiatrię humanistyczną, zajmował się badaniami 
nad zespołem poobozowym wśród byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. 
Był znaną postacią w krakowskim środowisku akademickim. Sławę przyniosły mu, wydane 
w większości po jego śmierci, książki, w których omawiając zaburzenia psychiczne, przedsta‑
wiał oryginalny model antropologiczny, tzw. metabolizmu informacyjnego, sytuujący się na 
pograniczu medycyny (głównie psychiatrii), psychologii i filozofii. Najważniejsze publikacje 
(mające wiele wydań) to: Melancholia, Schizofrenia, Psychopatologia nerwic, Psychopatie, 
Lęk oraz zbiór artykułów Rytm życia.
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warstwowości lęku w pracach Kępińskiego, które zostało poprzedzone szki‑
cowym wprowadzeniem dotyczącym jego tez antropologicznych2.

Podstawy antropologiczne

Refleksja Kępińskiego sięga do najbardziej podstawowych zasad doty‑
czących całej przyrody ożywionej. Pierwszym, fundamentalnym założeniem 
jest rozumienie życia za Erwinem Schrödingerem, jako „przeciwstawienie się 
przyrody drugiemu prawu termodynamiki, tj. dążności materii do bezładnego 
ruchu cząstek, czyli entropii”3. Życie na ziemi, aby mogło przetrwać, musi 
podejmować wysiłek przezwyciężania tendencji do wzrostu entropii (spadek 
entropii Kępiński określał jako wzrost entropii negatywnej). Zasada trwania 
własnego życia i życia gatunku jest imperatywem wpisanym w każdą isto‑
tę żywą i promowaną w procesie ewolucji, który selekcjonował organizmy 
mające zdolność do przetrwania i wydania potomstwa. Życie rozumiane jest 
przez Kępińskiego jako proces metaboliczny, w którym obok wymiany ma‑
terii i energii z otoczeniem – metabolizmu energetycznego, wyróżnił także 
proces wymiany informacji – metabolizm informacyjny. Metabolizm energe‑
tyczny jest życiem – czymś obiektywnym, a metabolizm informacyjny prze‑
życiem – subiektywnym i pierwszoosobowym aspektem życia4.

Przebieg metabolizmu informacyjnego Kępiński podzielił na dwie fazy, 
zaznaczając, że w różnych proporcjach są one obecne w każdym przeżyciu5. 
W pierwszej następuje wybór postawy orientacyjnej – czyli stosunku do otocze‑
nia, w drugiej wybór konkretnego działania. Postawa orientacyjna to relacja do 
obiektu; wektor tej relacji może być skierowany od niego lub do niego. Postawa 
„od” dotyczy walki lub ucieczki, wyzwalana jest przez zagrożenie lub dążenie 
do zaspokojenia własnych życiowo ważnych potrzeb. Postawa „do” pojawia 
się w sytuacji zbliżenia, poznania, nawiązania kontaktu, gdy otoczenie zosta‑
nie ocenione jako niezagrażające jednostce. Postawa „do” stanowi sprzyjającą 

2 Literatura dotycząca twórczości Antoniego Kępińskiego obejmuje liczne pozycje w tym: 
A. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński – człowiek i dzieło, Warszawa 1981; J. Maciuszek, 
Obraz człowieka w dziele Kępińskiego, Wrocław 1996. Tematyka lęku została poruszona m.in. 
w: J. Bomba, Antropologia Antoniego Kępińskiego, „Psychoterapia” 2007, nr 2 (141); B. Ko‑
lek, Sens życia i umierania. Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępiń-
skiego, Kraków 2009.
3 A. Kępiński, Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Kraków 2003, s. 14.
4 A. Kępiński, Lęk, Kraków 2002, s. 36.
5 Teoria metabolizmu informacyjnego stanowi odniesienie w wielu tekstach Kępińskiego. 
Zob. A. Kępiński, Melancholia, Kraków 2001, s. 162-228.
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atmosferę dla rozwoju metabolizmu informacyjnego, gdyż do wymiany infor‑
macji potrzebny jest wzajemny kontakt. Kępiński wiązał postawę „od” z pierw‑
szym prawem biologicznym będącym zasadą zachowania własnego życia, a po‑
stawę „do” z drugim prawem – zachowania gatunku. Subiektywnym wyrazem 
postaw orientacyjnych są emocje, które cechują się niezwykłą gamą przeżyć jed‑
nostkowych, chociaż obiektywnie sprowadzają się do kierunku „od” lub „do”. 
Typowymi dla postawy „od” jest lęk i agresja, a postawy „do” miłość i wolność. 
Lęk i agresja są uczuciami negatywnymi z punktu widzenia nawiązywania re‑
lacji oraz z uwagi na ich destrukcyjny wpływ na stan fizyczny i psychiczny or‑
ganizmu, zwłaszcza przy długotrwałym działaniu. Zaznaczyć trzeba jednak, że 
Kępiński nie dyskwalifikował całkowicie uczuć negatywnych, dostrzegając ich 
ważną rolę w procesach życiowych. Klasycznym przykładem jest obrona przed 
zagrożeniem, która wyzwala uczucia lęku i agresji. Życie toczy się według niego 
w rytmie dialektycznej stałości i zmienności – „śmierci i zmartwychwstania”6. 
Żeby mogło powstać coś nowego, to, co zajmuje jego miejsce, musi zginąć. Tak 
więc istnieje potrzeba uczuć negatywnych (rozumianych jako destruktywne), 
które do pewnego stopnia są konieczne w procesie budowy.

Warstwy lęku

Lęk wynika z samego procesu życia, które jest nakierowane na ekspansję 
w przestrzeni, ale przede wszystkim w czasie, tzn. ma w sobie zaprogramowaną 
nadzieję zwycięstwa własnego porządku (struktur czynnościowych) nad porząd‑
kiem otoczenia w przyszłości. Jednocześnie plany nie pokrywają się z realizacją 
zależną od interakcji ze środowiskiem, dlatego pomiędzy własnymi planami, 
a otaczającą rzeczywistością występuje napięcie związane z ich modyfikacją, 
czyli niszczeniem fragmentów swoich zamierzeń – temu towarzyszy konstytu‑
tywny lęk, odczuwany jako swoiste napięcie. Lęk ten pełni rolę mobilizującą7.

Warstwa pierwsza

Owo napięcie wynikające z swoistego konstytualnego konfliktu w relacji 
ja – świat obrazuje pierwszą fundamentalną warstwę lęku, którą jest obawa 
przed śmiercią8. Sprowadzając każdy rodzaj lęku do jego genezy, Kępiński 

6 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 30.
7 Zob. tamże, s. 239.
8 Zob. tamże, s. 236.
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stwierdził, że to, co wywołuje lęk, dotyczy zniszczenia części lub całości 
struktury żyjącego organizmu. Zniszczenie jest śmiercią tego, co unicestwia‑
ne. Śmierć nie musi dotyczyć organizmu jako całości, być śmiercią osobniczą; 
w ciągu życia objawia się fragmentarycznie w destrukcji własnych wyobra‑
żeń, uczuć, planów, sposobu funkcjonowania typowego dla danego okresu 
życia itp. – co Kępiński określa szerokim i niedoprecyzowanym pojęciem 
struktury czynnościowej. Śmierć to wzrost entropii, czyli przeciwstawieństwo 
życia, dlatego destrukcja jakiejś struktury ma w sobie znamię śmierci9. Nisz‑
czenie własnych struktur (morfologicznych i czynnościowych) jest konieczne 
z uwagi na zmienny charakter życia i potrzebę dostosowania się do nowych 
warunków otaczającej rzeczywistości. W wyniku tego jakiś fragment siebie 
zostanie unicestwiony, ale nie wiadomo czy ten proces będzie korzystny. Lęk 
jako taki to reakcja na potencjalne zagrożenie, które zawsze może doprowa‑
dzić do unicestwienia.

Warstwa druga

Druga warstwa stanowi uszczegółowienie podstawowego źródła lęku. 
Kępiński wyróżnia w niej lęk: biologiczny, dezintegracyjny, społeczny 
i moralny10.

Lęk biologiczny dotyczy zagrożenia dwóch praw biologicznych, czyli za‑
chowania własnego życia i zachowania życia gatunku. Jest to powszechna 
forma lęku, gdyż prawa biologiczne są według Kępińskiego podstawowy‑
mi imperatywami życia. Lęk związany z pierwszym prawem biologicznym 
zwykle jest skonkretyzowany w przypadku reakcji na zagrożenie zewnętrz‑
ne oraz tajemniczy i nieokreślony w relacji do własnego ciała11. W związku 
z rozwojem cywilizacji pojawiły się nowe sytuacje życiowe, w których nie‑
adekwatność sygnału lękowego w stosunku do realnego zagrożenia odgrywa 
istotną rolę psychopatologiczną. Zagrożenie drugiego prawa biologicznego, 
czyli prawa trwania gatunku, wiąże się z zagadnieniami życia płciowego. 
Tym aspektem Kępiński zajmował się stosunkowo niewiele, odwołując się 
do głównych koncepcji obecnych w psychiatrii, w tym głównie do Zygmun‑
ta Freuda. Przy czym dla Kępińskiego drugie prawo biologiczne, zwłaszcza 
u człowieka – istoty z silnie rozbudowanym metabolizmem informacyjnym, 

9 Zob. tamże, s. 71.
10 Zob. tamże, s. 236.
11 Zob. tamże, s. 224.
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nie sprowadza się tylko do reprodukcji, ale także do wychowania potomstwa 
i dalej do budowy świata kultury w mechanizmie innym niż Freudowska 
sublimacja (przeniesienie popędów). Potrzeba tworzenia świata kultury ma 
głębokie podłoże w mechanizmie zawartym w drugim prawie biologicznym, 
którym jest przeciwstawianie się entropii i realizacji postawy „do” i w konse‑
kwencji wzrost uporządkowania świata wspólnego12. Ciekawą propozycją jest 
wyróżnienie lęku miłości, który polega na zbytniej realizacji postawy „do”, 
będącej w swojej krańcowej formie pełną integracją z przedmiotem tej posta‑
wy, co prowadzi do zatracenia własnej indywidualności. Taki lęk może wy‑
stępować w przypadku miłości międzyludzkiej przekraczającej możliwości 
jej opanowania w ramach mechanizmów integrujących metabolizmu informa‑
cyjnego lub miłości transcedentalnej, np. do bóstwa, gdzie w przeżyciach mi‑
stycznych czy szamańskich zespolenie z absolutem polega na rozpłynięciu się 
w nim. Kępiński sugeruje obecność silnego lęku przed mistyczną ekstazą13.

Lęk dezintegracyjny wynika przede wszystkim z zagrożenia struktury 
psychicznej. Dotyczy więc bardziej metabolizmu informacyjnego w przeci‑
wieństwie do lęku biologicznego, który wypływa głównie z zagrożeń meta‑
bolizmu energetycznego, przy czym obydwa rodzaje metabolizmu są przez 
Kępińskiego traktowane łącznie. Dezintegracja to naruszenie aktualnego sta‑
nu psychicznego, w którym uobecnia się konkretna struktura czynnościowa. 
Dezintegracja występuje praktycznie ciągle, gdyż życie psychiczne podlega 
nieustannym zmianom i w tym aspekcie lęk dezintegracyjny w formie czuj‑
ności jest stale obecny, ale nie jest on patologiczny (wspomniany wyżej lęk 
konstytutywny). Nasilenie lęku dezintegracyjnego i jego destrukcyjny wpływ 
występuje w dwóch przypadkach: zbytniego usztywnienia lub nadmiernego 
rozluźnienia struktury psychicznej. Wydawać by się mogło, że stałość psy‑
chiki, czyli brak dezintegracji nie powinna wywoływać lęku. Kępiński uważa 
jednak, że normalną sytuacją jest zmienność procesów życiowych i zastępo‑
wanie jednych struktur czynnościowych innymi, patologiczne jest przekro‑
czenie granic, czyli zbytnia stabilność lub zbyt duży chaos14. Lęk dezintegra‑
cyjny wiąże się z zagadnieniem wolności. Stabilność struktury wynikająca 
z wewnętrznych ograniczeń jest formą psychopatologii, np. pochodzenia ner‑
wicowego czy depresyjnego, i stanowi ograniczenie wolności. Kępiński suge‑
ruje, że postulowany w egzystencjalizmie lęk przed nicością jest w pewnym 
stopniu dezintegracyjny, mający źródło w lęku przed decyzją, która realizując 

12 Zob. tamże, s. 228, 237-238.
13 Zob. tamże, s. 231-232.
14 Zob. tamże, s. 258.



70
cZęść I

Psychologia, kognitywizmwobec lęku i strachu 

konkretną strukturę czynnościową, unicestwia niewybrane15. Zbytnia we‑
wnętrzna stabilność struktury psychicznej ogranicza wolność tworzenia no‑
wych struktur czynnościowych, jest więc zaprzeczeniem podstawowego 
procesu życiowego. Ograniczenie wolności pochodzące z zewnątrz to znie‑
wolenie, czyli stan, w którym człowiek nie może realizować swojego planu, 
tj. postawy „nad”. Jest stłamszony przez otoczenie, przyjmuje wtedy postawę 
„pod”, ale sytuacja ta powoduje spowolnienie metabolizmu informacyjnego. 
Kępiński w tym względzie zgadza się z Iwanem Pawłowem, że wolność jest 
odruchem bezwarunkowym16. Na drugim biegunie są anarchia i chaos, które 
w życiu społecznym powodują stan zagrożenia, regresję kultury i więzi inter‑
personalnych; sytuacje te znane są z opisów okresów schyłkowych, rewolucji 
czy wojen. Natomiast w aspekcie jednostkowym modelowym przykładem 
braku porządku struktur czynnościowych i ich dowolność powstawania jest 
psychoza schizofreniczna. Jej początkowej bogatości i niezwykłości przeżyć 
towarzyszy lęk, najczęściej silny i gwałtowny17.

Lęk społeczny wynika bezpośrednio ze wspólnotowego charakteru życia 
człowieka. Związanie człowieka ze społeczeństwem nie polega tylko na za‑
leżności bezpieczeństwa czy kooperacji w zdobyciu środków do życia, ale 
społeczeństwo jest naturalnym środowiskiem metabolizmu informacyjnego. 
Tzn. metabolizm informacyjny jest w przeważającej części skierowany na 
zewnątrz i nastawiony na odbiór sygnałów ze świata otaczającego – w przy‑
padku człowieka w dużej części społecznego, wysyłaniu własnych sygnałów 
i obserwowaniu zwrotnej reakcji18. Lęk społeczny wywodzi się z zagrożenia 
życiowo ważnych potrzeb związanych z życiem społecznym w aspekcie fi‑
zycznym, ale także realizacji wymiany informacyjnej19. Lęk społeczny wiąże 
się z lękiem moralnym poprzez układ samokontroli nazywany sumieniem, 
jaki wytwarza się w życiu osobniczym. Układ samokontroli jest pochodną 
konstytutywnych cech każdego organizmu żywego. Kępiński postulował 
istnienie moralności naturalniej, która wynika z wytworzonych w procesie 
ewolucji mechanizmów kontrolnych służących do zachowania życia według 
dwóch praw biologicznych i przeciwstawianiu się tendencji do entropii. Ży‑
cie na Ziemi, aby przetrwać, musi podjąć wysiłek przezwyciężania rozpadu, 
ten wysiłek ma charakter moralny, ponieważ może podlegać wartościowaniu 

15 Zob. tamże, s. 268.
16 Zob. tamże, s. 262-263.
17 Zob. tamże, s. 262.
18 Zob. tamże, s. 109.
19 Zob. tamże, s. 79.
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według elementarnych praw życia20. Dlatego lęk moralny ma dla Kępińskiego 
także charakter lęku biologicznego21. Drugą składową układu samokontroli 
są doświadczenia wczesnego dzieciństwa i rola przede wszystkim matki, ale 
także ojca, będących przedstawicielami świata społecznego. Lęk wynikający 
z tej warstwy sumienia, w związku z silnym udziałem mechanizmów pod‑
świadomych, przybierać może nawet postać katastroficzną, gdzie zagrożenie 
łączy się z bezsilnością. Trzecim elementem sumienia jest jego część świado‑
ma, która powstała jako internalizacja zwierciadła społecznego22. Tutaj lęk ma 
także charakter społeczny, ale jest bardziej osadzony w konkretności życia.

Warstwa trzecia

Konkretny lęk, który jest przeżywany w odpowiedzi na aktualnie doświad‑
czane zagrożenie, ma w sobie element możliwej destabilizacji metabolizmu 
energetycznego i informacyjnego w kategoriach: biologicznej, dezintegra‑
cyjnej, społecznej i moralnej. Na tym podłożu powstaje lęk jednostkowy, 
dotyczący szczegółowej sytuacji i konkretnego stanu organizmu; jego opis 
Kępiński przeprowadził fenomenologicznie. Ta warstwa lęku to całe bogac‑
two doświadczeń, właściwie niemożliwych do zrelacjonowania, dotyczących 
każdego człowieka indywidualnie. Kluczem do kategoryzacji lęku jednostko‑
wego jest dla Kępińskiego wyodrębnienie specyfiki jego przeżywania w za‑
burzeniach psychicznych, traktowanych przez niego jako ciągłość zjawisk od 
zdrowia do choroby, które uwarunkowane są procesem metabolizmu informa‑
cyjnego. Tym samym wyniki obserwacji psychopatologicznych mogą, według 
niego, być użyte do zobrazowania uniwersalnych mechanizmów zachowania 
wśród ludzi23. Kępiński wyróżnił lęk: nerwicowy, depresyjny, schizofrenicz‑
ny, psychoorganiczny, oligofreniczny i urojeniowy.

Lęk nerwicowy ma swoją genezę w lęku moralnym i jest, przynajmniej 
w pewnej części, karą za naruszenie naturalnego porządku moralnego zawie‑
rającego imperatyw budowy (wzrostu negatywnej entropii). Jest to radykalna 
teza Kępińskiego będąca w opozycji do jego podstawowego założenia psy‑
choterapeutycznego mówiącego, że lekarz nie może być sędzią dla pacjen‑
ta. Jednak na poziomie rozważań teoretycznych, doszukując się genezy lęku 

20 Zob. tamże, s. 117.
21 Zob. tamże, s. 118.
22 Zob. tamże, 118.
23 J. Bomba, Antropologia Antoniego Kępińskiego, dz. cyt., s. 71.
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nerwicowego pisał: „niemniej jednak można na wiele zagadnień, zwłaszcza 
z terenu tzw. małej psychiatrii, spojrzeć z moralnego punktu widzenia. Gdy 
spojrzymy w ten sposób na nerwice, psychopatie, choroby psychosomatyczne, 
narkomanie itp. ukazują się nam jako, w pewnej przynajmniej mierze, efekt 
naruszenia porządku moralnego”24. Kształty lęku w nerwicy to stałe napięcie 
nerwicowe – nieokreślony niepokój, ataki lękowe, lęk anankastyczny – typo‑
wy dla nerwicy natręctw, gdzie reakcja lękowa koncentruje się wokół rzeczy 
przypadkowych, jej znaczenie polega na krystalizacji negatywnych możliwo‑
ści ich ekspresji w mechanizmie „magicznej formuły”25. Lęk hipochondrycz‑
ny – będący w pewnym stopniu lękiem nieznanego, ponieważ własne ciało 
pierwszoosobowo jest dużo gorzej poznane niż otoczenie. Lęk przed śmiercią 
i chorobą psychiczną to obawa o destrukcję metabolizmu energetycznego i in‑
formacyjnego. Obecny także w nerwicach lęk sumienia ma charakter wspo‑
mnianego wyżej lęku moralnego i społecznego.

Lęk w depresji nie jest objawem dominującym, wypływa z obniżonego 
nastroju i katastroficznych wizji zniszczenia. Jest lękiem dezintegracyjnym 
spowodowanym spowolnieniem metabolizmu informacyjnego i obawą przed 
przyszłością, zwłaszcza w aspekcie ostatecznego unicestwienia. Ten rodzaj 
lęku Kępiński nazwał metafizycznym z uwagi na treść przeżyć odnoszących 
się do sytuacji granicznych. Lęk depresyjny ma czarny odcień nocy, a więc 
podświadomych – tajemnych i odbieranych jako złowrogie siły26.

Lęk schizofreniczny ma złożoną genezę i niezwykłą gamę przeżyć, prze‑
kraczającą wyobrażenia człowieka. Jak pisze Kępiński, trzeba właściwie sa‑
memu przeżyć epizod schizofreniczny, żeby zrozumieć ten rodzaj lęku, co 
więcej, osoby po epizodzie psychozy schizofrenicznej na ogół łatwo znosili 
piekło obozów koncentracyjnych, gdyż tamte przeżycia nie dorównywały lę‑
kowi psychozy27. Lęk w schizofrenii wywodzi się z lęku społecznego głównie 
w aspekcie patologicznych relacji w rodzinie, w dalszej kolejności w innych 
relacjach społecznych28. Prowadzi do wycofania się z życia społecznego do 
świata własnych przeżyć. Psychoza schizofreniczna jest wybuchem kumu‑
lowanych w sobie niezrealizowanych struktur czynnościowych. Wyrzucenie 
na zewnątrz siebie podświadomych konstruktów wiąże się z silną dozą lęku 

24 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 119.
25 Tamże, s. 17-19.
26 Zob. tamże, s. 125-133.
27 Zob. tamże, s. 134.
28 Podstawowym zjawiskiem psychopatologicznym prowadzącym do rozwoju schizofrenii 
jest dla Kępińskiego dezintegracja grupy społecznej. Niemniej jednak Kępiński zwracał uwagę 
także na inne czynniki etiologiczne, w tym podłoże genetyczne. Por. A. Kępiński, Schizofrenia, 
Kraków 2001, s. 13-22. 
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dezintegracyjnego, z uwagi na zaburzenie funkcji metabolizmu informacyj‑
nego i znaczne przekroczenie granic jego możliwości kompensacyjnych. Kę‑
piński pisał: „lęk w schizofrenii jest czymś tak swoistym, że trudno znaleźć 
dla niego odpowiednik w przeżyciach tzw. normalnych. Jest to lęk niszczenia 
i lęk budowy. Powstaje on na skutek burzenia dotychczasowego świata i bu‑
dowania nowego. Ten nowy świat jest przerażający, gdyż powstaje z tego, co 
tai się w najgłębszych warstwach psychiki, co nie ma kresu i oznaczoności. 
Lęk w ostrej schizofrenii jest tragicznym ostrzeżeniem, że nie można bezkar‑
nie opuszczać świata, w który się wzrastało od urodzenia, choćby ten świat 
był jak najbardziej nieprzychylny”29.

Lęk psychoorganiczny wynika z destabilizacji funkcji pamięci i w konse‑
kwencji zaburzenia porządkowania przeżyć w aspekcie czasowo-przestrzen‑
nym. Ma charakter przede wszystkim dezintegracyjny w związku z istotnym 
zaburzeniem mechanizmów metabolizmu informacyjnego. W przewlekłych 
zespołach psychoorganicznych dołącza się także komponenta lęku społecz‑
nego poprzez niewydolność funkcjonowania jednostki w życiu społecznym. 
Podobny charakter społecznego lęku w przypadku upośledzenia możliwości 
radzenia sobie w społeczeństwie ma lęk w oligofrenii.

Lęk urojeniowy pochodzi przede wszystkim ze społecznego charakteru 
życia człowieka objawiającego się we wspólnocie symboli metabolizmu in‑
formacyjnego. Urojenie wyłamuje się ze wspólnego obrazu świata poprzez 
tworzone własne konstrukty opisujące rzeczywistość, co jak w przypadku 
wspomnianego wyżej lęku schizofrenicznego nie jest bezkarne. Lęk urojenio‑
wy ma podobny charakter jak lęk występujący w psychozach, czyli wynika 
z dezintegracji metabolizmu informacyjnego, ale w jego genezie dominują 
przede wszystkim czynniki społeczne. Lęk urojeniowy powstaje na granicy 
przestrzeni wspólnej, nazywanej „jasną” lub „przestrzenią dnia” i przestrzeni 
własnej „ciemnej”, „nocy”30. Warto zauważyć, że określenie lęku urojenio‑
wego nie dotyczy najważniejszych stanów psychopatologicznych ze schizo‑
frenią na czele, w których występują urojenia. Kępiński, analizując ten rodzaj 
lęku, zwrócił przede wszystkim uwagę na sam charakter urojeń jako konstruk‑
tów odbiegających od powszechnie przyjętego obrazu świata, mogących się 
pojawić na granicy normy i patologii31. Dzieje się tak wtedy, gdy jakiś czynnik 
natury społecznej staje się niezrozumiały i w konsekwencji zagrażający. Uro‑
jeniowa schematyzacja poglądów ma więc w istocie redukować lęk.

29 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 152.
30 Zob. tamże, s. 178.
31 Zob. tamże.
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Lęk, który jest sygnałem niezbędnym dla przetrwania osobniczego i ga‑
tunkowego, ma jednak szereg negatywnych skutków: „lęk działa hamująco na 
rozwój osobowości, w skrajnych wypadkach doprowadza do skarłowacenia 
człowieka”32 – pisał Kępiński. W jego przezwyciężeniu pierwszą reakcją jest 
agresja, będąca w istocie innym obliczem tego samego procesu, czyli przybra‑
nia postawy orientacyjnej „od”. W przeciwieństwie do lęku agresja jest działa‑
niem czynnym, dającym możliwość kontroli nad sytuacją zagrożenia. Innym 
mechanizmem przezwyciężania lęku, na jaki zwrócił uwagę Kępiński, jest 
nadmierna dezintegracja, czyli dążenie do swoistego zatracenia się poprzez np. 
substancje psychoaktywne. Funkcjonuje także mechanizm nadmiernej integra‑
cji – wytworzenia struktury urojeniowej, która często funkcjonuje społecznie 
w okresach powszechnego zagrożenia. To pozwala w poczuciu oczywistości 
tłumaczyć zagrożenie oraz próbować mu się przeciwstawiać. Zarówno agresja, 
jak i mechanizmy związane z dezintegracją czy zbytnią integracją, operują na 
płaszczyźnie prostych emocji, a wynik ich stosowania prowadzić może do ko‑
lejnych negatywnych skutków. Dla Kępińskiego najwyższą formą przeciwsta‑
wiania się lękowi, formą godną człowieka, gdyż sięgającą do pełni natury ludz‑
kiej, jest dystans wobec niego. Dystans ten uzyskuje się poprzez wykorzystanie 
mechanizmów drugiej, racjonalnej fazy metabolizmu informacyjnego. W prze‑
ciwieństwie do struktury urojeniowej, w której racjonalność służy uzasadnia‑
niu emocji, dystans pozwala oderwać się mentalnie od niekorzystnej sytuacji. 
Kępiński przedstawił dwa sposoby realizowania postawy dystansu, pierwszym 
z nich jest udział zmysłu humoru, natomiast drugim postawa transcendentalna 
wykraczająca poza jednostkowe życie. Przy czym tzw. postawa transcendental‑
na jest w tym wypadku najlepsza z punktu widzenia metabolizmu informacyj‑
nego, gdyż w niej zawiera się postawa „do”, której subiektywnym odpowiedni‑
kiem jest miłość. W związku z tym cel (bóstwo, idea), który przekracza własne 
życie, wyzwala postawę miłości, której warto się poświęcić, nawet radykalnie, 
co powoduje redukcję lęku33.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnej koncepcji lęku autorstwa polskiego 
psychiatry Antoniego Kępińskiego (1918-1972). Lęk w jego twórczości analizowa‑
ny jest z perspektywy podstawowych założeń antropologicznych dotyczących praw 
życia. Fundamentem jest określenie życia jako procesu metabolicznego, które prze‑
ciwstawia się wzrostowi entropii. Oprócz metabolizmu energetycznego, Kępiński 
stosował także pojęcie metabolizmu informacyjnego, będącego pierwszoosobowym – 
subiektywnym sposobem przetwarzania informacji. Lęk w twórczości Kępińskiego 
ma charakter warstwowy. Jego podstawową cechą jest sygnalizowanie zagrożenia ist‑
niejącego w przyszłości. Pierwszą warstwą lęku jest lęk przed śmiercią, czyli destruk‑
cją metabolizmu. Ten lęk jest obecny we wszystkich innych jego rodzajach. W drugiej 
warstwie Kępiński wyróżnił lęk biologiczny, dezintegracyjny, społeczny i moralny. 
Ta warstwa stanowi uszczegółowienie pierwotnego lęku przed zniszczeniem. Lęk 
biologiczny wynika z braku zrealizowania potrzeb życiowych ujętych w dwa pra‑
wa biologiczne: prawo zachowania życia i prawo zachowania gatunku. Lęk dezin‑
tegracyjny wiąże się z zagrożeniem procesu życia, który ma charakter dialektyczny. 
Z jednej strony organizmy żywe dążą do zachowania swojej struktury, ale z drugiej 
zmienność jest cechą immanentną życia. W związku z tym zbytnia stałość lub zbytni 
chaos metabolizmu informacyjnego wyzwalają uczucie lęku. Lęk społeczny wynika 
z społecznego charakteru życia człowieka, który jest naturalnym środowiskiem wy‑
miany informacji. Z nim wiąże się lęk moralny poprzez układ samokontroli nazywa‑
ny sumieniem, który jest typowy dla wszystkich organizmów żywych analizujących 
efekty swojego działania, a w przypadku człowieka jest w dużej mierze wynikiem 
społecznego charakteru życia. Lęk moralny ma genezę także w ewolucyjnie wypraco‑
wanych mechanizmach przeciwstawiania się entropii. Trzecią warstwą lęku jest jego 
obecność w konkretnych sytuacjach życiowych przedstawianych przez Kępińskiego 
najczęściej w perspektywie zaburzeń psychicznych.

Słowa kluczowe: lęk, metabolizm informacyjny, Antoni Kępiński
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Błąd ciała.  
Wokół psychiatrii zaburzeń lękowych

Lęk przede wszystkim stanowi subiektywne doświadczenie; aby więc zrozu‑
mieć zaburzenia lękowe, należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się pierwszo‑
osobowym raportom pacjentów. Pacjent psychiatryczny, cierpiący na cykliczne 
epizody lęku, zapytany o to, „jak to jest” doznawać jego choroby, zazwyczaj 
podaje kilka symptomów fizjologicznych, takich jak pocenie się, dreszcze, 
nudności, przyspieszone bicie serca, ogólne, nieprzyjemne pobudzenie wege‑
tatywne1. W zależności od konkretnego rodzaju zaburzenia, odczuwane symp‑
tomy mogą mieć formę bardziej przewlekłą, łagodną lub krótką, intensywną. 
W pierwszym przypadku mowa o lęku uogólnionym – niepokojącym, rozlanym 
afektywnym „tle” wszelkich codziennych doświadczeń, skutkującym zwykle 
wycofaniem aktywności jednostki2. W drugim przypadku, obrazującym napa‑
dy paniki, symptomatologię charakteryzuje znacznie większa, skumulowana 
w czasie intensywność przeżyć – chory ma wrażenie, że umiera, krztusi się, 
odczuwa ból w klatce piersiowej, skarży się na zawroty głowy i tachykardię3. 
Atak paniki, zazwyczaj mija po 15 minutach i rzadko trwa dłużej niż godzinę – 
pacjent jednak, nie wiedząc kiedy spotka go kolejny napad, odczuwa niepoko‑
jące oczekiwanie i aktywnie monitoruje wszelkie sygnały płynące z interocep‑
cji – czucia wewnętrznego. Choć nie przeprowadzano dotychczas zbyt wielu 
1 Zob. J. Gray, N. McNaughton, The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the function 
of the septo-hippocampal system (No. 33), Oxford 2003.
2 Zob. A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2003.
3 Zob. A. Meuret, K. White, T. Ritz, W. Roth, S. Hofmann, T. Brown, Panic attack symptom 
dimensions and their relationship to illness characteristics in panic disorder, „Journal of Psy‑
chiatric Research” 2006, nr 40(6), s. 520-527.
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wywiadów fenomenologicznych z chorymi na zaburzenia lękowe, wspólną osią 
doświadczenia pacjentów w czasie epizodu wydają się być niepokojące sygnały 
cielesne i towarzyszące im stany derealizacji i depersonalizacji: „rozpoznaję 
świat, który mnie otacza, ale go nie czuję” lub „nie czuję się sobą”, „boję się, 
że nie mam kontroli nad swoim ciałem”, „czegoś się boję, ale nie wiem czego, 
czuję się jakoś odłączony”4.

Nie bez powodu do zaburzeń lękowych zalicza się również chorobę ob‑
sesyjno-kompulsywną5. Jej dystynktywną cechą jest wykonywanie szeregu 
nietypowych czynności manualnych, których pacjent nie potrafi powstrzy‑
mać – przykładowo, drapie skórę, sprawdza się w lustrze, obsesyjnie moni‑
toruje czy ma czyste ręce lub czy jest bezpieczny, czy na pewno zamknął 
drzwi. Specyficzny typ kompulsji towarzyszy trichotillomanii6 – chorobie, 
w której pacjent nie może się powstrzymać od wyrywania sobie (i czasem 
zjadania) włosów; czy też – chorobie pica7 – niemożności powstrzymania się 
od zjadania rzeczy niejadalnych, takich jak kreda, węgiel, ziemia, papierosy. 
Co interesujące, kompulsje nasilają się zwłaszcza w sytuacjach stresujących, 
a wykonanie „rytuału” przyczynia się do – przynajmniej tymczasowej – re‑
dukcji nieprzyjemnego pobudzenia8.

Pacjenci mogą, rzecz jasna, w różny sposób interpretować i racjonalizo‑
wać swoje odczucia, niemniej jednak mechanizm, który stoi za ich genezą, 
jest przypuszczalnie jednolity. Lęk i zachowania kompulsywne stanowią 
efekt działania filogenetycznie starego systemu hamowania behawioralnego 
(BIS) (jego ekspresję zaobserwować można również u niższych gatunków 
zwierząt)9. BIS umiejscowiony jest najprawdopodobniej w rejonie hipokam‑
pa – struktury podkorowej w układzie limbicznym. Samemu hipokampowi 
klasycznie przypisuje się istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu pamięci 
przestrzennej10 – jego uszkodzenia skutkują bowiem wyrazistymi deficytami 

4 P. Corr, Anxiety: Splitting the phenomenological atom, „Personality and Individual Diffe‑
rences” 2012, nr 50(7), s. 889-897.
5 Zob. J. Abramowitz, S. Taylor, D. McKay, Obsessive-compulsive disorder, „The Lancet” 
2009, nr 374(9688), s. 491-499.
6 Zob. C. Lochner, D. Simeon, D. Niehaus, J. Stein, Trichotillomania and ski- picking: A phe-
nomenological comparison „Depression and Anxiety” 2002, nr 15(2), s. 83-86.
7 Zob. Gundogar, D., Demir, S. B., & Eren, I. (2003). Is pica in the spectrum of obsessive-
-compulsive disorders? „General Hospital Psychiatry” 2003, 25(4), 293-294.
8 Zob. G. Rosso, U. Albert, G. Asinari, F. Bogetto, G. Maina, Stressful life events and obses-
sive-compulsive disorder: clinical features and symptom dimensions, „Psychiatry Research” 
2012, nr 197(3), s. 259-264.
9 Zob. J. Gray, N. McNaughton, The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the function 
of the septo-hippocampal system (No. 33), Oxford 2003.
10 Zob. H. Eichenbaum, P. Dudchenko, E. Wood, M. Shapiro, H. Tanila, The hippocampus, 
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w jej zakresie. Być może jednak wspomniane braki mają charakter wtórny, 
a sam hipokamp odgrywa znacznie bardziej uniwersalną rolę. Coraz częściej, 
w myśl zasady struktura determinuje funkcję, postuluje się, że może on dzia‑
łać jak komparator11 – system, który pracuje nieustannie, porównując ze sobą 
dwa rodzaje informacji: stymulację przewidywaną i stymulację rzeczywistą, 
otrzymaną przez organizm w toku interakcji z otoczeniem. Gdy nie ma roz‑
bieżności pomiędzy tym, co organizm przewiduje, a tym, co otrzymuje jako 
rzeczywisty sygnał, komparator znajduje się w stanie „tylko-sprawdzam” 
(just-checking mode)12. W takiej standardowej, nieproblemowej sytuacji, 
przetwarzane przez system sygnały nie muszą być wysyłane do wyższych 
pięter kory (innymi słowy, nie ma potrzeby, by organizm musiał marnować 
zasoby poznawcze i zwracać na nie uwagi). Kiedy jednak komparator rozpo‑
zna błąd – tzn. informacja z otoczenia nie będzie odpowiadała wcześniejszej, 
nieświadomej predykcji – komparator przejdzie w tryb kontrolny i prześle 
informację do analizy poznawczej. Wydaje się, że komparator pełni zatem 
nieocenioną funkcję w detekcji zagrożenia. Przykładowo, jednostka nie ma 
potrzeby świadomej analizy swojego chodu, dopóki „wszystko idzie zgodnie 
z planem” i dopóki nie potknie się o kamień – w takiej sytuacji informacja, 
o tym, że coś z chodem poszło nie tak, stanie się natychmiast informacją cen‑
tralną w ognisku uwagi. Zwykle zatem, stajemy się świadomi tej informacji, 
która zakłóca rutynowe, automatyczne czynności, przebiegające niejawnie. 
Ponieważ świadomość wiąże się ze zwiększonym wydatkowaniem zaso‑
bów neuronalnych, taki stan rzeczy wydaje się umotywowany ewolucyjnie. 
Co więcej, jeśli hipokamp rzeczywiście działa tak jak przedstawiono, łatwo 
wyjaśnić jego rolę w funkcjonowaniu pamięci przestrzennej – wydobywa‑
jąc komputacyjne anomalie i przesyłając je do wyższych struktur korowych, 
umożliwia zapamiętanie informacji: „tam leżał bardzo niebezpieczny kamień, 
który ostatnio przeoczyłem”. Nieuniknioną implikacją uznania hipokampu za 
komparator jest więc przypuszczenie, że uszkodzenie hipokampa musi ozna‑
czać problemy z uczeniem się w ogóle – i taki stan rzeczy znajduje swoje 
potwierdzenie w badaniach empirycznych13.

memory, and place cells: is it spatial memory or a memory space? „Neuron” 1999, nr 23(2), 
s. 209-226.
11 Zob. O. Vinogradova, Hippocampus as comparator: role of the two input and two output 
systems of the hippocampus in selection and registration of information, „Hippocampus” 2001, 
nr 11(5), s. 578-598.
12 Zob. P. Corr, Anxiety: Splitting the phenomenological atom, „Personality and Individual 
Differences” 2012, nr 50(7), s. 889-897.
13 Zob. J. McClelland, B. McNaughton, R. O’Reilly, Why there are complementary learning 
systems in the hippocampus and neocortex: insights from the successes and failures of connec-
tionist models of learning and memory. „Psychological Review” 1995, nr 102(3), s. 419.
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Na gruncie modelu komparatora można zaproponować spójne wyja‑
śnienie większości omawianych zaburzeń. Lęk w ogólnym ujęciu stanowi 
efekt antycypacji zagrożenia, choć samo zagrożenie nie musi być ani dobrze 
sprecyzowane, ani realne. Gdy system hamowania behawioralnego staje się 
nadwrażliwy14 (co może być warunkowane różnymi strukturalnymi wada‑
mi), wykrywa „możliwe zagrożenia” tam, gdzie ich nie ma, „bombardując” 
świadomość informacjami o hipotetycznej negatywnej walencji. Odpowia‑
dałoby to, rzecz jasna, kompulsywnym ruminacjom – natrętnym, obsesyj‑
nym myślom, zazwyczaj dotyczącym negatywnego obrazu swojej osoby. 
Ruminacje towarzyszą zaburzeniom obsesyjno-kompulsywnym, ale także 
depresji i schizofrenii – ramą łączącą te zaburzenia jest, rzecz jasna, wysoki 
poziom lęku15. Nieadekwatne informowanie organizmu o anomaliach w sto‑
sunkowo bezpiecznym otoczeniu przyczynia się do drugorzędowych symp‑
tomów – wykształceniu niepoprawnych odpowiedzi na bodźce. Osoba chora 
nie potrafi efektywnie uczyć się radzenia sobie z wykrywaną anomalią; nie 
jest zresztą odkryciem nowym, że nadmierne pobudzenie lękowe znacząco 
zakłóca proces uczenia się16. Gdy napotyka anomalię po raz kolejny, nie 
zmniejsza błędu predykcji, lecz kontynuuje jego wykrywanie. Jak podsu‑
mowuje Philip Corr i co idealnie wpasowuje się w fenomenologię doznania 
pacjentów, „lęk napędza lęk”17.

Ponieważ osoba chora nie zawsze potrafi zadowalająco wyjaśnić swo‑
je ciągłe napięcia, wykształca wzorzec lęku uogólnionego18. Wciąż jed‑
nak odczuwa napięcie i szuka dla niego atrybucji. Hipotetycznie, kiedy tą 
atrybucją staje się własne ciało, wzorzec uogólniony może przerodzić się 
w lęk paniczny. Zespół paniki zaczyna się zazwyczaj od subtelnego, często 
niewinnego symptomu fizjologicznego – np. przyspieszonego bicia serca. 
Subiektywna, katastroficzna interpretacja symptomu jako sygnał, że „moje 

14 Zob. J. Gray, N. McNaughton, The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the func-
tion of the septo-hippocampal system (No. 33), Oxford 2003.
15 Zob. S. Nolen-Hoeksema, The role of rumination in depressive disorders and mixed anxie-
ty/depressive symptoms, „Journal of Abnormal Psychology” 2000, nr 109(3), s. 504; N. Tho‑
mas, D. Ribaux, L. Phillips, Rumination, depressive symptoms and awareness of illness in 
schizophrenia, „Behavioural and Cognitive Psychotherapy” 2014, nr 42(02), s. 143-155.
16 Zob. J. Sieber, H. O‘Neil Jr, S. Tobias, Anxiety, learning, and instruction, London 2013.
17 Por. P. Corr, Anxiety: Splitting the phenomenological atom, „Personality and Individual 
Differences” 2012, nr 50(7), s. 889-897.
18 Zob. T. Brown, K. Moras, R. Zinbarg, D. Barlow, Diagnostic and symptom distinguisha-
bility of generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder, „Behavior Therapy” 
1993, nr 24(2), s. 227-240.
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ciało jest chore, dzieje się coś bardzo złego”19, czy ostatecznie – „chyba 
umieram”20 – automatycznie wyzwala szereg kolejnych reakcji wegetatyw‑
nych, które wpasowują się i podtrzymują założony z góry model interpreta‑
cji. Bardzo często, gdy w procesie leczenia zmieni się atrybucję – np. przed‑
stawi się choremu alternatywny sposób wyjaśnienia symptomów – zespół 
paniki samoistnie znika21.

Wydaje się teraz szczególnie widoczne, że samo wykrycie błędu predyk‑
cji jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, by pojawił się lęk. 
Dopiero specyficzna elaboracja kognitywna pobudzenia wywołanego błędem 
przyczynia się do powstania napięcia. Ciekawą ilustracją proponowanej tezy 
są badania nad schizofrenią i kulturami prymitywnymi. Zarówno w przypad‑
ku schizofrenii, jak i w przypadku wciąż obecnego w niektórych społeczno‑
ściach szamanizmu, można mówić o występowaniu psychozy22. Istnieje wiele 
prac poświęconych analogii doświadczenia schizofrenicznego i szamańskie‑
go transu – przede wszystkim w obu stanach jednostka traci stabilne granice 
poczucia ucieleśnienia i doznaje bardziej lub mniej złożonych halucynacji23. 
Utrata subiektywnego kontaktu z własnym ciałem wynika z problemów z mo‑
nitorowaniem źródła stymulacji, a więc wiąże się bezpośrednio z kodowaniem 
predykcyjnym24. Niemniej jednak, emocjonalna walencja doświadczanych 
anomalii różni się znacząco: podczas gdy schizofrenii towarzyszy wysokie 
natężenie lęku, wycofanie społeczne, transe szamańskie wyrażają raczej sta‑
ny euforyczne25. Kontekst społeczno-kulturowy ma zatem wpływ na kształt 
odgórnych modeli interpretacji pobudzenia, a same modele stanowią podsta‑
wę do generowania kolejnych predykcji. Nietypowe doświadczenie siebie 
w krajach rozwiniętych może być interpretowane jako bardzo niebezpieczny, 
lękotwórczy objaw choroby (schizofrenia), a w pewnych kulturach prymi‑
tywnych – jako „dar”, „kontakt z przodkami”, „poszerzenie percepcji” (sza‑
manizm). Stabilny, odgórny model ma zatem decydujące znaczenie w kwe‑
stii, czy dany sygnał zostanie rozpoznany jako zagrażający czy też neutralny. 

19 Zob. L. Casey, T. Oei, P. Newcombe, J. Kenardy, The role of catastrophic misinterpretation 
of bodily sensations and panic self-efficacy in predicting panic severity, „Journal of Anxiety 
Disorders” 2004, nr 18(3), s. 325-340.
20 Zob. tamże, s. 325-340.
21 Zob. A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2003.
22 Zob. J. Silverman, Shamans and acute schizophrenia. „American Anthropologist” 1967,  
nr 69(1), s. 21-31.
23 Zob. S. Blackmore, Consciousness: An Introduction, Oxford 2013.
24 Zob. A. Seth, K. Suzuki, K.H. Critchley, An interoceptive predictive coding model of con-
scious presence, „Frontiers in Psychology” 2011, nr 2, s. 1-10.
25 Zob. J. Silverman, Shamans and acute schizophrenia, dz. cyt., s. 21-31.
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Nadmiernie utrwalony, negatywny sposób interpretacji może przyczyniać 
się do wytworzenia lęku opornego na działanie anksjolityków, stosowanych 
w lecznictwie26. Takie przypadki wskazują na znaczne zaangażowanie w pro‑
ces chorobowy kory przedczołowej, odpowiedzialnej za świadomą, refleksyj‑
ną elaborację poznawczą bodźca, a nie tylko zespołu hipokampalnego.

W miarę dalszego postępu psychiatrii, staje się coraz jaśniejsze, że sam lęk 
nie może być traktowany jako etiologiczny rdzeń choroby psychicznej, lecz 
jedynie przejaw pewnych głębszych, pierwotnych nieprawidłowości działania 
systemu hamowania behawioralnego. Niewykluczone, że w przyszłości gru‑
pa „zaburzenia lękowe” zostanie nieco zredukowana. Sam model kodowania 
predykcyjnego znajduje obiecujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie próbu‑
je się zrozumieć percepcję, działanie, rozumowanie i uczenie się – może być 
więc potencjalnym narzędziem do unifikacji wielu chorób psychicznych.
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Streszczenie

W niniejszym artykule rozważona zostaje symptomatologia wybranych zaburzeń lę‑
kowych, rozpoznawanych przez współczesne podręczniki diagnozy psychiatrycznej. 
Lęk w wielu chorobach psychicznych wydaje się mieć zbliżoną fenomenologię – 
przejawia się jako odczucie napięcia i oczekiwania zagrożenia, choć samo zagrożenie 
nie musi być ani dobrze określone, ani realne. Pojawiają się nowe przesłanki empi‑
ryczne za tym, że zaburzenia lękowe mogą być wyjaśnione na gruncie modelu kom‑
paratora. Założenia samego modelu, jak i jego aplikacja w psychologii klinicznej, 
zostaje przybliżona w artykule.

Słowa kluczowe: lęk, model komparatora, choroba psychiczna, psychoza, 
kompulsje, psychiatria





Krzysztof Korżyk
P O L S K A  A K A D E M I A  N A U K

Lęk w egzystencjalnej interpretacji  
antypsychiatrycznej

1. realnie i transcendentalnie

Lęk, traktowany przez współczesną psychologię i psychiatrię czy to jako 
cecha temperamentalna, czy też jako stan złego samopoczucia związany z sy‑
tuacją jednostki, pojawia się przede wszystkim wówczas, gdy w wewnętrz‑
nym, subiektywnym świecie podmiotu lub w zewnętrznej, obiektywnej rze‑
czywistości zachodzą nieznane bądź niepokojące zjawiska trudno uchwytne 
percepcyjnie i poznawczo – niecodzienne, nieokreślone, niekiedy irracjonal‑
ne. Typowemu w takich okolicznościach krańcowemu niepokojowi interpre‑
towanemu jako zapowiedź bliskiego zagrożenia o nieznanym charakterze, 
często towarzyszy poczucie niemocy i bezradności, czasem także wrażenie 
znalezienia się w sytuacji bez wyjścia.

Na długo wszakże przedtem, zanim takie zjawiska stały się przedmiotem 
systematycznych badań naukowych, doznania o podobnym charakterze, choć 
nieco innej modalności, ujmowano często w kategoriach religijnych bądź ogól‑
niej – duchowych, uznając je za naturalny skutek spotkania z nadprzyrodzonym 
czy nadnaturalnym jawiącym się jako straszliwe, groźne i niepojęte, a zara‑
zem wzniosłe, zachwycające i zniewalające. W ten sposób – zdaniem Rudolfa 
Otta1 – jednostki o rozbudzonej wrażliwości uczuciowej i śmiałej wyobraźni 
1 Por. R. Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhält-
nis zum Rationalen, Breslau: Trewendt und Granier 1917; polski przekład: R. Otto, Świętość. 
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doświadczały realności numinosum2. Zdaniem badacza, jest ono „kategorią ty‑
powo religijną, aprioryczną, niezależną od faktów i historii, nieuzależnioną od 
żadnych innych dziedzin kultury, kategorią pozamoralną. Może ono skłaniać 
do czynów zarówno aprobowanych, jak potępianych moralnie, może nakazy‑
wać miłość i miłosierdzie, ale także wojny, morderstwa, oszustwa, kradzieże. 
Może wymagać ofiar z ludzi, nakazywać dzieciobójstwo i rodzicobójstwo. Nie 
liczy się z żadną rzeczywistością jednostkową i społeczną – jest bowiem kate‑
gorią a priori. Wobec niego człowiek odczuwa swą nicość, odczuwa, że jest 
tylko stworzeniem, pyłem i prochem”3. Tak pojęte, tajemnicze, nadprzyrodzo‑
ne źródło owych aktów, uobecnia się jednostce, budząc ambiwalentne uczucia 
przerażenia i uniesienia, grozy i fascynacji, panicznego strachu i porywającego 
zachwytu, których wspólnym mianownikiem jest niezwykłość i nieuchwytność 
natury fenomenu oraz jego irracjonalny charakter.

Upowszechnienie się w psychologii pojęcia lęku dzielącego kilka istotnych 
apektów z omówioną kategorią numinotyczną bywa często wiązane z tradycją 
psychoanalityczną, której przedstawiciele starali się uwyraźnić treść terminu 
i doprecyzować jego zakres, proponując kilka ważnych rozróżnień. Zdaniem 
Sigmunda Freuda – by ograniczyć się do tekstów prekursorskich4:

Strach, obawa, lęk niesłusznie traktowane są jako wyrażenia synonimiczne; 
dobrze dadzą się wyróżnić, jeśli weźmiemy pod uwagę ich relację do niebez‑
pieczeństwa. Lęk oznacza pewien stan oczekiwania na niebezpieczeństwo 
i przygotowanie się na nie, nawet jeśli jest ono nieznane; obawa wymaga okre‑
ślonego przedmiotu, którego się obawiamy; strach natomiast oznacza stan, 
w który popadamy, kiedy znajdziemy się w obliczu niebezpieczeństwa, na 
które nie jesteśmy przygotowani, akcentuje moment zaskoczenia5.

Wyjaśniając, jak „afekty pobudek uczuciowych” przekształcają się w lęk 
za sprawą wyparcia – niezależnie od tego, jakiego rodzaju byłyby owe pobud‑
ki – wiedeński klinicysta pisał:

Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. 
B. Kupis, Wrocław 1993.
2 Łacińskie numen, -inis oznacza to, co święte i boskie – siłę nadprzyrodzoną, bezpostaciową 
i tajemniczą, pierwotnie bezosobową, później także osobową. Ze wspomnianym wyrażeniem 
kojarzono również moc twórczą, wielkość, majestat i potęgę.
3 J. Keller, Rudolf Otto i jego filozofia religii, w: R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne 
w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, dz. cyt., s. 19.
4 Konstatacje przywoływanych w tekście badaczy przytaczam in extenso, ze względu na ich 
kontrowersyjność.
5 Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, w: tegoż, Poza zasadą przyjemności, przeł. J Proko‑
piuk, Warszawa 1976, s. 27-28.
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Ego rozwija się od postrzeżenia popędu do opanowania popędu, od posłuszeń‑
stwa popędowi do zahamowania popędu. W tym osiągnięciu duży udział ma 
ideał ego, który przecież częściowo jest formacją reaktywną przeciw popę‑
dowym procesom id. Psychoanaliza jest narzędziem, które naszemu „ja” ma 
umożliwić postępujący podbój id. Jednakże z drugiej strony widzimy to samo 
ego jako żałosny twór, który pełni potrójną służbę, i tym samym zagrożone 
jest przez trzy rodzaje niebezpieczeństw – przez niebezpieczeństwa mające 
swe źródła w świecie zewnętrznym, w libido id i w surowości superego. Tym 
trzem niebezpieczeństwom odpowiadają trzy rodzaje lęku, albowiem lęk jest 
wyrazem cofania się przed niebezpieczeństwem. Jako istota graniczna, ego 
chce pośredniczyć między światem a id, podporządkować id światu i za pomo‑
cą swego systemu mięśniowego uczynić zadość pragnieniom id6.

By ostatecznie skonstatować:

Ego jest właściwym siedliskiem lęku. Ego zagrożone przez trzy rodzaje niebez‑
pieczeństw, rozwija odruch ucieczki, wycofując swą własną kateksję z zagraża‑
jącego postrzeżenia lub z procesu przebiegającego w id tak samo ocenionego – 
i przedstawia jako lęk. Tę prymitywną reakcję zastąpi później wprowadzenie 
kateksji obronnych (mechanizm fobii). Nie można wskazać, czego „ja” obawia 
się ze strony niebezpieczeństw zewnętrznych i niebezpieczeństwa, jakim grozi 
libido znajdujące się w id; wiemy, że obawia się ono pokonania go, czy zniszcze‑
nia, ale analitycznie jest to nie do uchwycenia. Ego słucha po prostu ostrzeżenia 
zasady przyjemności. Da się natomiast powiedzieć, co kryje się za lękiem ego 
przed superego, za lękiem sumienia. Wyższa istota, która stała się ideałem ego, 
groziła niegdyś kastracją i ów lęk przed kastracją jest przypuszczalnie jądrem, 
wokół którego koncentruje się późniejszy lęk sumienia, to on właśnie konty‑
nuuje się jako lęk sumienia. Dobitne zdanie: „Każdy lęk jest właściwie lękiem 
przed śmiercią”, nie ma właściwie sensu, a w każdym razie nie da się usprawie‑
dliwić. Raczej wydaje mi się słuszne oddzielenie lęku przed śmiercią od lęku 
przed obiektem (lęku realnego) i od nerwicowego lęku libidinalnego7.

Przyczyną lęku jest w tym ujęciu silnie odczuwane, subiektywne zagro‑
żenie wartości konstytuujących tożsamość podmiotu, nie związane z real‑
nym i konkretnym czynnikiem aktualnie występującym w jego otoczeniu. 
Zgodnie z taką interpretacją, lęk pojawia się wskutek dezintegracji osobo‑
wości bądź też w wyniku destabilizujących konfliktów między jej psychody‑
namicznie pojmowanymi strukturami. Fenomen ten uchodzi więc zwykle za 
„bezprzedmiotowy” czy „wewnętrzny”, czym różni się od „przedmiotowego” 
i „zewnętrznego” strachu kojarzonego z rzeczywistym, konkretnym i obiek‑
tywnym wystąpieniem wywołującego go czynnika. Takie lub podobne doń 

6 Z. Freud, Ego i id, dz. cyt., s. 140.
7 Tamże, s. 142.
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rozumienie tych dwóch pojęć jest w psychologii na tyle powszechne, że wy‑
znacza standard, wedle którego myśli się o omawianych zjawiskach.

Nie wikłając się w rozstrzyganie kwestii filogenetycznego i ontogenetycz‑
nego aspektu lęku, wypada wszakże stwierdzić, że denotujący go termin – 
straciwszy wiele ze swej tak niegdyś cenionej, „metafizycznej” głębi, którą 
obrazują choćby wcześniejsze przytoczenia – nader często pojawia się we 
współczesnym piśmiennictwie psychologicznym jako istotny element wielu 
różnorodnych zaburzeń psychicznych.

2. Diagnostycznie i terapeutycznie

Zarazem, jeśli traktować lęk jak kategorię diagnostyczną, trudno nie za‑
uważyć, że – podobnie jak w przypadku wielu innych pojęć stosowanych 
w psychologii8 – także i z nim wiążą się kontrowersje wynikające z od‑
miennych interpretacji wiązanych z nim sensów. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest status tej kategorii diagnostycznej – „lęk” to bowiem kon‑
strukt teoretyczny modelowany zwykle za pomocą definicji cząstkowych 
czy operacyjnych, uwzględniających wiele różnych kryteriów wiążących 
interpretowane zjawisko z innymi, choćby takimi, jak emocje, stres, po‑
budzenie czy strach. Wspomniane kontrowersje wiążą się przeważnie z:  
(1) odmiennymi sposobami określania zagrożeń wywołujących lęk – albo 
przez wskazanie zagrożonego dobra („ja”, osobowość, wartości), albo przez 
odniesienie do zewnętrznych i wewnętrznych warunków pojawiania się tego 
zjawiska (uniemożliwienie działania, oczekiwanie, niepewność, nieprzysta‑
walność schematów poznawczych do rzeczywistości itd.); (2) trudnościami 
w ustaleniu zależności między pobudzeniem, emocjami, strachem i lękiem 
(zakresy pojęć „emocji” i „pobudzenia” uważa się zwykle za szersze niż 
„lęku” czy „strachu” – „lęk” uznaje się wówczas za jedną z reakcji emo‑
cjonalnych, choć trafia się też ujmowanie go jako konglomeratu emocji);  
(3) posługiwaniem się różnymi modelami definicyjnymi emocji ujmowanych 

8 Można przypuszczać, że sytuacja w tym zakresie nadal przypomina stan rzeczy opisany 
przez Wittgensteina w XV rozdziale Dociekań filozoficznych: „Zamęt i czczość psychologii nie 
dadzą się wytłumaczyć tym, że jest ona «młodą nauką»; stanu jej nie można np. porównywać 
ze stanem fizyki we wczesnych stadiach. (Już prędzej ze stanem niektórych gałęzi matematyki, 
z teorią mnogości.) W psychologii mamy bowiem eksperymentalne metody i pojęciowy zamęt. 
(Tak jak tam – pojęciowy zamęt i metody dowodzenia.) Obecność metody eksperymentalnej 
każe nam wierzyć, że mamy w ręku narzędzie, które uwolni nas od dręczących problemów; 
a tymczasem problem i metoda rozmijają się jak dwie zwichrowane linie”. L. Wittgenstein, 
Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 324.
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bądź jako procesy pośredniczące bądź też jako złożone reakcje; (4) brakiem 
zgody w kwestii wartości narzędzi pomiaru lęku i strachu utrudniającym 
empiryczną weryfikację teoretycznych modeli tych zjawisk9.

Względna zgoda co do istoty i uwarunkowań lęku panuje natomiast w na‑
stępujących kwestiach: (1) uznaje się go za pochodną „stresu psychicznego”, 
a jego główne wyznaczniki to subiektywne poczucie nieokreślonego zagro‑
żenia oraz towarzyszący mu niepokój i napięcie; (2) często współwystępują 
z nim inne afekty i reakcje przystosowawcze bądź obronne, czego skutkiem 
może być zarówno dezorganizacja odczuwania i zachowania jednostki, jak 
i jej mobilizacja; (3) przejawia się w fizjologii, psychice i zachowaniu jednost‑
ki (jego typowe symptomy to drżenie, napięcie bądź tężenie mięśni, pocenie 
się, zmniejszona oporność elektryczna skóry, zwiększona częstość uderzeń 
serca, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszony oddech, zmiany chemiczne 
krwi i moczu etc.); (4) może być trwałą cechą czy skłonnością podmiotu do 
zachowań uznawanych za lękowe lub też stanem, zwykle uwarunkowanym 
sytuacyjnie i przemijającym10.

Nietrudno dostrzec, że przywołany standard interpretowania lęku jako 
wielopostaciowego zjawiska patologicznego czy psychopatologicznego 
o zróżnicowanej etiologii operacjonalizuje przede wszystkim te jego aspekty, 
które poddają się medykalizacji – na dalszy plan schodzi natomiast jego eg‑
zystencjalny wymiar czy rola lęku w procesach wiodących ku wszechstron‑
nie rozwiniętej, dojrzałej i zrównoważonej osobowości, będącej wyrazem 
urzeczywistnienia przez podmiot wybranego przezeń ideału indywidualnego 
i społecznego.

3. Personalistycznie i humanistycznie

W przeciwieństwie do zwolenników sprowadzania omawianego feno‑
menu do jego aspektów klinicznych uchwytnych w kategoriach odnośnych 
specjalności, wielu przedstawicieli egzystencjalnie, fenomenologicznie czy 
humanistycznie zorientowanej psychologii i psychiatrii uważa, iż przeło‑
my, kryzysy, olśnienia i inne przejawy rozluźnienia jedności psychofizycz‑
nej struktury osoby są często – wraz z towarzyszącym im lękiem – oznaką 

9 Zob. T. Sosnowski, Lęk jako stan i jako cecha w ujęciu Charlesa D. Spielbergera, „Przegląd 
Psychologiczny” 1977, t. XX, nr 2, s. 349-360; W. Łosiak, Lęk i jego uwarunkowania – prze-
gląd współczesnych teorii, „Przegląd Psychologiczny” 1984, t. XXVII, nr 4, s. 899-913.
10 Tamże.
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zdrowia psychicznego11 oraz świadectwem postępującego rozwoju intelek‑
tualnego, uczuciowego i duchowego.

Stanowisko to przedstawił dobitnie i przekonująco uzasadnił w licznych 
publikacjach12 Kazimierz Dąbrowski, twórca teorii dezintegracji pozytywnej. 
Jego zdaniem:

Zaburzenia psychiczne funkcjonalne należą w większości przypadków do zja‑
wisk pozytywnych. Znaczy to, że są one korzystne dla rozwoju osobowości, 
i to nie tylko w sensie społecznym i moralnym, ale także biologicznym. Prze‑
ważający obecnie punkt widzenia, że wszystkie zaburzenia psychiczne są zja‑
wiskami psychopatologicznymi, wynika prawdopodobnie z automatycznego 
przenoszenia przez wielu psychiatrów i psychopatologów zjawisk ocenianych 
jako patologiczne na wszystkich pacjentów, z którymi mają kontakty. Sympto‑
my lęku, nerwowości w przeważającej większości psychonerwic, jak i w wie‑
lu przypadkach psychozy są często wyrazem dokonywania się rozwoju przez 
wstrząsy, procesy pozytywnej dezintegracji i twórcze nieprzystosowanie. Wy‑
nika stąd przeświadczenie autora, że obecna klasyfikacja objawów psychopa‑
tologicznych i wiele generalizacji ich dotyczących są niezadowalające wobec 
istnienia różnorodnych, złożonych problemów zdrowia psychicznego.

Klasyfikacje i generalizacje mogą być często pomocne psychiatrze, który ma 
do czynienia z pacjentami przychodzącymi do jego kliniki psychiatrycznej, 
ale nie rozwiązują problemu zapobiegania, problemu trudności rozwojowych 
dziecka, trudności wychowawczych oraz nerwowości i lżejszych psychoner‑
wic. Patologiczne zaburzenia impulsów, myślenia i osobowości mogą być 
z jednej strony objawami ciężkiej choroby, szkodliwej dla rozwoju jednostki 
i dla społeczności, ale z drugiej strony mogą też być [...] pozytywne i wyzna‑
czać drogę korzystnego rozwoju. W istocie te tzw. zaburzenia są konieczne dla 
ewoluowania jednostki w kierunku wyższego poziomu integracji. Wzmożona 
pobudliwość psychiczna w formach: psychomotorycznej, sensualnej, imagi‑
natywnej, emocjonalnej, jest bardzo wyraźną oznaką pozytywnego rozwoju. 

11 Por. charakterystyczne dla tego podejścia rozumienie zdrowia psychicznego: „zdrowie psy‑
chiczne – w węższym ujęciu – jest zdolnością do wszechstronnego, a więc i wielopoziomowe‑
go rozwoju psychicznego w kierunku coraz wyższych wartości, aż do osiągnięcia konkretnego 
ideału osobistego i społecznego. W szerszym ujęciu – zdrowie psychiczne wyraża zdolność do 
rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższych i różnorodniejszych form 
rzeczywistości, aż do realizacji konkretnego ideału osobistego i społecznego”. K. Dąbrowski, 
Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 114.
12 Zob. np.: K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa 1974; K. Dą‑
browski, Trud istnienia, Warszawa 1975; K. Dąbrowski, Osobowość i jej kształtowanie po-
przez dezyntegrację pozytywną, Warszawa 1975; K. Dąbrowski, Psychoterapia przez rozwój, 
Warszawa 1979; K. Dąbrowski, Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Lublin 1984; 
K. Dąbrowski, Pasja rozwoju, Warszawa 1982; K. Dąbrowski, W poszukiwaniu zdrowia psy-
chicznego, Warszawa 1989.
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Stany te często spotykamy u jednostek w okresie ich największego rozwoju 
psychicznego, często też towarzyszą twórczości.

Wobec tradycyjnych sposobów interpretacji nerwowości, stanów lękowych, 
takich nerwic, jak: histeria, psychastenia, depresja, obsesja oraz takich psy‑
choz, jak: mania, paranoja, schizofrenia – teoria dezintegracji pozytywnej sta‑
nowi nową orientację13.

W podobnym duchu wielokrotnie wypowiadali się przedstawiciele powsta‑
łego w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ruchu „antypsychiatrycz‑
nego”14, zrzeszającego nie tylko myślicieli, psychologów, psychiatrów oraz 
badaczy z kręgu nauk społecznych, lecz również byłych pacjentów szpitali 
psychiatrycznych i jednostki „nieprzystosowane społecznie”, kwestionujące 
dominujący porządek aksjologiczny, ekonomiczny, instytucjonalny i prawny. 
Zwornikiem i wizytówką owego nurtu były wystąpienia jego reprezentantów 
skierowane przeciwko dominującemu wówczas klinicznemu i biologiczne‑
mu rozumieniu „szaleństwa”15 czy „choroby psychicznej”, kulminującemu 
w „biowładczej”, represyjnej praktyce izolowania niewygodnych dla esta‑
blishmentu jednostek w osławionych „instytucjach totalnych”16 – szpitalach 
psychiatrycznych, więzieniach, zakładach poprawczych etc. – po uprzednim 

13 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 18-19.
14 Za przedstawicieli tego nurtu uważa się zwykle Gregory’ego Batesona, Davida Coopera, 
Ronalda D. Lainga, Thomasa J. Sheffa i Thomasa Szasza, niekiedy również Jacques’a Laca‑
na – często też wspomina się w tym kontekście Ervinga Goffmana, Herberta Marcusego oraz 
Michela Foucaulta, których prace kontestujące system wartości postindustrialnego społeczeń‑
stwa dobrobytu oraz obnażające opresyjny czy represyjny charakter jego „instytucji totalnych” 
przyczyniły się do upowszechnienia najważniejszych idei ruchu poza kręgiem osób bezpośred‑
nio nimi zainteresowanych. Zob. np.: R. Boyers and R. Orrill, R.D. Laing and Anti–Psychiatry, 
New York 1971; N. Crossley, R.D. Laing and the British Anti-psychiatry Movement: A Socio-
-historical Analysis, „Social Science and Medicine” 1998, t. 47, nr 7, s. 877-889; S. Gumpper, 
C. Veit, L’Antipsychiatrie, symptôme de la postmodernité?, „L’évolution psychiatrique” 2015, 
nr 80, s. 750-763; M. Nasser, The Rise and Fall of Anti-Psychiatry, „Psychiatric Bulletin” 1995, 
t. 19, s. 743-746; A. Scull, Social Order/Mental Disorder: Anglo-American Psychiatry in Hi-
storical Perspective, Berkeley 1989; J.K. Wing, Social Psychiatry in the United Kingdom: The 
Approach to Schizophrenia, „Schizophrenia Bulletin”, 1980, t. 6, nr 4, s. 556-565.
15 Por. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstępem 
opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1987; A. Kapusta, Szaleństwo i metoda. Granice rozumie-
nia w filozofii i psychiatrii, Lublin 2010.
16 Por. E. Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates, New York 1961; polski przekład: Erving Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach 
szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, przeł. O. Waśkiewicz, 
J. Łaszcz, Sopot 2011.
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naznaczeniu ich odbierającą godność i piętnującą17 etykietą18 „psychopaty”, 
„socjopaty”, czy po prostu – „chorego psychicznie”.

4. Krytycznie i antypsychiatrycznie

Specyfikę tego podejścia – zwłaszcza w odniesieniu do schizofrenii, „świę‑
tego symbolu psychiatrii”19 – dobrze obrazują poglądy Ronalda D. Lainga20 
i Aarona Estersona, których zdaniem:

Mimo że termin [schizofrenia] jest obecnie powszechnie używany, a psy‑
chiatrzy szkoleni w jego stosowaniu, zjawisko, które ma on określać, pozo‑
staje niejasne. Nawet dwaj psychiatrzy z tej samej szkoły medycznej nie są 
w stanie niezależnie od siebie ustalić, częściej niż osiem razy na dziesięć, kto 
jest schizofrenikiem. Trudniej o jednomyślność między różnymi szkołami, 
a jeszcze trudniej między różnymi krajami. Nikt nie zaprzecza istnieniu tych 
niezgodności, a mimo to diagnoza ustalona przez psychiatrów jest ostateczna 
i nieodwołalna. Dotychczas nie mamy obiektywnych, rzetelnych, ilościowych 
kryteriów – behawioralnych, neurofizjologicznych czy biochemicznych, do 
których można by się odwołać w przypadku różnicy zdań21.

Ponadto:

Nie ma żadnych ogólnie przyjętych, obiektywnych kryteriów diagnozowania 
„schizofrenii”. Nie znaleziono żadnego związku między osobowością prepsycho‑
tyczną, przebiegiem i okresem trwania choroby a jej ostatecznym wynikiem. [...]

17 Zob. E. Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, New York, 1963, 
polski przekład: E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyń‑
ska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2007.
18 Zob.: T.J. Scheff, Schizofrenia jako ideologia, w: Przełom w psychologii, wybrał i wstępem 
opatrzył K. Jankowski, przełożyli K. Jankowski i in.,Warszawa 1978, s. 241-253.
19 T. Szasz, Schizophrenia: The Sacred Symbol of Psychiatry, Syracuse, NY 1976.
20 Zob.: D. Burston, The Wings of Madness: The Life and Work of R.D. Laing, Cambridge, 
MA. 1996; Ch. McGeachan, ‘The World is Full of Big Bad Wolves’: Investigating the experi-
mental therapeutic spaces of R.D. Laing and Aaron Esterson, „History of Psychiatry” 2014, 
t. 25(3), s. 283-298; R.D. Laing, The Politics of Experience, Harmondsworth 1967; R.D. Laing, 
The Bird of Paradise, Harmondsworth 1967; R.D. Laing, The Politics of the Family and Other 
Essays, London 1971; R.D. Laing, Wisdom, Madness and Folly: The Making of a Psychiatrist, 
London 1985; R.D. Laing, „Ja” i inni, przeł. B. Mizia, Poznań 1999; G. Miller, Psychiatry as 
Hermeneutics: Laing’s Argument with Natural Science, „Journal of Humanistic Psychology” 
2008, t. 48, nr 1, s. 42-60; S. Scott, Ch. Thorpe, The Sociological Imagination of R.D. Laing, 
„Sociological Theory” 2006, t. 24, nr 4, s. 331-352.
21 R.D. Laing, A. Esterson, Zdrowie, szaleństwo i rodzina. Rodziny schizofreników, przeł. 
M. Jurewicz, Warszawa 1995, s. 9-10.
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Nie odkryto żadnych anatomicznych zmian patologicznych post mortem. Nie 
stwierdzono żadnych organicznych zmian strukturalnych w przebiegu „choro‑
by”. Nie istnieją żadne patologiczne zmiany fizjologiczne, które mogłyby się 
wiązać z tymi chorobami. Nie osiągnięto porozumienia co do skuteczności ja‑
kiejkolwiek formy terapii, może poza podtrzymywaniem relacji interpersonal‑
nych oraz stosowaniem środków uspokajających. „Schizofrenia” jest chorobą, 
na którą mogą zapadać członkowie tej samej rodziny, ale nie można rozpoznać 
genetycznej przyczyny jej powstawania. Wydaje się nie mieć szkodliwego 
wpływu na zdrowie: fizyczne i – przy odpowiedniej opiece innych – nie pro‑
wadzi do przedwczesnej śmierci. Występuje u ludzi o wszystkich konstytucjo‑
nalnych typach budowy ciała. Nie jest związana z żadną inną znaną fizyczną 
ułomnością czy chorobą22.

I wreszcie:

Niezmiernie ważne jest to, że rozpoznany pacjent („schizofrenik”) nie cierpi na 
chorobę o nieznanej etiologii, do momentu, gdy jest w stanie udowodnić, że jest 
zdrowy. Jest kimś, kto doświadcza niezwykłych rzeczy oraz/lub zachowuje się 
w dziwny sposób – zazwyczaj z punktu widzenia swoich krewnych i naszego. 
W dalszym ciągu nie jest pewne, czy te dziwne doznania i zachowania są przez 
cały czas powiązane ze zmianami w jego ciele, mimo że jest bardzo prawdo‑
podobne, iż stosunkowo długotrwałe zmiany biochemiczne mogą być następ‑
stwem pewnych trwałych sytuacji interpersonalnych szczególnego rodzaju.

To, że pacjent z taką diagnozą cierpi z powodu procesu patologicznego, jest 
bądź faktem, bądź hipotezą, bądź przypuszczeniem, bądź sądem. Uznawanie 
tego za fakt jest niewątpliwym błędem. Można to przyjąć jako hipotezę. Nie 
jest potrzebne ani przypuszczanie, ani osądzanie.

W tej sytuacji psychiatra, który przyjmuje kliniczną postawę wobec niedia‑
gnozowanej jeszcze osoby, na którą już od początku patrzy i której słucha jako 
pacjenta, zbyt często uważa, że oto stoi w obliczu „prawdziwej schizofrenii”. 
Zachowuje się, „jak gdyby” jej istnienie było niepodważalnym faktem. Musi 
znaleźć „przyczynę” lub złożone „czynniki etiologiczne” tej „choroby”, aby 
ustalić jej „prognozę” i leczyć ją w jej przebiegu. Jądro „choroby”, wszyst‑
ko, co jest efektem jej procesu, znajduje się wtedy poza tą osobą. To znaczy 
choroba (czy też proces) jest traktowana jako „rzeczywistość”, której osoba ta 
podlega albo którą „przechodzi”, niezależnie od tego, czy jest ona uważana za 
genetyczną, konstytucjonalną, endogenną, egzogenną, organiczną czy psycho‑
logiczną lub też połączeniem ich wszystkich. Uważamy te założenia za błędne. 
Osąd, że rozpoznany pacjent zachowuje się w sposób biologicznie zaburzony 
(a zatem patologiczny), jest – według nas – przedwczesny23.

22 Tamże, s. 15.
23 Tamże, s. 15-16.
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Konstatacje podobne do przytoczonych można znaleźć w pracach innych 
przedstawicieli ruchu antypsychiatrycznego24. Wielokrotnie podkreśla się 
w nich, że: (1) „schizofrenia” nie jest zjawiskiem biochemicznym, neurofi‑
zjologicznym czy psychologicznym; (2) uznawanie jej za chorobę czy zespół 
chorób o nieznanej etiologii i domniemanym podłożu „organizmalnym” nie 
jest stwierdzeniem faktu, lecz interpretacją; (3) potraktowanie przez specja‑
listę niestandardowego sposobu zachowania czy odczuwania jednostki jako 
wytworu patologicznych procesów biofizycznych i/lub umysłowych o nieja‑
snym pochodzeniu jest arbitralnym aktem decyzji lekarza; (4) „rozpoznanie” 
u pacjenta „choroby psychicznej” na podstawie „zaobserwowanych” doznań 
i zachowań uchodzących z klinicznego punktu widzenia za jej „objawy osio‑
we” jest aktem etykietowania; (5) izolowanie „chorych psychicznie” w szpi‑
talach psychiatrycznych jest formą degradacji i narzędziem represji często 
skutkującej ubezwłasnowolnieniem „pacjentów” i ich depersonalizacją;  
(6) posługiwanie się przez lekarzy psychiatrów idiosynkratycznym rozumie‑
niem terminów „zdrowie psychiczne” oraz „choroba psychiczna” w odniesie‑
niu do odczuć i zachowań podmiotu uznawanych przez nich za „normalne” 
bądź „nienormalne” jest autorytarną praktyką ostracyzującą niepokornych 
i obliczoną na utrzymanie społecznego status quo.

W takim ujęciu „choroba psychiki” czy „umysłu” nie jest „zewnętrzną” 
w stosunku do podmiotu, „realną” i „obiektywną” przypadłością cielesną, 
której ostatecznie można by się pozbyć wdrażając stosowne leczenie. Jak 
przekonuje Thomas Szasz „wiele danych potwierdza pogląd, że to, co ludzie 
nazywają chorobą psychiczną, głównie polega na k o m u n i k a t a c h  wyra‑
żających niemożliwe do zaakceptowania idee, często ujęte w niespotykane 
formy słowne”25. Oprócz owych form, ważnym źródłem wiedzy na temat zda‑
rzeń rozgrywających się w wewnętrznym świecie podmiotu są zachowania 

24 Zob. np.: D. Cooper, The Death of the Family, London 1971; D. Cooper, The Language 
of Madness, London 1978; A. Esterson, Leaves of Spring: Study in the Dialectics of Mad-
ness, London 1970; Przełom w psychologii, wybrał i wstępem opatrzył K. Jankowski, przeł. 
K. Jankowski i in., Warszawa 1978; Psychiatry and Anti-Psychiatry, red. D. Cooper, London 
1967;T.J. Scheff, Being Mentally Ill: A Sociological Theory, Chicago 1966; T.J. Scheff, Mental 
Illness and Social Processes, New York 1967; T.J. Scheff, Labeling Madness, New York 1975; 
T. Szasz, Schizophrenia: The Sacred Symbol of Psychiatry, Syracuse, NY 1976; T. Szasz, The 
Psychiatric Will: A New Mechanism for Protecting Persons against “Psychosis” and Psychia-
try, „American Psychologist” 1982, t. 37, s. 762-770; T. Szasz, Insanity: The Idea and Its 
Consequences, New York 1987; T. Szasz, Cruel Compassion: Psychiatric Control of Society’s 
Unwanted, New York 1994; T. Szasz, Liberation by Oppression: A Comparative Study of Sla-
very and Psychiatry, New Brunswick, NJ, 2002.
25 T. Szasz, Mit choroby psychicznej, w: Przełom w psychologii, wybrał i wstępem opatrzył 
K. Jankowski, przeł. K. Jankowski i in., Warszawa 1978, s. 234.
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oceniane ze względu na ich zgodność z powszechnie akceptowanymi norma‑
mi wyrażanymi w kategoriach etycznych, psychospołecznych, prawnych etc. 
Interpretujący je lekarze – mimo często deklarowanej bezstronności – nie są 
niezależni od własnych zaangażowań na rzecz bliskich im wartości. W opinii 
Szasza, „w pewnym sensie psychoterapia obraca się właśnie wokół klasyfiko‑
wania i wyważania celów i wartości – z których wiele może być wzajemnie 
przeciwstawnych – oraz środków, dzięki którym mogłyby być one najlepiej 
zharmonizowane, zrealizowane lub zaniechane”26. Jednak w praktyce, za‑
równo przyczyn „zaburzeń psychicznych”, jak i środków mających na nie 
oddziaływać, poszukuje się nie w sferze międzyludzkich interakcji i stosun‑
ków społecznych, gdzie owe wartości ścierają się ze sobą, lecz w procedurach 
medycznych, rzekomo wolnych od nieścisłości związanych z rozstrzyganiem 
kwestii natury etycznej czy moralnej. W związku z tym, przywołany badacz 
konstatuje:

Doprawdy, stwierdzenie, że stosunki ludzkie na wszystkich poziomach, po‑
cząwszy od układów matek z dziećmi, poprzez układy małżeńskie i między‑
narodowe, pełne są stresów, napięć i dysharmonii, jest niczym innym jak uka‑
zaniem oczywistości. Jednakże to, co jest oczywiste, może być równocześnie 
niedostatecznie rozumiane. Z takim właśnie wypadkiem mamy tu do czynie‑
nia. Wydaje mi się, że w naszych naukowych teoriach zachowania nie udaje 
nam się zaobserwować prostego faktu, że stosunki międzyludzkie są nieod‑
łącznie wypełnione trudnościami, a czynienie ich nawet względnie harmonij‑
nymi wymaga wiele cierpliwości i ciężkiej pracy. Przypuszczam, że ideę cho‑
roby psychicznej zaprzęga się teraz do roboty, aby przesłonić pewne trudności, 
które obecnie mogą się wydawać nieodłączne – co nie musi znaczyć, że nie 
można ich złagodzić – w ludzkich układach społecznych. Jeśli tak jest napraw‑
dę, pojęcie to funkcjonuje jako zasłona: zamiast zwracać uwagę na znajdujące 
się w konflikcie ludzkie potrzeby, aspiracje i wartości, odwołujemy się do po‑
jęcia choroby psychicznej, dzięki czemu otrzymujemy amoralną i bezosobową 
„rzecz” – „chorobę” – jako wyjaśnienie problemów życia”27.

Przy takiej, „antypsychiatrycznej” interpretacji „zaburzeń psychicznych”, 
towarzyszący im często lęk zyskuje również pozytywną wykładnię egzysten‑
cjalną, stając się naturalną reakcją na nieprzystawalność potrzeb i aspiracji 
„ja” do oczekiwań otoczenia, współmierną z trudnościami, jakie jednostka na‑
potyka przy urzeczywistnianiu wartości w nieprzychylnym jej otoczeniu. Poza 
tym – oprócz modalności wynikającej z uwarunkowań sytuacyjnych – może 
on być również, na głębszym poziomie, świadectwem braku pierwotnego 

26 Tamże, s. 235.
27 Tamże, s. 235-236.
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poczucia bezpieczeństwa ontologicznego28 i takiejże pewności, przed którymi 
często ucieka się w pospolitość i przeciętność istnienia bezosobowego, wie‑
dzionego w modusie Heideggerowskiego „się”. W ten sposób miejsce trudu 
autentycznej egzystencji naznaczonej „troską” i „trwogą” zajmuje uczest‑
nictwo w fikcji grupowej, fałszywej świadomości, dające wprawdzie pożą‑
dane oparcie, lecz za cenę odcięcia podmiotu od samodzielnego obcowania 
ze światem i zastąpienia autentycznego poznania surogatem narzuconych mu 
przekonań zbiorowych.

5. Egzystencjalnie i transgresyjnie

Ostatecznie więc lęk – interpretowany w jego wymiarze egzystencjalnym – 
uznaje się w nurcie będącym tu główną sferą odniesienia, przede wszystkim 
za oznakę braku harmonii w sferze ważnych życiowo potrzeb człowieka, któ‑
rą wszakże mogłyby przywrócić głęboko ludzkie, żywe doświadczenia mię‑
dzyosobowe rodzące się w związkach Ja – Ty, gdzie jednostki – zachowując 
tożsamość, podmiotowość i autonomię – przekraczałyby własne ograniczenia, 
współtworząc, z podobnymi sobie, świat wolny od partykularnych uproszczeń 
odwodzących spragnionych prawdy od jej samodzielnego poszukiwania. Na 
potrzebę poszerzania obszaru tak pojętej wolności wskazywał między innymi 
wspomniany już Kazimierz Dąbrowski, pisząc:

Wydaje nam się, że coraz wyraźniejsze są potrzeby wolności nie narzucanej, 
ale wypracowywanej i przyjmowanej przez jednostki i grupy społeczne. Taka 
wolność polega nie na bezprawiu, nie na samowoli, ale na stopniowym uwal‑
nianiu się spod przemożnego wpływu prymitywnych popędów i uczuć oraz 
podporządkowywaniu się uczuciom i popędom wyższym. Jest to droga od 
automatyzmu do wolności, od stereotypu do skomplikowania, od poddawa‑
nia się wychowaniu do wychowywania samego siebie, od jednopoziomowo‑
ści postaw do ich wielopoziomowości, od bycia kierowanym prymitywnymi, 
egocentrycznymi interesami do poddania się kierownictwu rozwiniętej osobo‑
wości. Jest to wolność świadomie wypracowywana, świadomie realizowana, 
podporządkowana celom własnego rozwoju i celom rozwoju grupy społecz‑
nej, społeczeństwa i ludzkości. Jest to droga od heterodeterminizmu do auto‑
determinizmu najwyższych uczuć i wartości człowieka29.

28 Por. R.D. Laing, Podzielone „ja”. Egzystencjalistyczne studium zdrowia i choroby psy-
chicznej, przeł. Maciej Karpiński, Poznań 1999, s. 50.
29 K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 110-111.
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Ujęte z takiej perspektywy: poziom lęku i jego modalność – w wymiarze 
zarówno indywidualnym, jak i społecznym – byłyby probierzem, na ile udało 
nam się zaspokoić ową potrzebę.
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Streszczenie
Tekst przynosi omówienie zagadnień związanych z różnymi sposobami interpretowa‑
nia natury lęku, jego przyczyn oraz znaczenia dla egzystencji jednostki. Biorąc pod 
uwagę zarówno standardowy, kliniczny obraz lęku, jako wielopostaciowego zjawiska 
psychopatologicznego o zróżnicowanej etiologii, jak również jego pozytywną rolę 
w procesach rozwoju intelektualnego, uczuciowego i duchowego, autor przywołuje 
i komentuje konstatacje badaczy o orientacji „antypsychiatrycznej” rozpatrujących 
kwestie zdrowia psychicznego i wolności jednostki na szerszym tle funkcjonowa‑
nia instytucji społecznych. Zwracając uwagę na krytyczną wymowę owych ustaleń, 
wskazuje na potrzebę reinterpretacji uznanych „prawd” na temat „zaburzeń psy‑
chicznych”, właściwych sposobów usuwania ich przyczyn oraz niesienia pomocy 
dotkniętym nimi osobom. Odniesiony do takiego kontekstu lęk okazuje się ostatecz‑
nie – w wymiarze podmiotowym – oznaką braku harmonii w sferze ważnych życio‑
wo potrzeb człowieka, zaś w sferze społecznej – wskaźnikiem stopnia rozbieżności 
jednostkowych ideałów i instytucjonalnych możliwości ich urzeczywistnienia.

Słowa kluczowe: antypsychiatria, autonomia, biowładza, choroba psychicz‑
na, depersonalizacja, dezintegracja pozytywna, egzystencja, etykietowanie, „ja”, lęk, 
osobowość, podmiot, potrzeba, represje, rozwój, schizofrenia, strach, wolność, zdro‑
wie psychiczne





Jan Kutnik
K AT O L I c K I  U N I W E r S y T E T  L U B E L S K I  J A N A  PA W Ł A  I I 
A K A D E M I A  „ A r T E S  L I B E r A L E S ”

Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku –  
filozofia egzystencjalna jako inspiracja  
dla badań psychologicznych  
na przykładzie koncepcji Paula Tillicha

Każdy doświadcza jakichś lęków. Każdy też przeżywał zapewne doświad‑
czenie lęku przed śmiercią (swoją bądź też swoich bliskich), bowiem jest 
ono w pewnym sensie zjawiskiem rozwojowym1. Szukając genezy lękania 
się jako takiego, badacze wskazują przede wszystkim na nieskomplikowany, 
ale zarazem i niezwykle silny biologiczno-instynktowny mechanizm obrony 
własnego życia w sytuacjach zagrożenia. Instynktowny strach pierwotnie po‑
zwalał po prostu przeżyć człowiekowi (niczym zwierzęciu), dopóki ten nie 
wytworzył sztucznego, ale i przyjaznego sobie środowiska, mającego postać 
współczesnego, wysoce zurbanizowanego świata2. Wówczas to instynktow‑
ny strach stracił w odniesieniu do istot ludzkich na znaczeniu. Lęk przed 
śmiercią, postrzegany jako jeden z przejawów właściwie przedrefleksyjnego 
mechanizmu adaptacyjnego, nie ubogaca w żaden sposób wiedzy człowieka 
o sobie samym. Stanowi on wraz z odczuwaniem bólu – jak to określał Antoni 
Kępiński – ludzki „system alarmowy”3.

1 Zob. J. Mesjasz, Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii, Warszawa 2010.
2 Por. Z. Bauman, Płynny lęk, tłum. J. Margański, Kraków 2008; K. Horney, Neurotyczna 
osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, Warszawa 1982.
3 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987, s. 33.
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Kiedy organika mózgu lub psychika ulegają zaburzeniu, to także ten nie‑
zwykle wrażliwy i ważny dla zdrowia system zmienia się i modyfikuje w kon‑
sekwencji funkcjonowanie danej osoby. Traci on wówczas swoje adaptacyj‑
ne znaczenie i rozpoczyna zaburzać prawidłowy schemat reakcji na bodźce. 
Bywa bowiem nieadekwatny do sygnałów płynących ze środowiska: kiedy 
człowiek nie boi się w chwilach zagrożenia (i może przez to nadmiernie ry‑
zykować) lub lęka się, gdy żadne niebezpieczeństwo realnie nie występuje. 
Zachowania wywoływane zaburzeniem lęku powodują oderwanie zarówno 
człowieka od siebie, jak i od jego otoczenia (a więc skutkować mogą byciem 
z gruntu nieautentycznym). Psychologiczne następstwa patologii lęku (kiedy 
jest nieproporcjonalny do rzeczywistych zagrożeń) przynoszą powstawanie 
różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych4.

1. Lęk w ujęciu filozofów egzystencji

Obecne w literaturze rozważania na temat tego, co odróżnia lęk od strachu 
(który z nich jest odpowiedzią na obiektywne zdarzenia, a który jest skutkiem 
czysto subiektywnego odczucia) stanowią punkt wyjścia w odniesieniu do 
konceptualizacji jego egzystencjalnego wymiaru i znaczenia5. Nie będą więc 
one analizowane w tym miejscu, a zamiast tego przedstawiona zostanie spe‑
cyfika lęku egzystencjalnego w szerszym kontekście, by móc przejść do nieco 
bardziej szczegółowej analizy koncepcji Paula Tillicha. Lęk egzystencjalny 
niewątpliwie należy traktować, tak jak i strach, przerażenie, czy niepokój, 
jako pewien stan emocjonalny, jako afektywną reakcję na informacje płynące 
ze strony środowiska, choć wskazujące nie tyle na jakieś zagrożenie, ale bę‑
dące rezultatem posiadania przez człowieka rozwiniętej świadomości swojej 
egzystencjalnej kondycji i miejsca zajmowanego w świecie oraz formułowa‑
nej na ten temat refleksji. Lęk przed śmiercią należy ponadto – jak się zda‑
je – rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: 1) uświadomienia i 2) obecnych 
w podświadomości treści, oddziałujących na zachowania oraz indywidualną 
percepcję świata i siebie. Obie te perspektywy są ujmowane i obdarzane spe‑
cyficznym znaczeniem przez egzystencjalistów.

Wyjściowa konstatacja jest tutaj bardzo prosta. Lęk, który co do isto‑
ty ma ten sam przedmiot, co instynktownie wzbudzany strach, jest inaczej 

4 Por. tamże; K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, dz. cyt, s. 36.
5 Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze psychologicznym, odnie-
sione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, 
przeł. A. Szwed, Kęty 2000, s. 62-68.
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przeżywany i konstatowany przez jednostkę, a w związku z tym nabiera 
osobistego znaczenia. Związany z antycypacją kresu istnienia lęk przed nie‑
uchronnością śmierci jest bowiem charakterystyczny jedynie dla ludzi obda‑
rzonych świadomością i rozeznaniem w stosunku do swojej kondycji. Jest on 
siłą znaczącą, która może sparaliżować lub zdeterminować działanie. Choć 
we wzajemnej grze (determinującego) lęku z (wolną) wolą, również jedynie 
człowiek jest w stanie pokonać ów lęk (a także pierwotny instynkt przeżycia) 
i poświęcić – jak choćby Ryszard Siwiec – swoje istnienie, skazując się przy 
tym na śmierć w wyjątkowych cierpieniach, w imię szczególnie wartościo‑
wej idei lub – weźmy z kolei przykład Maksymiliana Kolbe – dla innego 
człowieka. Lęk egzystencjalny, charakterystyczny zatem dla ludzi, jest więc 
zjawiskiem dużo bardziej złożonym, aniżeli wszelkie typy lęku jako takiego, 
powstające i funkcjonujące na zasadzie biologiczno-fizjologicznej, czy też 
psychogennej (jak w przypadku fobii).

Ze względu na to ogromne znaczenie refleksyjnego lęku przed śmiercią 
stanowi on kategorię wyróżnianą i analizowaną nie tylko przez filozofów 
i psychologów egzystencjalistów, ale także przez lekarzy psychiatrów6 czy 
psychoterapeutów, odwołujących się do różnych szkół7. Choć to egzysten‑
cjaliści nadają mu specjalną rangę, szczególne i największe w ludzkim ży‑
ciu znaczenie. Traktują go bowiem nie tyle jako lęk potencjalnie zagrażający, 
neurotyzujący, lecz zamiast tego widzą w nim nagi fakt przynależący do cech 
istnienia, który to fakt – kiedy zostanie uświadomiony – pogłębia samowiedzę 
i samo-rozumienie się człowieka, a wręcz pozwala mu w pełni dojrzeć swoje 
prawdziwe ja. Toteż sam lęk przed śmiercią nie powinien być traktowany jako 
źródło choroby, choć już reakcje nań mogą faktycznie przybrać patologiczną 
postać. Wykorzystując metodę fenomenologicznego opisu, egzystencjaliści 
starali się umiejscowić lęk i określić jego znaczenie w strukturze właściwości 
egzystencji (a tym samym i w strukturze osobowości).

Lęk egzystencjalny to wszakże nie tylko bojaźń powodowana antycypacją 
nieuchronności nieistnienia oraz – kojarzonego nieodzownie z umieraniem – 
cierpienia. Pojęcie to ma dużo szersze znaczenie, szeroko i wnikliwie anali‑
zowane. Trzy jego ujęcia w filozofii egzystencjalnej zdają się być szczególnie 
znaczące i inspirujące. Poprzedziły one koncepcję Tillicha, którą można trak‑
tować w pewnym zakresie jako ich rozwinięcie. Autorami tych koncepcji byli, 
chronologicznie, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger i Jean-Paul Sartre. To 

6 Por. A. Kępiński, Lęk, dz. cyt, s. 61-81.
7 Por. I.D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2008, 
s. 111-114 i 120-125.
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Duńczyk wyszedł w swych rozważaniach od zestawienia lęku ze strachem8. 
Traktując lęk jako odczuwane przerażenie o nieustalonym, a właściwie nie‑
określonym ze swej istoty źródle, doszedł do wniosku, że w gruncie rzeczy 
jest to lęk przed niczym, czyli nicością. Jego przedmiotem jest nieistnienie, 
a źródłem jaźń, czyli to, co – według Kierkegaarda – jest w człowieku duchem 
(psychologiczne, subiektywne, niepowtarzalne i samo-tożsame ja). Dynamika 
tego lęku jest ufundowana na świadomości skończoności ludzkiej egzystencji, 
dlatego tym, co właściwie przeraża, jest perspektywa następującej po kresie 
życia nicości. Wedle filozofa, życie ludzkie jest nieustającym procesem po‑
padania w zależności (określane jako nieautentyczność egzystencji) i wzla‑
tywania ku wolnej ekspresji siebie (urzeczywistniania autentyczności). Lęk 
ma także znaczenie w kontekście tej stałej oscylacji stanów istnienia, bowiem 
człowiek przerażony jest samą tą niestabilnością, która dodatkowo łączy się 
z odczuwaniem winy wobec nieurzeczywistniania autentyczności. Mianowi‑
cie, kiedy dana osoba oddaje się popędom lub ideom, to przestaje być sobą, 
co powoduje dojmujące odczuwanie winy, wynikającej z tego oddalenia się 
od siebie.

Jednak największe znaczenie nadawał lękowi Heidegger9. Uważał on, że 
jedyny sposób, w jaki można zdefiniować człowieka, to opisać modusy prze‑
jawiania się jego bycia. Ich specyficzne właściwości to tak zwane „egzysten‑
cjały”. Wśród najważniejszych i najbardziej znaczących egzystencjałów jest 
z kolei bycie-ku-śmierci. Jedynym pewnym faktem w życiu człowieka – co 
oczywiste – jest bowiem śmierć. To oznacza, wedle Heideggera, tylko tyle, że 
każdy wie, iż umrze, a śmierć jako pewnik jest w nas stale obecna od początku 
istnienia. Pojawia się tu niezwykły paradoks egzystencji, która jako taka jest 
ontycznym agregatem bezmiaru potencjalnych wyborów. Stanowi ona nie‑
określone i plastyczne podłoże, samo-kształtujące się w czasie trwania życia. 
W tak rozumianą egzystencję jest wpisana także śmierć, jako jedna z owych 
potencjonalności. Osobliwość tej jednej możliwości polega wszakże na tym, 
że pomimo tego, iż jest to trafne określenie jej statusu (bo nie wiadomo kiedy 
i jak zostanie urzeczywistniona), to jest to zarazem możliwość, która zostanie 
spełniona niechybnie, a więc z konieczności. Dlatego Heidegger podkreślał, 
że śmierć jest możliwością fundamentalną i ostateczną, bowiem w zasadzie – 
formalnie – jest możliwością niemożliwości, ponieważ w chwili, gdy zosta‑
nie zrealizowana, to odtąd nie będzie już (przestaną istnieć) jakichkolwiek 
potencjonalności10.

8 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 48-49.
9 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2005, s. 237-244.
10 Tamże, s. 329-330.
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Niewątpliwie bycie-ku-śmierci może napawać lękiem, gdyż istnienie jest 
zawsze subiektywne (moje), a więc (moja) śmierć jest każdorazowo, dla da‑
nej jaźni po prostu końcem świata, nie traktowanym tutaj bynajmniej metafo‑
rycznie, lecz w pełni realnie. Cudza śmierć, bezsprzecznie poruszająca, nigdy 
natomiast nim faktycznie nie jest, choćby i była odczuwana jako wyjątkowo 
bolesna. Człowiek może się wobec niej różnie ustosunkowywać, nadając tym 
samym odpowiedni modus swemu egzystowaniu. Jedną z możliwości jest 
w tym względzie trwoga. Rozumiana jest ona podobnie jak lęk u Kierkega‑
arda, jako stan niepokoju o nieznanej genezie i nieokreślonym przedmiocie, 
a więc nakierowany na nic (czyli na nicość). Osoba doświadczająca trwogi 
może z kolei odnieść się do niej w dwojaki sposób: postępując autentycznie 
lub nieautentycznie. W pierwszym przypadku, akceptując prawdę egzystencji 
urzeczywistnia „zdecydowanie”, natomiast odrzucając ją i tym samym odstę‑
pując od siebie – ulega „upadaniu”.

Postawa zdecydowania nie jest jednoznacznie scharakteryzowana przez 
Heideggera. Wynika to z tego, że z założenia nie formułował on żadnej (ani 
normatywnej, ani formalnej) etyki, która opisywałaby właściwy („zdrowy”) 
sposób postępowania z uczuciem trwogi. Niemniej jednak można przyjąć, że 
w zdecydowaniu idzie o to, aby nie bać się jej i w niej pozostawać. Należy ją 
traktować jako wartościowe memento, które wszakże nie powinno paraliżować 
funkcjonowania egzystencji. Jest to swoiste wytrwanie w „trudnej” prawdzie, 
życie ze świadomością śmierci oraz – poniekąd – pomimo tej świadomości. 
Upadanie natomiast następuje wtedy, gdy osoba ucieka od trwogi i stara się 
odepchnąć ją od swojej świadomości. Skupia się wówczas na bytach, świecie 
i swoim otoczeniu, tracąc równocześnie z oczu wraz z nicością, także i bycie, 
a więc i siebie, a tym samym i swoją egzystencję. Zwracanie się w kierunku 
bytu psychologicznie oznacza poniechanie dążenia do transcendowania i od‑
danie się we władanie popędowym uwarunkowaniom. Wówczas perspektywa 
śmierci zostaje wyparta ze świadomości i zredukowana jedynie do instynk‑
townego (zwierzęcego) reagowania na zagrażające bodźce z otoczenia.

Zupełnie inną płaszczyznę lęku otworzył w swych rozważaniach Sartre11. 
Uważał on, że ludzie lękają się w istocie tego, czym sami są. Jako że są oni 
wolnością, to de facto przedmiotem niepokoju egzystencjalnego jest właśnie 
fakt pełnej, nieskrępowanej niczym autonomii jednostki. Oczywiście, to nie 
wolność jako taka trwoży, ale jej nieodzowny rewers pod postacią odpowie‑
dzialności. Wedle Sartre’a człowiek bardzo chciałby być wolnym, ale nader 
często poskramia w sobie tę wolę właśnie dlatego, by nie brać na swoje barki, 

11 J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fundamentalnej, tłum. J. Kiełbasa, P. Mróz, 
R. Abramciów i in., Kraków 2007, s. 680-683.
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nieznośnego dla tak wielu, brzemienia odpowiedzialności12. Wybiera on wów‑
czas, ponownie – tak jak to oceniał Heidegger – oddanie się determinacjom. 
Przy czym, wszyscy egzystencjaliści podkreślali, że ów pierwotny wybór dro‑
gi, jest zawsze rezultatem decyzji w pełni wolnej, a zatem i tak niosącej wraz 
z sobą stosowny ciężar odpowiedzialności. Mówiąc o determinacjach Sartre 
miał na myśli bardziej ograniczenia i uwarunkowania związane ze sferą rela‑
cji społecznych. Wedle autora Bytu i nicości, skutkiem lęku przed wolnością 
i odpowiedzialnością jest popadnięcie w „złą wiarę”, czyli przyjęcie postawy 
wysoce nasyconej konformizmem13. Wówczas człowiek wprawdzie nie jest 
autentyczny, nie ujawnia swojego prawdziwego „ja” i nie urzeczywistnia sie‑
bie, ale i jest na swój sposób bezpieczny, bowiem zapewnia sobie stałe alibi. 
Owo bezpieczeństwo ostatecznie okazuje się jednak pozorne, gdyż nie urze‑
czywistniając tkwiących w sobie potencji, skazujemy się na związane z tym 
poczucie winy (i wynikający zeń lęk).

2. Koncepcja niepokoju egzystencjalnego  
i typy lęku wyróżnione przez Paula Tillicha

Psychologowie egzystencjalni wyciągali wnioski z fenomenologiczno-fi‑
lozoficznych opisów poświęconych lękowi specyficznie związanemu ze świa‑
domością śmierci i nieuchronności losu. Nie ulega raczej wątpliwości fakt, 
że ów lęk realnie wpływa na człowieka, na podejmowane przezeń decyzje, 
przyjmowane postawy i przejawiane zachowania. Ten wpływ z kolei można 
rozpatrywać w kategorii zdrowia (kiedy natężenie lęku nie powoduje funkcjo‑
nalnego paraliżu danej jednostki) lub choroby/zaburzeń. Pewną systematykę 
lęku egzystencjalnego, rozpatrywanego w kontekście zdrowia psychicznego, 
starał się przedstawić na przykład Irvin Yalom, opierając się przy tym, oprócz 
bogatej teorii, także na własnych doświadczeniach terapeuty14.

Yalom wpisał lęk egzystencjalny w schemat swych rozważań antropo‑
logicznych, gdyż wyróżniane przez niego sfery egzystencji zazębiają się ze 
stosownymi przedmiotami czterech trosk. Do wyróżnianych przez innych 
autorów obiektów lęku, a więc istnienia/nieistnienia i wolności/odpowie‑
dzialności, dodał on jeszcze niepokój związany z izolacją egzystencjalną, 
czyli świadomością nieprzekraczalnej ontycznej separacji bytu ludzkiego od 
12 Tamże, s. 680-683.
13 Tamże, s 92-108.
14 Zob. I.D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 
2013, s. 48-60.
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innych bytów (ludzi i świata). Człowiek jest z natury istotą społeczną, tyle że 
ta natura nie znajduje ugruntowania w ontologicznych właściwościach jego 
istnienia. Czwarty, omawiany przez niego rodzaj egzystencjalnego przera‑
żenia jest skutkiem absurdalności życia i braku obiektywnego sensu. Yalom 
zaznaczał oprócz tego, że w istocie określenie czym jest lęk egzystencjalny 
to zadanie niezwykle trudne, bowiem często skrywa się on, niczym drugie 
dno, pod lękami bardziej uświadomionymi, których autentyczna geneza bywa 
przez to często ukryta.

Psychologiczna koncepcja niepokoju egzystencjalnego zbiera – jak moż‑
na by rzec – wszystkie wyróżnione przez szeroko rozumiany filozoficzny 
egzystencjalizm aspekty i typy lęków, dotykających treściowo właściwości 
ludzkiego istnienia, starając się zarazem dokonać pewnej ich klasyfikacji/
kategoryzacji. Uporządkowanie jest z kolei niezbędne, aby móc opracować 
psychometrycznie badane zjawisko. Taką, niezwykle pomocną, kategoryzu‑
jącą analizę przeprowadził Tillich15, a rozwijał ją dalej, już stricte na gruncie 
psychologii – Rollo May16. Na podstawie twierdzeń sformułowanych przez 
obu tych uczonych została następnie stworzona kwestionariuszowa metoda 
Andrzeja Jurosa17, oparta na operacjonalizacji rozpoznanych przez Tillicha 
trzech sfer lęków egzystencjalnych.

Autor Męstwa bycia wyszedł od wskazania pewnej istotnej różnicy w od‑
niesieniu do ludzkiej świadomości śmierci. Mianowicie „to nie abstrakcyjna 
wiedza o niebycie wywołuje lęk – pisał – lecz świadomość, iż niebyt stanowi 
część własnego bytu człowieka”18. Lęk egzystencjalny to zatem nie skutek per‑
cepcji rzeczywistości i prawideł rządzących życiem, ale osobiste i angażujące 
doświadczenie, mówiące nawet nie tyle, że osoba może, tylko, że musi umrzeć. 
Ponieważ wynika z faktycznego stanu/statusu egzystencji, to sam także jest po 
prostu faktem i w związku z tym nie można go traktować analogicznie do lęku 
neurotycznego (nabytego, wtórnego), wywołującego stan choroby. Dopiero 
w sytuacji, gdy jednostka nie przyjmie wobec konfrontacji z nim właściwej (au‑
tentycznej) postawy, to może się on przerodzić w stan patogenny.

Lęk jest nieokreślony przedmiotowo, co oznacza, że nie ma w nim żadne‑
go punktu odniesienia i dlatego poraża naraz różne aspekty funkcjonowania 
jednostki, która nie będąc w stanie „rozpoznać przeciwnika” – jak można by 
powiedzieć – broniąc się przed nim, uderza na oślep, czyli działa chaotycznie. 
15 P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 39-69. 
16 R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, przeł. M. Moryń i Z. Wie‑
se, Poznań 1995, s. 137-146.
17 A. Juros, Struktura niepokoju egzystencjalnego. Badania młodzieży akademickiej (niepu‑
blikowana praca doktorska), Lublin 1988.
18 P. Tillich, Męstwo bycia, dz. cyt., s. 42.
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Powoduje on ponadto – wedle Tillicha – że lękająca się osoba, doświadczając 
paraliżującej grozy, podświadomie stara się go uprzedmiotowić, czyli prze‑
obrazić w strach. W takim sensie lęk stanowi podłoże i jest zarazem „produ‑
centem” coraz to nowych obiektów, których się ona realnie boi, ale z którymi 
może sobie także jakoś poradzić. Na dłuższą metę jest to oczywiście strategia, 
która okazuje się nieskuteczna. Jednostka będzie musiała bowiem, prędzej 
czy później, dojść do refleksji nad treścią egzystencjalnego lęku i w jakiś spo‑
sób się do niego ustosunkować, rozpoznać go i przyjąć wobec niego wybraną 
przez siebie postawę (męstwa lub neurotycznej samoafirmacji, wiodącej ku 
bezgranicznej rozpaczy). Nie sposób go całkowicie usunąć, z tego względu, 
że jest przecież konstytutywnie zespolony z egzystencją/byciem.

Człowiek staje w szranki właściwie wręcz z trzema typami lęku, odpo‑
wiadającymi trzem kierunkom, z których przychodzi zagrożenie związane 
z nicością. Owymi kierunkami są płaszczyzny samoafirmacji: ontyczna, du‑
chowa oraz moralna, które treściowo zakreślają perspektywę danego typu 
lęku. Pierwsza z nich jest podstawowym wymiarem dla lęku egzystencjalnego 
jako takiego, bowiem to do niej odnosi się nagi lęk przed śmiercią oraz nie‑
uchronnością losu. Słowo „ontyczna” jest tutaj rozumiane bardzo dosłownie, 
jako płaszczyzna samego bytu, a w stosunku do człowieka – jego egzystencji. 
Tym zatem, co bezpośrednio zagraża istnieniu, jest oczywiście nieistnienie, 
a więc – w przypadku ludzi – biologiczna śmierć i fizyczne unicestwienie. 
Śmierć to bezwzględny („obiektywny”) przedmiot tego lęku, natomiast los 
jest traktowany jako przedmiot dlań względny („subiektywny”). Lęk przed 
losem kryje za sobą właściwie niepokój związany z przygodnością i – co za 
tym idzie – nieprzewidywalnością biegu jednostkowego życia. Odbiera to po‑
niekąd człowiekowi moc kierowania jego własnym życiem, a przynajmniej 
wywołuje w nim takie wrażenie. Przygodność i nieprzewidywalność bowiem 
właściwie poświadczają, a nie zaprzeczają wolności, ponieważ brak absolut‑
nej i antycypowanej konieczności pozostawia margines na kształtowanie kie‑
runku urzeczywistniania przez jednostkę tkwiących w niej potencji.

Sfera samoafirmacji duchowej oznacza z kolei obszar twórczej i intencjo‑
nalnej aktywności, spontanicznie podejmowanej przez człowieka oraz par‑
tycypacji w ogólnoludzkiej kulturze. Jest to zatem domena ujawniania się 
w nas tego, co ściśle ludzkie, w swoistym dialogu (interakcji) z otoczeniem. 
„Człowiek jest człowiekiem – podkreślał Tillich – jedynie dzięki rozumieniu 
i kształtowaniu rzeczywistości, zarówno swego świata, jak i siebie samego, 
w odniesieniu do znaczeń i wartości”19. Nicość pojawia się w tej płaszczyź‑
nie funkcjonowania pod postacią pustki i bezsensu. Bezsens ma charakter 

19 Tamże, s. 56-57.
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absolutny, bowiem jest on obiektywnym faktem, natomiast odczuwanie pust‑
ki jest jego względnym (subiektywnie odczuwanym) refleksem. Pojawiają się 
one w świadomości wówczas, kiedy jednostka spostrzega swoje życie i świat 
jako pozbawione znaczenia (lub kiedy świat i ona sama tracą dla niej/siebie 
znaczenie). Poczucie bezsensu wywołuje automatycznie doświadczenie bez‑
wartościowości, zagrażając możliwością popełnienia samobójstwa. Na grun‑
cie psychologicznym dochodzi tutaj także do znacznej deprywacji potrzeby 
transcendencji oraz pojawienia się poczucia wyobcowania. Dynamika rządzą‑
ca rozwojem i ekspansją lęku tego typu ufundowana jest na wątpieniu, które – 
rozszerzając swój zakres – przywieść może ostatecznie do egzystencjalnej 
rozpaczy i zupełnego wyizolowania się danej jednostki z życia. Mechanizm 
obronny przeciwko temu lękowi to oddanie swojej wolności na rzecz innych, 
poszukiwanie sensu w relacjach społecznych, czy realizacja jakichś idei waż‑
nych dla ogółu. Jest nim więc właściwie ucieczka w konformizm, a w dalszej 
kolejności także i w fanatyzm, na rzecz afirmowanych idei, spajających dany 
kolektyw lub wspólnotę. Tillich opisywał tutaj ten sam fenomen i mechanizm 
dynamiki społecznej, który Sartre określał mianem „złej wiary”20.

Trzecią wreszcie płaszczyzną ludzkiej egzystencji, którą przenika nicość, 
powodując doświadczanie lęku, jest moralność i osobiste sumienie. Człowiek 
jest bowiem, czy tego chce, czy nie, odpowiedzialny za to, co uczyni ze swoją 
egzystencją (ponownie wybrzmiewa motyw Sartre’owski – tym razem ludz‑
kiego, esencjalnego „skazania na wolność”). Jednostkę definiują dokonywane 
wybory, ich intencje i urzeczywistniane decyzje, które podlegają także ocenie, 
czyli wartościowaniu moralnemu. Instancją oceniającą są tutaj inni ludzie, ale 
także i ona sama. Względnym przedmiotem, ku któremu zwraca się lęk w tym 
wymiarze jest wina, natomiast bezwzględnym – potępienie. Tillich mówił 
wprost, że każdy ma określone przeznaczenie do wypełnienia, które opisy‑
wane jest w kategoriach etyki (życia dobrego, godnego) lub teologii i na tym 
zasadza się jego egzystencjalna odpowiedzialność21. Poczucie winy pojawia 
się oczywiście wtedy, kiedy osoba postępuje wbrew swym intencjom i warto‑
ściom, i dodatkowo zdaje sobie z tego sprawę, że podług afirmowanych stan‑
dardów moralnych czyni źle. Nawarstwianie się działań traktowanych jako 
wykonywane wbrew sobie kumuluje poczucie winy, które może zaprowadzić 
daną jednostkę do stanu rozpaczy (z powodu zatraty swego przeznaczenia) 
i do wykształcenia się poczucia potępienia, godzącego w fundament życia. 
Potępienie wydaje się człowiekowi absolutne, dlatego jego brzemię jest od‑
czuwane jako – praktycznie – nie do wytrzymania.

20 J.-P. Sartre, Byt i nicość, dz. cyt. s. 108-112.
21 P. Tillich, Męstwo bycia, dz. cyt. s. 67-69.
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Wszystkie trzy postacie lęku, choć oddzielne, posiadające własny przed‑
miot i genezę, są ze sobą ściśle splecione i utwierdzają się nawzajem. Wina 
i potępienie ma bowiem większą moc w kontekście świadomości tego, że jest 
się zdanym na łaskę ślepego losu, a życie ulega nieprzewidywalnemu i nie‑
uchronnemu zakończeniu. Wypełnianie z kolei moralnego zadania egzysten‑
cji do bycia odpowiedzialnym odwodzi od odczuwania pustki i nadaje sens. 
Kierunki zatem oddziaływań i wpływów jednego lęku na drugi nie są same 
ściśle określone i zmieniają się w toku życia, zależnie od okoliczności oraz 
od tego, która sfera w danym momencie odgrywa subiektywnie większe zna‑
czenie. Ich konfiguracja, niezależnie od tego, który dominuje, może jednakże 
zaprowadzić jednostkę do stanu rozpaczy (beznadziei), osiągnięcie której jest 
„sytuacją graniczną”. Człowiek staje wówczas wobec absolutnej konieczno‑
ści skonfrontowania się ze swoim niepokojem egzystencjalnym, by móc dalej 
dobrze (zdrowo, normalnie) funkcjonować.

May zgadzał się z powyższą charakterystyką i uważał, że jest ona traf‑
na i szczególnie wartościowa dla psychologii22. W lęku faktycznie dostrzegał 
nie tyle jedną z emocji, co konstytutywną cechę ludzkiej egzystencji, tkwiącą 
u podstaw świadomości. W tym sensie można przyjąć, że człowiek jest także 
swym lękiem i można opisać jego osobowość w związku z tym poprzez ocenę 
tego, jak sobie z tym lękiem radzi. May akcentował ponadto, że lęk często 
wydobywa się na powierzchnię świadomości w obliczu ważkich decyzji, kie‑
dy osoba musi postanowić coś, co zaważy na jej życiu w taki sposób, iż wy‑
bierając jedne możliwości na zawsze utraci dostęp do tych niewybranych. Po 
pierwsze, jest on więc podstawową reakcją jednostki na jej wolność. Po dru‑
gie natomiast, każdy powinien go (i wynikającą zeń winę) w jakimś stopniu 
doświadczyć, gdyż – jak pisał May – „nikt z nas również w pełni nie wykorzy‑
stuje swojej własnej potencjonalności”23. Oprócz tego, wybór alternatywnych 
możliwości to każdorazowo krok w nieznane skutki, co dodatkowo zaburza 
poczucie bezpieczeństwa. Tak rysuje się tło egzystencjalnego lęku, które – 
jeśli jest rozumiane i akceptowane przez danego człowieka – nie powinno 
wpływać negatywnie na jego funkcjonowanie.

Jak z kolei przedstawia się związek egzystencjalnego lęku z innymi pod‑
stawowymi właściwościami egzystencji, takimi jak na przykład wspominana 
już autentyczność? Filozofowie mówili o pewnej dialektyce lęku egzysten‑
cjalnego, widząc w niej ogromną wartość. Dzięki niej bowiem, zawsze przy 
konfrontacji z lękiem następuje pogłębienie samoświadomości, czyli czyni 
się krok do tego, by być bliżej swojego prawdziwego ja, czyli by być bardziej 

22 Zob. R. May, Meaning of Anxiety, New York 1950, s. 12.
23 Tenże, O istocie człowieka, dz. cyt, s. 145.
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autentycznym24. W języku psychologii można wyrazić właściwie analogiczną 
myśl, dopatrując się w lęku przed śmiercią swoistego procesu rozwojowego, 
pozwalającego osiągnąć psychiczną i osobowościową dojrzałość25. Decydu‑
jące jest to, jak jednostka podejdzie do tego lęku, jak się z nim upora, bądź 
też – najtrafniej mówiąc – jak nań odpowie.

W tym kontekście, żyjąc autentycznie, a więc dobrze rozeznając swe stany 
mentalne i afektywne, będąc ponadto pewnym swojej wartości i będąc pełnym 
zrozumienia dla egzystencjalnej kondycji człowieka jako takiego oraz afirmując 
przy tym życie, dana osoba skutecznie powinna poskromić/okiełznać ów typ 
lęku, bojaźni, czy też trwogi. I odwrotnie, psychologia egzystencjalna – według 
słów Andrzeja Jurosa i Piotra Olesia – „niepokój egzystencjalny wiąże zasad‑
niczo z brakiem postawy w realizowaniu wartości, co w konsekwencji rodzi 
poczucie winy, pustkę wewnętrzną, a w ostateczności lęk przed śmiercią […] 
Niepokój egzystencjalny jest więc nie tyle wynikiem trudności w uporządko‑
waniu wartości w hierarchię, ile raczej skutkiem decyzji egzystencjalnych wy‑
rażających się zaniechaniem konkretnego działania na rzecz realizacji istotnych 
dla życia wartości”26. Pytając wprost: czy to autentyczność powinna warunko‑
wać lęk, czy też na odwrót, zdaje się – choć teoria egzystencjalna tego nie roz‑
strzyga jednoznacznie – że prymat należy przyznać tej pierwszej. To postawa 
autentyczna bowiem pozwala poradzić sobie w konfrontacji ze świadomością 
śmierci, a z kolei ewentualna trwoga nie powinna strwożyć łatwo osoby głę‑
boko autentycznej. Autentyczność ponadto wprost wypływa z wolności, gdyż 
określa ona to, w jaki sposób człowiek aktywnie/(i)kreatywnie(!) odnosi się do 
swoich potencjonalności. W związku z tym należy ją potraktować jako czynnik 
w większym stopniu warunkujący, aniżeli warunkowany. Lęk natomiast uobec‑
nia się niejako w odpowiedzi na autentyczne lub nieautentyczne działanie.

3. Operacjonalizacja lęku w ujęciu Paula Tillicha dokonana 
przez Andrzeja i Karola Jurosów

Pierwszej operacjonalizacji teorii Tillicha na potrzeby opracowania psy‑
chologicznego narzędzia do pomiaru lęku egzystencjalnego dokonał An‑
drzej Juros w 1987 roku. Pierwotna wersja stworzonej przez niego skali była 

24 Zob. R.D. Stodorow, Anxiety, Authenticity, And Trauma. The Relevance of Heidegger’s Exi-
stential Analytic for Psychoanalysis, „Psychoanalytic Psychology” 2007, nr 24(2), s. 373-383.
25 Por. J. Mesjasz, Klątwa czy dar przemijania?, Warszawa 2010, s. 109-124.
26 A. Juros, P. Oleś, Analiza porównawcza zmiennych egzystencjalnych mierzonych Kwestio-
nariuszem do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) i Skalą Niepokoju Egzystencjalnego 
(SNE), w: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej, red. S. Steuden, Lublin 1992, s. 122-123.
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rozbudowana do 75 twierdzeń. Znalazła ona pewne, choć dosyć ograniczone, 
zastosowanie w badaniach naukowych27. Trudno uznać, że była to metoda 
bardzo popularna. Jak słusznie zauważył Karol Juros, „niszowość naukowego 
zainteresowania tematem niepokoju egzystencjalnego jest o tyle oczywista, 
że […] egzystencjalna antropologia nie wpasowuje się w coraz bardziej po‑
zytywistyczny paradygmat uprawiania nauki”28. Niemniej jednak powrócił on 
w 2012 do idei wykorzystania teorii Tillicha w badaniach psychologicznych 
i dokonał rewizji metody. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału 
empirycznego opracował skróconą wersję kwestionariusza – zawierającą 38 
stwierdzeń29. Stanowi ona aktualną wersję metody (SNE 38) i pozwala ująć 
natężenie niepokoju egzystencjalnego, traktowanego jako złożona, trójczyn‑
nikowa struktura, konstytuowana treściowo przez: lęk przed winą i potępie‑
niem, pustką i bezsensem oraz losem i śmiercią30.

Karol Juros pozostawił w zrewidowanej wersji tylko te itemy z pierwotnej 
skali (w liczbie 25), które dotyczą osobistego lęku (płaszczyzny Eigenwelt, 
czyli ustosunkowania się do siebie), pomijając uwzględniany wcześniej wy‑
miar relacji jednostki do świata (Umwelt) oraz innych osób (Mitwelt). Dodał 
ponadto 13 nowych twierdzeń, oddających treściowo współczesne lęki. Ba‑
dani udzielali odpowiedzi na skali od 1 (nigdy) do 7 (stale), w odniesieniu 
do częstości występowania danego stanu u osoby, a możliwy wynik zawierał 
się w przedziale od 38 do 266 punktów. Tak skonstruowaną metodą zbadano 
grupę 205 studentów. Uzyskane wyniki posłużyły za materiał empiryczny dla 
analizy czynnikowej, dzięki której otrzymano wspomnianą trójczynnikową 
strukturę. Okazało się, że w nowym modelu 13 dodatkowych stwierdzeń zo‑
stało wkomponowanych w treść czynników już istniejących, co oznacza, że 
sama struktura niepokoju egzystencjalnego nie zmieniła się na przestrzeni 24 
lat31. Ów fakt bezsprzecznie można uznać za dobrą miarę stałości samej me‑
tody32. Na podstawie obiecujących rezultatów przytoczonych badań można 

27 Por. J. Szymołon, Lęk i Fascynacja. Osobowościowe korelaty lęku i fascynacji w przeżyciu 
religijnym, Lublin 1999, s. 62-63.
28 K. Juros, Struktura niepokoju egzystencjalnego studentów. Badania replikacyjne: 1988-
2011, w: Młoda Psychologia, t. 1, red. E. Drop i M. Maćkiewicz, [Stare Kościeliska] 2012, 
s. 202.
29 Tamże.
30 Metoda pozwala oszacować jeden wynik ogólny oraz wartości natężenia w zakresie lęku 
przed winą i potępieniem (skala SNE1 – licząca 17 itemów), pustką i bezsensem (SNE2 – 11 
itemów) oraz losem i śmiercią (SNE3 – 10 itemów). Zob. Tamże, s. 211-213.
31 Tamże, s. 214-215.
32 Podstawowe właściwości psychometryczne kwestionariusza można określić jako bardzo 
dobre. Trzy wyróżnione czynniki wyjaśniają kolejno SNE1 – 21%, SNE2 – 18% i SNE3 – 15% 



113
JAN KUTNIK
Wielowymiarowość egzystencjalnego lęku – filozofia egzystencjalna jako inspiracja 

także pokusić się o wniosek, po pierwsze, że fenomenologiczne rozróżnienia 
dotyczące lęku autorstwa Tillicha sprawdzają się jako semantyczna matryca 
dla dobrze opracowanej statystycznie metody, pozwalającej ująć określone 
aspekty funkcjonowania człowieka oraz pewne aspekty jego osobowości. Po 
drugie, jeśli potraktować takowe „praktyczne” kryterium zastosowania teorii 
jako miarę jej trafności, to należy uznać, że została ona w ten swoisty sposób 
potwierdzona.

Metodę opracowaną przez Jurosów wykorzystano do analizy strukturalne‑
go modelu określającego relacje i współzależności pomiędzy podstawowymi 
właściwościami egzystencji (zmiennymi egzystencjalnymi): autentycznością, 
lękiem egzystencjalnym, poczuciem sensu życia i orientacją temporalną odda‑
jącą afirmację teraźniejszości33. Lęk został ujęty w tym projekcie właśnie przy 
wykorzystaniu SNE 38. Analiza zgromadzonego materiału pozwala zauwa‑
żyć, że okazał się on być zaskakująco słabym czynnikiem, w takim znaczeniu, 
że w strukturalnym modelu stanowił element labilny i podatny na warunko‑
wanie. Otrzymane dane dały asumpt do tego, aby przypuszczać, że jednostce 
o wyraźnym poczuciu sensu życia nader łatwo powinno być sobie z nim pora‑
dzić. Wyniki badania sugerują więc, że lęk egzystencjalny nie jest na tyle sil‑
nym czynnikiem, aby widzieć w nim podstawę osobowości i element mogący 
warunkować chociażby autentyczność34. Najwidoczniej odczuwanie poczucia 
winy, że nie jest się odpowiedzialnym i nie wybiera się wolności oraz trwoże‑
nie się przewidywaną śmiercią, nie paraliżują osoby w tak znacznym stopniu, 
jak to mogłoby się wydawać.
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Streszczenie

Psychologowie egzystencjalni czerpali podstawę teoretyczną dla swych badań z fi‑
lozoficznych opisów lęku, specyficznie związanego ze świadomością śmierci i nie‑
uchronności losu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ten typ lęku ma szczególnie 
daleko idący wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka. Jedną z ciekawszych 
prób podania systematyki lęku egzystencjalnego podjął Paul Tillich. Dokonał on roz‑
poznania istotnej różnicy w odniesieniu do ludzkiej świadomości śmierci. Nie wiązał 
lęku z abstrakcyjną wiedzą ogólną, dotyczącą tego, że każda istota żywa musi umrzeć. 
Uważał, że jego ogromne znaczenie i wpływ na daną egzystencję jest skutkiem doj‑
mującej „osobistej” świadomości śmierci, wynikającej z antycypacji kresu własnego 
losu i istnienia. Lęk egzystencjalny nie jest więc skutkiem percepcji prawideł rządzą‑
cych życiem, ale stanowi on osobiste i angażujące doświadczenie. Ponieważ wynika 
on z faktycznego stanu egzystencji, to sam także jest po prostu faktem i w związku 
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z tym nie można go traktować analogicznie do lęku neurotycznego, wywołującego 
stan choroby. Dopiero w sytuacji, gdy jednostka nie przyjmie wobec konfrontacji 
z nim właściwej postawy, może się wówczas przerodzić w stan patogenny.

W artykule przedstawiono. w jaki sposób filozoficzna koncepcja Tillicha przeniknęła 
do psychologii, stanowiąc inspirację dla rozważań teoretycznych Rollo Maya oraz 
empirycznych badań Andrzeja Jurosa. Badania te, zreplikowane w 2012 przez Karola 
Jurosa potwierdziły, że po dokonaniu operacjonalizacji lęku egzystencjalnego w uję‑
ciu proponowanym przez Tillicha i uwzględnieniu dokonanej przezeń kategoryzacji, 
uzyskany został model czynnikowy, składający się z trzech wymiarów, lęku: 1) przed 
winą i potępieniem, 2) pustką i bezsensem oraz 3) losem i śmiercią.

Słowa kluczowe: egzystencjalizm, lęk egzystencjalny, skala niepokoju egzy‑
stencjalnego, filozofia, psychologia, badania empiryczne, Tillich, May, Juros
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Piotr Duchliński
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Atmosfera strachu i jej rola  
w doświadczeniu świata realnego

Trudno sobie wyobrazić doświadczenie świata bez udziału emocji. Nawet 
jeśli filozofowie nie zawsze brali je pod uwagę, to poeci i literaci zawsze 
podkreślali ich rolę w poznaniu świata. Trafnym wyrazem są słowa Witolda 
Gombrowicza, który w swoich Dziennikach napisał:

Czy […] filozofia, której punktem wyjścia jest świadomość, może mieć wiele 
wspólnego z egzystencją? Przecież świadomość jako taka jest czymś dla życia 
obojętnym. Życie zna tylko kategorie przykrości i przyjemności. Świat istnieje 
dla nas tylko jako możliwość bólu lub rozkoszy. Świadomość, póki nie jest 
świadomością bólu lub rozkoszy, nie ma dla nas znaczenia. Uświadomiłem 
sobie istnienie tego drzewa – i cóż stąd? Ani mnie to grzeje ani ziębi. Byt 
uświadomiony, to nie żaden byt – póki moja wrażliwość go nie odczuje. Nie 
byt uświadomiony, a byt odczuty jest ważny. Świadomość tedy musi być świa‑
domością wrażliwości, nie zaś bezpośrednią świadomością bytu1.

Niektórzy filozofowie, jak Nicolai Hartmann, twierdzili, że świat realny 
jest nam pierwotnie dany w różnych typach aktów emocjonalno-transcendent‑
nych, poprzedzających wszelką przedmiotową tematyzację. Zanim potraktu‑
jemy świat jako przedmiot naszego poznania, jest on uprzednio dany jako 
niezróżnicowana całość, która nas nachodzi, dotyka, w różnych wymiarach 
egzystencji. Hartmann trafnie, jak się wydaje, zidentyfikował naszą pierwot‑
ną epistemiczną obecność w świecie realnym. Nasza obecność w świecie ma 
charakter ucieleśniony i pociąga za sobą szereg czynności sensoryczno-moto‑
rycznych, które wykonujemy na przedmiotach naszego otoczenia, dokonując 
1 W. Gombrowicz, Dziennik (1961-1966), Paryż 1967, s. 122.
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tym sposobem jego teoretycznej i praktycznej eksploracji. Rola emocji w tej 
eksploracji jest niekwestionowana. Pogląd jakoby tylko rozum odgrywał 
dominującą rolę w naszym doświadczeniu świata, został już dawno zakwe‑
stionowany. Martin Heidegger zwracał uwagę, że świat nie jest nam dany za 
pomocą przedstawień, tylko w nastrojeniu. Pierwotną relacją do świata nie 
jest relacja epistemiczna podmiot – przedmiot. Nastrój odsłania nasze bycie 
w świecie, ujawnia naszą faktyczność, która od nas w żaden sposób nie zale‑
ży. Można powiedzieć, że nastrój wydobywa na jaw nas samych w relacji do 
świata i samych siebie. Nastrojenie to aprioryczna wrażliwość Dasein, która 
konstytuuje jego egzystencjalne otwarcie na bycie-w-świecie. Nastrój jest za‑
tem czymś w rodzaju „okna na świat”. Także współczesne badania na grun‑
cie neuronauk dobitnie pokazują emocjonalny charakter ludzkiego doświad‑
czenia świata. Emocji nie można jednak traktować jako sfery wyizolowanej 
z całości interakcji agens – środowisko (świat), trzeba je widzieć w ścisłym 
powiązaniu z ludzką cielesnością, w obszarze której doświadczamy różnych 
rodzajów emocji. Jak trafnie pisał amerykański pragmatysta John Dewey, „ja‑
kość emocjonalna samego doświadczenia daje zadowolenie, ponieważ posia‑
da ono wewnętrzną spoistość i osiąga spełnienie w uporządkowanym i zorga‑
nizowanym ruchu”2.

Poniżej, odwołując się do badań z zakresu fenomenologii i teorii ucie‑
leśnionego poznania, zaprezentujemy rolę, jaką odgrywa atmosfera strachu 
w poznaniu realnego świata. Będziemy argumentować za tezą, że strach jako 
emocja jest pewną atmosferą, którą odczuwamy w naszej ciałosferze. Pokaże‑
my, że doświadczenie tego, co realne, ujawnia się poprzez tę atmosferę w spo‑
sób bardziej wyrazisty i nieodparty niż na przykład w poznaniu rozumowym, 
które wyraża się w strukturach sądowych. Uczucia atmosferyczne nie podle‑
gają też żadnej epoche. Nasza argumentacja będzie wpleciona w prezentację 
wybranych stanowisk i autorów, w żadnym też wypadku nie rości sobie prawa 
do jakiegoś ostatecznego rozstrzygnięcia poruszanego zagadnienia. W pierw‑
szej kolejności inspirując się przemyśleniami twórcy Nowej Fenomenologii 
Hermana Schmitza, zaprezentujemy, jaki jest związek uczuć, emocji z tak ro‑
zumianą ciałosferą i sytuacją3. Chodzi zatem o sprecyzowanie pewnych pojęć, 
które umożliwią nam argumentację za powyższymi tezami. Wyjdźmy zatem 
od pojęcia ciałosfery. Jest to pojęcie klucz, które otwiera dostęp do uchwy‑
cenia tego, na czym polega „bycie dotkniętym”. Schmitz przez ciałosferę 
rozumie „to, co z siebie samego człowiek odczuwa w okolicy swego ciała, 
2 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław 1975, s. 49. 
3 Zob. H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, przeł. B. Andrzejewski, Poznań 2001, 
s. 22-26, tenże, Nowa Fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, przeł. A. Przyłębski, Warszawa 
2015, s. 121-159. 
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bez odwoływania się do świadectwa pięciu zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, 
węch, smak) i do postrzeżeniowego schematu ciała (tzn. wyprowadzonego 
z doświadczenia wzroku i dotyku zwyczajowego wyobrażenia swojego cia‑
ła)”4. To bycie dotkniętym jest stanem afektywnego poruszenia. Należy do 
faktów subiektywnych, o których możemy powiedzieć, że doświadczam ich 
z perspektywy pierwszoosobowej. Fakty subiektywne są zawsze przykrojone 
do kogoś, jak pisze Schmitz, w przeciwieństwie do tzw. faktów obiektywnych 
do których ma dostęp szersze grono ludzi. Fakty subiektywne nie są neutralne, 
nie zapewniają tak jak fakty obiektywne dostępu dla każdego. Przez to nie 
okupują, jak fakty obiektywne, utraty pełności i pierwotności5. Bycie afek‑
tywnie dotkniętym stanem towarzyszy człowiekowi przez cały czas jego ży‑
cia, choć stany mogą być różnie odczuwane, co uzależnione jest od natężenia 
impulsu witalnego.

Mówiąc o ciałosferze, Schmitz ma na myśli ciało przeżywane (Leib), 
które przeciwstawia ciału obiektywnemu (Korper). Ciało obiektywne, któ‑
rym przeważnie zajmują się nauki empiryczne, można podzielić na części, 
natomiast ciało przeżywane, które zakresowo pokrywa się z ciałosferą, jest 
czymś przeżyciowo i afektywnie jednolitym. Tego ciała nie można podzielić 
na części, choć podobnie jak ciało obiektywne ma ono swoją rozciągłość, 
można powiedzieć fenomenalną, a także umiejscowienie. Schmitz zwraca 
uwagę na przedosobowy poziom przeżywania obecności w świecie, który 
dokonuje się dzięki ciału. Przedosobowe życie zwierząt czy małych dzieci 
w pierwszych miesiącach ich życia dokonuje się w obszarze czterech pól: 
ruchomego trwania, pierwotnej teraźniejszości, cielesnej dynamiki i ciele‑
snej komunikacji6. Autor Nowej Fenomenologii interesująco pokazuje, w jaki 
sposób doświadczane przez podmiot uczucia przenikają różne „obszary” 
ciałosfery. Tradycja przyzwyczaiła nas do myślenia o uczuciach w katego‑
rii czegoś nie przestrzennego. W podejściu tym nie identyfikowano jednak 
trafnie całej sfery uczuć. „Przestrzeń uczuciowa, w której uczucia rozciągają 
się jako przestrzennie nie miejscowo rozlane, ogarniające ciałosferyczne at‑
mosfery. Poprzez ową zdolność uczuć, które w stanie afektywnego dotknięcia 
dają się odczuwać ciałosferycznie, przestrzeń uczuciowa pozostaje w związ‑
ku z przestrzenią ciałosferyczną”7. Tymczasem Schmitz idzie jakby pod prąd 
tej tradycji i zdroworozsądkowemu myśleniu, twierdząc, że uczucia, których 

4 H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 12. 
5 Zob. H. Schmitz, Wola z punktu widzenia neofenomenologii, w: Studia z filozofii niemiec-
kiej, t. 4: Antropologia filozoficzna, red. J. Rolewski, S. Czerniak, Toruń 2004, s. 88.
6 Zob. tamże, s. 91-92.
7 Tamże, s. 49. 
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z różną intensywnością doświadczamy, są rozlanymi przestrzennie atmosferami. 
Sam autor świadomy jest paradoksalności prezentowanego poglądu. Stwierdza, 
że „teza o przestrzenności uczuć jest skrajną, wprost niewiarygodną herezją, bo 
uczucia uchodzą za prywatne stany duszy”8. Autor Nowej Fenomenologii stara 
się przezwyciężyć paradygmat psychologistyczny, w którym zamykano uczucia 
w świecie wewnętrznym, odcinając je tym samym od wszystkich związków ze 
światem oraz intersubiektywnością. To jednak, że uczucia są przestrzenne, nie 
oznacza, że ulokowane są w jakimś miejscu. Otóż, kiedy autor pisze o prze‑
strzenności uczuć, to nie chodzi mu w żadnym wypadku o przestrzeń fizyczną, 
z całymi współrzędnymi i punktami, które można identyfikować za pomocą ma‑
tematyki9. Choć uczucia są przestrzenne, to jednak nie można ich nigdy pre‑
cyzyjnie zlokalizować. Są rozlanymi atmosferami, które odczuwamy z różnym 
natężeniem w naszej ciałosferze10. Należą one do kategorii przestrzeni bezpłasz‑
czyznowych. Tego typu przestrzeni nie można zlokalizować za pomocą punktów 
i przecinających je prostych, jak jest to w przypadku przestrzeni trójwymiaro‑
wych. Przestrzenie te zawierają określone sugestie ruchu i kierunki, które nie są 
odwracalne, odnoszą się one do absolutnego miejsca, jakie zajmuje odczuwająca 
ciałosfera11. Schmitz zwraca uwagę, że trzeba rozróżnić między postrzeganiem 
atmosfery a byciem przez nią opanowanym, dotkniętym i poruszonym12. Przej‑
ście między tymi stanami jest zasadniczo płynne, jednakże umiejętna obserwa‑
cja pozwala na śledzenie przejścia od spostrzeżenia atmosfery do opanowania 
przez nią. Natomiast „afektywne bycie – poruszonym przez uczucie – jest zatem 
podporządkowane przenikającemu działaniu uczuć jako atmosfer”13.

Charakteryzując uczucia Schmitz, określa je w kategorii „półrzeczy”, któ‑
re mają to do siebie, że nagle pojawiają się, następnie znikają, aby znów po‑
jawić się i z właściwą sobie siłą uderzyć w ciałosferę. Uczuciowe atmosfery 
atakują przede wszystkim popęd witalny, który w ciałosferze przejawia się 
w określonych formach ściskania i rozszerzania. Atmosfera uczuciowa może 
ogarniać tak jedną osobę, jak również wiele osób. W pierwszym przypadku 
atmosfera ma charakter prywatny, w drugim zaś można mówić o społecznej 
atmosferze uczuć. Doświadczenie uczuć jest subiektywnym stanem ciałosfe‑
rycznego dotknięcia nimi14. Schmitz wyjaśnia to następująco:

8 H. Schmitz, Nowa Fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, dz. cyt., s. 131.
9 Zob. tamże, dz. cyt.., s. 122-123. 
10 Zob. H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 23-24. 
11 Zob. H. Schmitz, Nowa fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, dz. cyt., s. 127. 
12 Zob. tamże, s. 136-138. 
13 Tamże, s. 138. 
14 Zob. H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 26. 
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Podczas gdy uczucia są rozlanymi przestrzennie atmosferami, odczuwanie 
uczuć jest zawsze stanem ciałosferycznego dotknięcia nimi, o ile chodzi o by‑
cie ogarniętym nimi, a nie tylko o postrzeganie atmosfer, tak jak w przypadku, 
gdy poważny obserwator znajdzie się pośród swawolnej zabawy15.

Uczuć można doświadczać w obszarze ciałosfery jako lekkich lub cięż‑
kich. Na przykład atmosfera zakłopotania doświadczana jest jako ciężka 
i przygniatająca. Inaczej jest już w doświadczeniu uczucia radości. Schmitz 
pisze, że „wywołany radością stan ciałosfery może mieć wieloraki, niekiedy 
skrajnie odmienny charakter. Można cieszyć się co prawda w energiczny, eks‑
pansywny, gorączkowy sposób, ale występuje też radość łagodna, w której 
człowiek się zanurza, i ona potrafi osobę nią ogarniętą uskrzydlić przeciwko 
sile ciężkości”16. W doświadczaniu radości dany jest moment jakby unoszenia 
się ponad obowiązujące prawo grawitacji. Człowiek ogarnięty radością, czuje 
się lekko, ma wrażenie, jakby unosił się razem ze swoją ciałosferą ponad prze‑
strzeń fizyczną. Oczywiście w przypadku innych atmosfer uczuciowych na 
przykład smutku, zakłopotania, możemy doświadczać czegoś przeciwnego, 
pewnej ociężałości, jakby coś przyganiało nas. Wówczas chodzi o „ciężkość 
całościową, atmosferyczną, tak jak mówi się o przytłaczającej pogodzie, która 
nastraja człowieka ponuro i osowiale”17.

Schmitz zwraca również uwagę, że doświadczane przez nas atmosfery 
uczuciowe mają jakby pewną siłę zobowiązania lub po prostu pewną wła‑
dzę nad człowiekiem18. Można powiedzieć, że niektóre z nich, zwłaszcza te 
podzielane społecznie, mają swoją własną normatywność, która wymusza na 
ludziach określone cielesne zachowania. „Uczucia są atmosferami wymagają‑
cymi, które dzięki swemu bezmiejscowemu rozlaniu w danym aktualnie oto‑
czeniu wysuwają totalne roszczenia, i które wiodą ku konfliktowi, kiedy zda‑
rzają się atmosfery przeciwstawne”19. Kiedy znajdujemy się na uroczystości 
pogrzebowej, która owiana jest smutną atmosferą, doświadczamy swoistego 
wymogu dopasowania się do niej. Atmosfera ta generuje określone sugestie 
ruchowe wymagające od nas określonych ruchów cielesnych, począwszy od 
mimiki twarzy, po konkretne gesty wykonywane rękoma przy składaniu kon‑
dolencji. Atmosfera ta wydaje się obowiązywać absolutnie i totalnie, przy tym 
jest nietolerancyjna dla żadnych innych atmosfer. To więc, co powstrzymu‑
je nas w takiej chwili od przeżywania innych atmosfer, jest pewna godność 

15 Tamże. 
16 Tamże, s. 23. 
17 Tamże, s. 24. 
18 H. Schmitz, Nowa Fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, dz. cyt., s. 135.
19 H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 25 
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smutku, cierpienia. Doświadczamy swoistego rodzaju emocjonalnej norma‑
tywności. Przez to, że atmosfery posiadają swój autorytet, prowadzą do kon‑
fliktu z innymi atmosferami. Nie zawsze jednak tak musi być. Na przykład 
takie atmosfery jak rześkość czy znużenie mogą bezkonfliktowo współistnieć 
ze sobą. Schmitz zwraca uwagę, że atmosfery generują konkretne sugestie 
ruchów, które powinny zostać wykonane w danej sytuacji. Ogarnięta jakimś 
uczuciem osoba, wie po prostu jak ma się zachowywać. Człowiek, który do‑
świadcza radości, wie jak ją okazywać, nie musi pytać innych, w jaki sposób 
ma to robić. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których doświadczający 
jakiejś atmosfery uczuciowej człowiek, nie wie, jak się zachować. Kiedy znaj‑
dujemy się w takiej sytuacji, bardzo często szukamy słów lub gestów, które 
potrafiłyby wyrazić ciałosferycznie ogarniające nas uczucia. Wydaje się, że 
tylko wtedy, kiedy uczucie jest przeżywane spontanicznie, wówczas jakby 
samo w sobie znajduje drogę zewnętrznego cielesnego wyrazu. Szereg at‑
mosfer uczuciowych posiada bowiem swój konwencjonalny wyraz. Uczymy 
się ich w procesie kulturowej socjalizacji. Dlatego kiedy brakuje nam słów 
lub gestów, aby wyrazić emocje, wówczas mamy jakby pod ręką podręczną 
wiedzę, zdobytą w trakcje kulturowego transferu wiedzy, która podpowia‑
da, jak wyrazić słowa lub gesty cielesne. Kultura, w której żyjemy pokazuje 
nam, w jaki sposób mamy doświadczać i językowo werbalizować przeżywane 
uczucia. Ciałosfera jest plastyczna, dlatego można ją kształtować, a wpływ na 
jej kształtowanie mają normy i zasady kulturowego współżycia.

Amerykański kognitywista Stephen Mark Johnson, powołując się na bada‑
nia Eugene`a Gendlina, opisuje sytuację, w której w sposób przedjęzykowy, 
nieformalny, przeczuwamy określoną jakość sytuacji, w której się znajduje‑
my, tylko mamy problem z jej wyrażeniem. Przeczuwamy na przykład, że 
znajdując się w sytuacji, kiedy chcemy powiedzieć komuś przykrą prawdę, 
doświadczamy bardzo przykrego dyskomfortu, który odczuwamy w naszej 
ciałosferze jako ciężki, przybijający, przygniatający nas do ziemi. Wówczas 
próbujemy dobierać odpowiednie słowa tak, aby wyraziły to, co czujemy. Nie 
zawsze nam się to udaje, nierzadko podskórnie czujemy, że dobrane przez 
nas słowa nie są adekwatne do „odczuwanej” przez nas jakości emocjonalnej 
sytuacji20. Całość doświadczanej przez nas atmosfery określa sposób, w jaki 
się wyrażamy i poruszamy. W nieformalny sposób odczuwania przez nas ja‑
kość atmosfery implikuje szereg możliwości, których nie jesteśmy w stanie 
logicznie z niej wywnioskować, przeczuwamy je tylko, ale nie zawsze wiemy, 
które z nich się odsłonią i staną aktualne. Sytuacje, w jakich się znajdujemy, 

20 Zob. M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. J. Płuciennik, 
Łódź 2016, s. 100-102.
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są zmienne i dynamiczne. W każdej z nich zawarte są możliwości, które mogą 
się ujawnić i zmienić nasz dotychczasowy ogląd. Może dojść do czegoś, co 
Edmund Husserl nazywał eksplozją doświadczenia. Okazuje się zatem, że 
nieformalne i przedjęzykowe odczucie ciałosferyczne uczuciowej atmosfery 
jest tym, które określa nasz sposób cielesnego reagowania. Podanie ręki przez 
przyjaciela na znak zgody rozbija pierwotnie ciężką i ponurą atmosferę niepo‑
koju, strachu, zażenowania i dyskomfortu. Jeden gest cielesny doprowadza do 
zamiany znaczenia odczuwanej atmosfery na radosną i pogodną, która odsła‑
nia nowe możliwości słowa i gestu. Możemy na przykład w stosunku do jakie‑
goś człowieka żywić nieuzasadnione uprzedzenia, stereotypy, które wprowa‑
dzają nas w atmosferę strachu. Obawiamy się kogoś, że zrobi nam krzywdę, 
że źle nas potraktuje. Taki człowiek zdaje się nosić ze sobą pewną atmosferę 
strachu, w którą wciąga wszystkich nawiązujących z nim jakąkolwiek rela‑
cję. Trwa ona tak długo, dopóki nie skonfrontujemy się z tym człowiekiem 
„twarzą w twarz”. Bardzo często takie doświadczenie ma charakter wyzwa‑
lający, przełamujący wiszącą nam nami atmosferę strachu, która została nam 
zaindukowana przez określoną grupę społeczną. Ktoś, kogo do tej pory bali‑
śmy się, nagle w spotkaniu „twarzą w twarz” wyciąga rękę, poklepuje nas po 
ramieniu, uśmiecha się. Nasze antycypacje wyrastające z atmosfery strachu 
nagle jakby eksplodują, nie znajdując żadnego wypełnienia w faktycznym 
doświadczeniu. Tymi gestami ciałosferycznymi nasz interlokutor przełamu‑
je dotychczasową atmosferę, sprawia, że na jej miejsce wchodzimy w inną, 
bardziej afirmacyjnie nastawioną do rzeczywistości. Trzeba bowiem pamię‑
tać, że atmosfera strachu prowadzi bardzo często do odmowy uznania czegoś 
lub kogoś w jego wartości. Kiedy stale wszystkich podejrzewamy o to, że 
zrobią nam krzywdę, wówczas wszystkich traktujemy jak potencjalnych wro‑
gów, antycypujemy tylko, kiedy nas zaatakują. Gesty cielesne mają zdolność 
przełamywania określonych atmosfer. Dlatego, że poprzez nie bezpośrednio 
możemy doświadczyć w naszej ciałosferze innego człowieka, w którym przy‑
chodzą do nas inne atmosfery, czasem bardziej pasujące do rzeczywistości niż 
ta, w której my obecnie się znajdujemy.

Doświadczane uczucia mogą mieć charakter czystych nastrojów, niescen‑
trowanych, czyli wolnych od kierunków lub uczuć scentrowanych posiadają‑
cych swój przedmiot21. Nastroje mają charakter nietematyczny, stanowią coś 
w rodzaju nieukierunkowanego tła. Schmitz wyróżnia dwa rodzaje nastrojów: 
spełnione i puste. Przykładem pierwszego jest na przykład radość, a drugiego 
rozpacz22. „Czyste nastroje są nastrojami podstawowymi w takim sensie, iż 

21 Zob. H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 61-62. 
22 Zob. tamże, s. 62. 
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leżą u podstaw wszelkich skomplikowanych uczuć: nie istnieją żadne uczu‑
cia, bodaj żadne przeżycie człowieka, które nie byłoby podporządkowane at‑
mosferycznej alternatywie «zadowolenie lub rozpacz»”23. Natomiast emocje 
lub też czyste pobudzenia mają charakter intencjonalny, czyli są scentrowane, 
czyli ukierunkowane na określone przedmioty. Nie wszystkie czyste pobu‑
dzenia pozwalają na uchwycenie ich fenomenalnego źródła. Niektóre z nich 
odznaczają się tzw. bezdennością24. Przykładem są ciałosferycznie odczuwa‑
ne przeczucia, które jakby „wiszą w powietrzu”, nadając naszemu doświad‑
czeniu ambiwalentnego znaczenia. Towarzyszy temu bardzo często nieokre‑
ślona co do swojego przedmiotu atmosfera strachu. Niescentrowany strach 
sprawa, że zaczynamy coś przeczuwać, czegoś się obawiać, nie wiemy jednak 
dokładnie, co to jest, nie potrafimy też odczytać żadnych intencji motorycz‑
nych, które to coś, co przeczuwamy, że nam jakoś zagraża, do nas wysyła. 
Przeczucia nie posiadają określonego kierunku i scentrowania, zalewają one 
ciałosferę, prowadząc do mglistej obawy, atmosfery nieufności, zagrożenia, 
a w niektórych przypadkach patologicznych mogą też skutkować całkowitym 
wycofaniem z działania. Przeczucia nie posiadają wyraźnego źródła, z któ‑
rego pochodzą. Dopiero z tych czystych pobudzeń powstają scentrowane 
tematycznie uczucia. „Czyste pobudzenia jako ustrukturowane atmosfery są 
kształtami, zaś scentrowane pobudzenia kształtami scentrowanymi o rozwi‑
dlonym często centrum”25. Scentrowane atmosfery uczuciowe posiadają swój 
obszar zagęszczenia i swój punkt zaczepienia26. Jako przykład możemy podać 
sytuację, w której osoba zmuszona jest do wejścia do domu, w którym prze‑
bywają zabójcy. Obszarem zagęszczenia dla uczuć tej osoby jest dom, nato‑
miast punktem zaczepienia jest potencjalne niebezpieczeństwo, że osoba ta 
może zostać zamordowana. W takiej sytuacji czyste pobudzenie przeradza się 
w scentrowany strach. W doświadczeniu zachowania innych osób figura „za‑
gęszczenie i zaczepienie” również odgrywa swoją rolę. Jeśli ktoś jest sprawcą 
jakiegoś działania, które gwałci powszechnie obowiązujące normy społecz‑
ne, wówczas obszarem zagęszczenia jest osoba, natomiast punktem zacze‑
pienia jest jej działanie. Sytuacje, w jakich się znajdujemy, możemy zatem 
doświadczać jako uporządkowane według figury: „punt zagęszczenia – punkt 
zaczepienia”. Figura ta porządkuje nam odczuwane w ciałosferze emocje, 
wskazuje, co jest tłem (zagęszczenie), na którym rozgrywają się scentrowane 
emocje (zaczepienie). Jeśli znajdujemy się w jakiejś sytuacji zagrożenia, tym, 

23 Tamże, s. 63. 
24 Zob. tamże, s. 64-65. 
25 Tamże. 
26 Zob. tamże, s. 66-69. 
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co bezpośrednio odczuwamy w przestrzeni ciałosfery, jest przede wszystkim 
strach przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, np. przed śmiercią. Nato‑
miast punktem zaczepienia może być konkretna osoba mordercy. Strach przed 
śmiercią jest tłem dla rozwinięcia się konkretnego uczucia wobec potencjal‑
nego mordercy. To samo dotyczy wstydu, który stanowi tło dla konkretnych 
uczuć dotyczących zachowania, czy to mojego własnego, czy innych osób27. 
Również uczucia radości możemy doświadczać tak ze względu na obszar za‑
gęszczenia lub obszar zaczepienia. Jak pisze Schmitz:

Różnicę tę możemy sobie łatwo uzmysłowić na podstawie radości kandydata 
po zdanym egzaminie; radość z powodu zdania jest ulgą, często także z po‑
wodu tego, że można z siebie zrzucić całą niebezpieczną procedurę egzami‑
nu. Radość ze względu na zdany egzamin jest natomiast rozkoszowaniem się 
i wykazuje tendencję do przypomnienia sobie szczęśliwego przebiegu egzami‑
nu; cechę ulgi zyskuje ona tylko wtedy, gdy jest zarazem radością z powodu 
zdania otwierających się tym samym perspektyw28.

Atmosfer uczuciowych doświadczamy w naszym życiu w różnych sytu‑
acjach. W sposób szczególny doświadczamy ich w zamieszkiwaniu przestrze‑
ni. Zamieszkiwać jakąś przestrzeń to nie tylko posiadać materialny dom, ale 
to przede wszystkim doświadczać pewnej kultury uczuć. „Zamieszkiwanie 
jest kulturą uczuć w odgrodzonej przestrzeni, przy czym człowiek układa się 
z przenikającymi ją bezdennymi atmosferami w taki sposób, iż odnajduje wo‑
bec nich relacje, pozwalające mu w jakiś stopniu na harmonijne zrównowa‑
żone życie”29. Zamieszkiwanie polega na pewnym odgrodzeniu się, na wyty‑
czeniu własnej przestrzeni, odrębnej od przestrzeni innych. Zamieszkiwanie 
wiąże się bowiem z prywatnością i z intymnością. Konstytuowanie przestrze‑
ni zamieszkania to nie tylko wznoszenie domu. Najprostsze formy wyłączania 
się z przestrzeni polegają na zamknięciu oczu i w ten sposób na wyciszeniu 
doświadczenia wrażeniowego. Rozluźnienie ciałosfery, poddanie się np. re‑
laksującemu wypoczynkowi, jest jedną z formą przestrzennego odgradzania 
się od innych przestrzeni. Trudniej osiągnąć już takie wyłączenie w przypad‑
ku zmysłu słuchu, gdyż cały czas jesteśmy wystawieni na odbieranie bodźców 
słuchowych, nawet jeśli uda nam się wyłączyć wpływ doznań wzrokowych. 
Atmosfery związane z zamieszkiwaniem mogą być bardzo różne. Może to 
być np. atmosfera przytulności, która uwarunkowana jest wystrojem miesz‑
kania. Przytulności doświadczamy w całości naszej ciałosfery jako czegoś 
miłego, łagodnego, miękkiego, rozproszonego.
27 Zob. tamże, s. 68-69. 
28 Tamże, s. 67. 
29 Tamże, s. 82. 
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Zamieszkiwanie oznacza dysponowanie atmosferycznością, na ile odgrani‑
czenie gwarantuje owemu dysponowaniu pole do działania; stąd też mieszka‑
nie jest przestrzenią chronioną, w której człowiek dzięki filtrującemu odgro‑
dzeniu, ma w pewnym sensie okazję urządzić się wśród czystych nastrojów 
i bezdennych pobudzeń, pod pewnym względem je pielęgnując, pod innym 
tłumiąc, oraz zapewniając sobie tym sposobem sprzyjający, ale też intensywny 
i urozmaicony klimat uczuć30.

Badania Hermanna Schmitza pokazują, w jaki sposób uczucia i ciałos‑
fera wiążą się ze sobą w kontekście codziennego doświadczenia. Od stro‑
ny fenomenologicznej afektywny stan bycia dotkniętym przez uczuciowe 
atmosfery jest zawsze ciałosferyczne. Znaczy to, że atmosfer uczuciowych 
doświadczamy zawsze jako pobudzeń, które wyzwalają intencję określonych 
ruchów, gestów i słów. Atmosfery uczuciowe posiadają swój autorytet, wy‑
suwają określone roszczenia pod adresem naszego ciała. Jak pisze Schmitz, 
autorytet gniewu żąda odwetu, który może w uzasadnionych okolicznościach 
posiadać charakter moralny, natomiast autorytet radości jest impulsem pory‑
wającym, unoszącym dotkniętą nim osobę, do tego stopnia, że odczuwa ona 
jakby nie obowiązywało ją prawo fizycznej grawitacji31. Z doświadczaniem 
określonych atmosfer uczuciowych związana jest wrażliwość. Filozofowie 
nie zawsze doceniali jej rolę w poznawaniu świata. Niemiecki fenomenolog 
Michael Grossheim32 stwierdza, że zapomniana przez tradycję filozofii zacho‑
du wrażliwość nie zasiedla rzeczy ani duszy, ale jest powiązana z ciałem.

Pod pojęciem ciała rozumiemy tu to, co człowiek może sam odczuć (supren) 
w okolicy swojego ciała, bez opierania się na świadectwie pięciu zmysłów 
(wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku). Wrażliwość opiera się na cielesnej 
komunikacji, przez którą «odczuwamy» innych na własnym ciele33.

W interpretacji Grosheima wrażliwość jest pewną dyspozycją, zdolnością do 
bycia uważnym34. To „bycie uważnym” odnosi się nie tylko do rzeczy, ale też 
do innych osób. To, w jaki sposób dostrzegamy otaczające nas rzeczy i osoby, 
zależy od naszej wrażliwości, czyli od naszej zdolności odbierania ich w obsza‑
rze ciałosfery. Wrażliwość może tak ułatwiać nam doświadczenie świata, jak 
i utrudniać go. Człowiek nadwrażliwy to nie zawsze taki, który widzi więcej 
niż inny, to ktoś, kto na tyle intensywnie odbiera otaczające go środowisko, że 

30 Tamże, s. 84. 
31 Zob. tamże, s. 93-95. 
32 Zob. M. Grossheim, Fenomenologia wrażliwości, „Fenomenologia” 2010, nr 8, s. 19-20. 
33 Tamże, s. 19. 
34 Zob. tamże, s. 27. 
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nie potrafi ani poprawnie używać rzeczy jako narzędzi, ani dostrzec indywidu‑
alność i niepowtarzalność spotykanych osób. Wówczas musi opanować swoją 
wrażliwość, czyli nic innego, jak opanować swoje ciało, które będąc nadwraż‑
liwym, sprawia kłopoty w codziennym funkcjonowaniu. Ale może też spotkać 
człowieka, który jest zbyt mało wrażliwy, jego doświadczenie świata jest „pła‑
skie”, można powiedzieć jednowymiarowe, pozbawione głębi. A jeśli tak, to 
niejako przez kontrast możemy powiedzieć, że wrażliwość otwiera nas na różne 
wymiary świata, a nie tylko na te, które mamy w zasięgu ręki. Są tacy ludzie, dla 
których atmosfera strachu jest czymś, w czym tkwią przez bardzo długie okresy 
swojego życia. Nie potrafią się z niej wyzwolić, gdyż ona jakby stale idzie za 
nimi, jest nieustannie odczuwana w ich ciałosferycznej przestrzeni.

Z punktu widzenia teorii poznania ucieleśnionego, emocje znajdują się 
w samym centrum ludzkiego doświadczenia świata35. Za pomocą cieleśnie 
przeżywanych emocji kontaktujemy się z otaczającym nas środowiskiem ze‑
wnętrznym. Teoretycy ucieleśnionego poznania uważają, że emocje nie są wy‑
izolowanymi od ciała stanami umysłu czy duszy. Tradycyjna filozofia błędnie 
oddzielała w człowieku uczucia niższe, które miały ograniczać się do zmysłów 
i być powiązane z ciałem, do uczuć wyższych, które były niezależne od ciała 
(mózgu)36. Emocje nie znajdują się ani w umyśle, ani też w świecie. Są one kon‑
sekwencją interakcji, w jakie agens wchodzi ze światem. Z ewolucyjnego punk‑
tu widzenia emocje spełniają swoją funkcję w ocenie środowiska wewnętrzne‑
go, którego stany i procesy są konsekwencją wspomnianych interakcji agensa 
z otoczeniem zewnętrznym37. Wyraził to już trafnie John Dewey, pisząc:

Siłą poruszającą i wiążącą jest wówczas uczucie. Selekcjonuje ono rzeczy sto‑
sowne, pasujące do siebie, a wybrane zabarwia na swój sposób, nadając przez 
to jakościową jedność materiałom zewnętrznie niewspółmiernym i niepodob‑
nym. Tym samym wprowadza jedność do różnorodnych części doświadczenia 
przez nie38.

Na gruncie współczesnych neuronauk traktuje się emocje jako określo‑
ne struktury neuronalne, chemiczne behawioralne, które wykształtowały 
się w toku ewolucji biologicznej, jako odpowiedź na różnego typu bodź‑
ce, które przychodzą ze środowiska39. Dzięki emocjom możliwa jest ocena 

35 Zob. M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka ludzkiego rozumienia, dz. cyt., s. 71. 
36 Z takim podziałem spotykamy się w pracy: M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 
1996.
37 Zob. M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, dz. cyt., s. 73-74. 
38 J. Dewey, Szuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław 1975, s. 54.
39 Zob. K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje, przeł. J. Radzicki, J. Suchecki, Warszawa 
2003, s. 133-154, 95-132.



130
cZęść II

Strach i lęk w filozofii

wewnętrznego stanu naszego ciała, w celu utrzymania wewnętrznej home‑
ostazy organizmu. Z ewolucyjnego punktu widzenia emocje odgrywają rolę 
w przystosowaniu osobnika do środowiska. Za pomocą emocji uzyskujemy 
bowiem informacje na temat np. zagrożeń, które spotykamy w środowisku. 
Uczucie strachu, którego doświadczamy w naszych ciele, informuje nas, że 
w bliskim nam otoczeniu znajduje się zagrożenie, które może mieć mniej 
lub bardziej decydujący wpływ na nasze przetrwanie. Emocje pozwalają na 
oszacowanie bodźców w relacji do naszego organizmu. Za ich pomocą roz‑
poznajemy, które bodźce są dla nas korzystne, a które nie są40. Emocje, które 
wyłoniły się w trakcie naszej ewolucji, są uruchamiane w sposób automatycz‑
ny na podstawie różnych bodźców, które do ich wywoływania są zdolne41. 
Należy zatem podkreślić, „że wymiar ewaluacyjny pokazuje pierwotny sens, 
w którym możemy powiedzieć, że emocje są ważną częścią znaczenia. Kiedy 
oceniamy, jak rzeczy się dla nas mają w naszych ciągle zmieniających się 
interakcjach z własnym otoczeniem, bierzmy miarę z własnej sytuacji. To sta‑
nowi w części określenie, co ta sytuacja znaczy tu i teraz”42. 

Mark Johnson, inspirując się amerykańskimi pragmatystami, zauważa, że 
emocji zawsze doświadczamy w określonej sytuacji. Tym bowiem, do czego 
mamy dostęp, nie są odizolowane przedmioty, dane zmysłowe czy własno‑
ści, ale sytuacje, jako pewne całości przedmiotowe zdominowane przez różne 
typy jakości. Dąży on do tego, aby pokazać, że emocje to nie tylko kwestia 
naszych subiektywnych doświadczeń. Kwestionuje pogląd jakoby emocje 
miały być czymś, co jest zamknięte w naszym umyśle43. Kiedy tak traktujemy 
emocje, wówczas przestają one cokolwiek mówić na temat świata zewnętrz‑
nego. Tymczasem emocje są bardzo mocno powiązane z naszym życiem i sy‑
tuacjami, w których się znajdujemy. Już Dewey, na którego badania powołuje 
się Johnson, twierdził, że

[...] uczucia, o ile posiadają rzeczywiste znaczenie, są jakościami złożonego 
doświadczenia, będącego w ruchu i ulegającego przemianom. Mówię tu o zna‑
czeniu rzeczywistym, skoro bowiem uczucie takiego znaczenia nie posiada, 
upodabnia się do wybuchów aktów nieopanowanego dziecka. Wszelkie uczu‑
cia określają jakościowo dramat wydarzeń i zmieniają się w miarę, jak ten się 
rozwija44.

40 Zob. M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, dz. cyt., s. 79-80.
41 Zob. K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje, dz. cyt., s. 248-284.
42 Tamże, s. 80. 
43 Zob. tamże, s. 86. 
44 J. Dewey, Szuka jako doświadczenie, dz. cyt., s. 53.
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Emocje są konsekwencją interakcji agensa i środowiska. W oderwaniu od 
tych interakcji nie można ich właściwie zrozumieć. Smutek, radość, przygnę‑
bienie to nie tylko subiektywne stany, których doświadczamy w przestrzeni 
naszej ciałosfery. Są to także własności określonych sytuacji (można dodać 
obiektywnych), w których się znajdujemy. Zatem sama w sobie sytuacja, 
w której jesteśmy, zawiera emocjonalne cechy (charakterystyki). Za Deweyem 
można potraktować uczucia właśnie jako jakości piętnujące całość doświad‑
czanej przez nas sytuacji45. Pełniej rozwija ten problem Johnson, pisząc:

Mówię „jestem wzruszony”, jednak znaczy to naprawdę, że „Ta sytuacja jest 
straszna”; straszność można właściwie opisać jako obiektywny aspekt sytuacji 
dla mnie w tym momencie. Jednak tak jak wiele strachu jest „we mnie”, tak 
samo jest go w tej „sytuacji”, gdy się z nią stykam. Kiedykolwiek mówię, że 
boję się „sytuacji” albo „tego, co się dzieje”, ja nie działam jako aktor zupeł‑
nie niezależny od swojej sytuacji. Jestem jaki jestem poprzez zmieniającą się 
sytuację. Nie byłoby emocji bez mózgu, ciała, mięsa i krwi, ale nie byłoby jej 
także bez zaistnienia sytuacji, która wykazała podatność na groźby, pokusy 
i perspektywy rozwoju mojego doświadczenia46.

Konstatacja „ta sytuacja jest straszna” jest opisem pewnej uczuciowej at‑
mosfery, która obiektywnie spowija daną sytuację. Jej doświadczenie doko‑
nuje się zawsze poprzez medium przeżywanej ciałosfery. Odczytanie emo‑
cjonalnych komponentów sytuacji pozwala na uruchomienie określonych 
strategii sensoryczno-motorycznych. Inaczej mówiąc, sytuacja napiętnowa‑
na przez jakościową atmosferę uczuciową (np. strachu) wyzwala określone 
intencje motoryczne, za pomocą których podejmujemy działanie, które np. 
może zmierzać do ucieczki z sytuacji lub do jej przekształcenia. Dlatego trze‑
ba przyznać rację Deweyowi, który twierdzi, że integralne doświadczenie 
świata zawiera doznawanie i działanie. Jak pisze Schmitz:

W danej sytuacji można zostać tak silnie dotkniętym przez niezwykłe spojrze‑
nie, czy niezwykły głos, że czuje się poruszonym w sposób szczególny <że 
ciarki przechodzą po plecach>. Spojrzenie i głos są nie tylko, jako półrzeczy, 
dynamicznymi intruzami wynikającymi w ciałosferyczne samopoczucie oso‑
by dotkniętej. Są one również nośnikami atmosfer, owiewających i wywiera‑
jących na osobie dotkniętej charakterystyczne wrażenie, które być może pozo‑
stanie, które będzie chciała zgłębić i poddać refleksji47.

45 Zob. tamże. 
46 M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, dz. cyt., s. 86. 
47 H. Schmitz, Ciałosfera, przestrzeń i uczucia, dz. cyt., s. 90. 
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Atmosfery uczuciowe zdecydowanie więcej mówią nam o realności do‑
świadczanych sytuacji, niż sądy egzystencjalne, które nawet jeśli w niektórych 
sytuacjach wydajemy, to na chłodno i bez większego emocjonalnego zaangażo‑
wania. Jeśli w sądzie egzystencjalnym doświadczenie tego, co realnie istnieje, 
jest „płaskie”, o tyle w emocjach ujawnia się w całym wielobarwnym zniuan‑
sowaniu. Można by powiedzieć, że w atmosferze strachu świat ujawnia swoją 
realność w mocnym modusie dania. Kiedy ma miejsce takie doświadczenie, 
nikomu nie przychodzi do głowy kwestionować jego realności. Ludzie poważ‑
nie traktują to, co wywołuje w nich strach. Realność poprzez atmosferę strachu 
niejako „chwyta nas za gardło ostrzem swego istnienia”, do tego stopnia, że nie‑
możliwe staje się jej zakwestionowanie. Tu nie działa żadna fenomenologiczna 
epoché. W atmosferze strachu, który odczuwamy przede wszystkim w naszej 
ciałosferze, otaczający nas świat realny przedstawia się nam w określonym mo‑
dusie dania. Nie zawsze, jak już zaznaczaliśmy, modus ten jest wyraźny. Strach 
przeżywany jako nastrój raczej zamazuje kontury świata, dopiero kiedy prze‑
chodzi w fazę intencjonalną, ujawnia swój przedmiot. Inspirując się przemyśle‑
niami fenomenologa Alfreda Schutza, moglibyśmy powiedzieć, że istnieje coś 
takiego, jak podstawowa atmosfera strachu, która jest nieustannym korelatem 
naszej ciałosfery48. Z tej podstawowej atmosfery jako pierwotnej antycypacji 
brałyby się inne nastawienia człowieka w stosunku do świata, takie jak: lęk, 
nadzieja, rozpacz, spełnienie itp. Ta podstawowa atmosfera strachu funkcjonuje 
w obrębie codziennej egzystencji człowieka, sprawia, że nie jest możliwe wy‑
kroczenie po nią. Mówiąc w języku fenomenologicznym, atmosfera strachu jest 
domeną nastawienia naturalnego, w którym akceptujemy świat realnie istnieją‑
cy jako antycypacje naszego poznania i działania. Z atmosferą strachu bardzo 
często związane jest przeżycie szoku49. Na doświadczenie szoku nie można się 
przygotować. Spada on czasem na nas jak przysłowiowy „grom z jasnego nie‑
ba”. Szok jest stale obecny w naszym życiu codziennym. Spotykamy go w naj‑
bardziej prozaicznych zakamarkach naszego życia, na przykład w używaniu 
narzędzi przy wykonywaniu najprostszych czynności. Mogą mu towarzyszyć 
różne emocje, tak pozytywne, jak i negatywne. Kiedy wyrasta on z atmosfery 
strachu, może prowadzić do bardziej wyrazistszego ujawnienia się niektórych 
aspektów rzeczywistości. Szok pozwala nam przechodzić od jednych doświad‑
czeń świata do drugich, które początkowo nie były przez nas antycypowane. 
Szok rozwija się na podstawie określonych atmosfer, w które wchodzimy całą 
naszą ciałosferą. Wstrząs, jakiego przy tym doświadczamy, jest bardzo często 

48 Zob. A. Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Ja‑
błońska, Kraków 2008, s. 33-34.
49 Zob. tamże, s. 100. 
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okazją do gruntownego przemyślenia naszego dotychczasowego sposobu od‑
czytywania świata. Razem z szokiem idzie zdziwienie, że coś może być inaczej, 
niż dotychczas było to przez nas projektowane, że na przykład określone stany 
rzeczy, wartości mogą nagle zostać utracone, a my nic nie możemy z tym zrobić.

Kiedy mamy do czynienia z nastrojem strachu, odczuwanym w ciałosfe‑
rze, wówczas nie bardzo wiemy, czego się boimy, co jest jego przedmiotem. 
Jednakże bardzo często strach ma przedmiotowe, czyli intencjonalne zorien‑
towanie. Wówczas to mamy świadomość źródła nachodzącej nas atmosfery 
strachu. Atmosfera strachu, która ogarnia wszystkie milimetry przeżywanej 
ciałosfery, wymusza określone intencje motoryczne, które przejawiają się 
w realnych działaniach, w których na przykład uciekamy przed grożącym 
nam niebezpieczeństwem. Mówiąc w sposób bardziej obrazowy, atmosferę 
strachu odczuwamy „od stóp po same koniuszki włosów na głowie”. Schmitz 
zwraca uwagę, że atmosfery uczuciowe są właśnie dynamiczne. Ich dynamika 
polega na sugerowaniu określonych intencji myślenia i działania. Atmosfera 
nie jest tylko czymś we mnie. Nie jest ona tylko subiektywnym produktem 
podmiotu. Owszem, bywają takie sytuacje, kiedy źródło strachu tkwi w sa‑
mym podmiocie, ale przeważnie atmosfera strachu jest czymś, co napotkamy, 
co zastajemy, co narzuca nam się bezpośrednio, zniewalając nasze ciałosfe‑
ryczne ruchy. Atmosfery strachu są jakby sytuacjami, w które wychodźmy, 
w które się zanurzamy całością naszej ciałosfery. Wejście w atmosferę strachu 
odsłania przed nami także aksjologiczny wymiar świata. Trzeba bowiem pa‑
miętać, że ludzkie doświadczenie tego, co realne, nie jest neutralne, pozba‑
wione pierwiastków aksjologicznych. Edmund Husserl trafnie ujął ten brak 
neutralności w ludzkim doświadczeniu świata. Pisze tak:

[…] ów świat nie istnieje dla mnie jedynie jako świat rzeczy, lecz z tą samą 
bezpośredniością jako świat wartości, świat dóbr, świat praktycznego życia. 
Bez żadnych dalszych zabiegów zastaję rzeczy wyposażone w ich naoczne 
własności, jak i charaktery wartości, znajduję je jako piękne i brzydkie, jako 
podobające się i odrażające, przyjemnie i nieprzyjemne itp. Bezpośrednio 
są mi obecne (dastehen) rzeczy jako przedmioty użytkowe, „stół” ze swymi 
„książkami”, „szklanka”, „waza”, „fortepian”. Również ich charaktery war‑
tości i charaktery praktycznościowe należą w sposób konstytutywny do „ist‑
niejących” obiektów jako takich bez względu na to, czy zwracam się ku nim, 
ku jakimś obiektom w ogóle, czy nie. To samo zachodzi naturalnie – również 
dobrze jak w odniesieniu do „samych rzeczy” – także co do ludzi i zwierząt 
mego otoczenia. Są oni mymi „przyjaciółmi”, „wrogami”, mymi „służącymi” 
albo „przełożonymi”, „obcymi” albo „krewnymi”50.

50 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. 2, przeł. D. Gieru‑
lanka, Warszawa 1975, s. 83.
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Kiedy doświadczamy strachu, który jest przedmiotowo scentrowany, uświa‑
damiamy sobie także, bardzo często, pewne wartości, które są zagrożone utra‑
tą. Chodzi tu o pewne wartości praktyczne, związane z naszymi działaniami 
codziennymi, jak i wysokie wartości moralne i estetyczne, które bardzo często 
na skutek ludzkiej praxis są zagrożone. Atmosfera strachu odsłania przed nami 
aksjologiczne oblicze świata, które nieustannie zagrożone jest utratą. Utrata 
jest doświadczeniem, w którym wartość drogich nam osób i przedmiotów jest 
realnie zagrożona. Dobro, wartość – to wszystko okazuje się być bardzo kru‑
che i nietrwałe, nie jesteśmy w stanie ostatecznie ich zabezpieczyć. Z punktu 
widzenia metafizyki klasycznej moglibyśmy powiedzieć, że utrata jest konse‑
kwencją przygodności tego, co istnieje. Byt, którego istnienie jest utracalne, 
nie może zachować na stałe ani siebie samego, ani też żadnej wartości, której 
jest realnym nosicielem. Obawiamy się zawsze utraty wartości nam najbliż‑
szych, czy to bezpośrednio związanych z naszym życiem, czy też wartości, 
które są np. związane z naszymi bliskimi. Można powiedzieć, że korelatem at‑
mosfery strachu jest bardzo często świadomość utraty jakiegoś wartościowego 
dobra, czasem może to być utrata już nieodwołana, jak w przypadku śmierci 
bliskiej osoby. Z taką utratą musimy się pogodzić, gdyż nie mamy innego wyj‑
ścia. Utrata nie zawsze musi mieć znamię negatywne. Czasem dopiero poprzez 
atmosferę strachu uświadomimy sobie, w obliczu potencjalnej utraty jakiegoś 
dobra, jak wielką ma ono wartość dla naszego życia. Wówczas też uświada‑
miamy sobie, że utracona wartość nie może być przez nic innego zastąpiona. 
Wyższe wartości są do tego stopnia niepowtarzalne, że nie można ich podmie‑
nić na żadne inne wartości. Mając tego świadomość, jeszcze bardziej odczuwa‑
my strach przed ich nieubłaganą utratą. Bardzo często do tego stopnia jesteśmy 
zżyci z przedmiotami i osobami, że na co dzień nie zwracamy jakby uwagi 
na ich wartość. Wartości nam powszednieją. Atmosfera strachu wyrywa nas 
z tej błogości i stawia wobec sytuacji nieodwołalnej utraty jakieś wartości czy 
dobra. Taki wstrząs w niektórych sytuacjach jest potrzebny. Doświadczenie 
strachu może w niektórych przypadkach zaowocować nawet czymś w rodzaju 
aksjologicznego nawrócenia. Ma ono miejsce wtedy, kiedy zaczynamy doce‑
niać i szanować te wartości, które mogliśmy utracić, a które być może tylko 
szczęśliwym trafem ocalały. Z jednej strony atmosfera strachu, która nawiedza 
naszą ciałosferę, wyrywa nas ze świata, zmuszając do podjęcia określonych 
czynności, z drugiej jeszcze bardziej nas w tym świecie zakorzenia i ugrunto‑
wuje. Strach zmusza bowiem do działania, do zmiany dotychczasowej sytuacji, 
do radykalnego przeorientowania naszego działania w nowy sposób tak, aby 
oddziaływanie tej atmosfery zostało zniwelowane. A to zawsze prowadzi do 
głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości. Można powiedzieć: strach 
jeszcze bardziej wiąże nas z tym, co realne.
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Atmosfera strachu jest do tego stopnia normatywna, że generowane przez 
nią intencje działania nie pozwalają się przezwyciężyć przez żadną inną at‑
mosferę. Kiedy ogarnia nas strach, nie chcemy go zwalczyć, tylko chcemy 
jak najszybciej wydostać się z jego wpływu, nie wspierając się żadną inna 
atmosferą, na przykład atmosferą radości. Przeżywamy strach jako bezkon‑
kurencyjny. Odwołanie się do atmosfery emocji mogłoby stanowić ciekawy 
argument pragmatyczny za tym, że wszyscy jesteśmy realistami. Nawet jeśli 
czasem filozofowie wymyślają wyrafinowane konstrukcje intelektualne, które 
nic wspólnego z tym światem nie mają, to z tego wynika, że rozum może 
oddalić się od tego, co realne i pogrążyć w logice immanentnych myśli. Nato‑
miast emocje, które bardzo mocno powiązane są z działaniem, ze sferą praxis, 
nigdy nie mogą odseparować się od realności, chyba, że mamy do czynienia 
z określonymi przez psychiatrię przypadkami choroby psychicznej. W nor‑
malnym funkcjonowaniu wydaje się, że to bardziej emocje ściągają nasz ro‑
zum ku światu realnemu, a nie tylko same myśli. Nierzadko to właśnie one 
stanowią dla niego podstawowy bodziec do przedarcia się przez sferę samych 
myśli, właśnie ku temu, co rzeczywiste. Świat realny skutecznie nie pozwala 
zamknąć się tylko w naszej subiektywności. Stale „puka do drzwi” naszego 
umysłu i właśnie bardzo często robi to poprzez przeżywane w obszarze cia‑
łosfery emocje.

Jeśli coś może wyrwać nas lub przywrócić na łono realności, mogą to być 
tylko i wyłącznie atmosfery emocjonalne. Dlatego ludzki podmiot wcielony 
jest w sytuacji stałego „bycia dotkniętym” przez to, co realne. Właśnie dlate‑
go, że stale przeżywamy jakieś atmosfery uczuciowe, które są odpowiedzią 
na doświadczane przez nas sytuacje. Kontakt z realnością świata w przypadku 
normalnie funkcjonującego aparatu poznawczego nie może zostać przerwany, 
czy uchylony mocą arbitralnej decyzji. Każda bowiem decyzja zawieszenia, 
dokonania epoche wobec tego świata, ma u swoich podstaw nie tylko rozum, 
ale też i uczucia.

Dlatego też trudno nie zgodzić się z wypowiedzianymi przez Witolda 
Gombrowicza słowami, od których rozpoczęliśmy powyższe analizy. Ist‑
nienia świata doświadczamy w żywym miąższu sytuacji, która jest siedzibą 
uczuciowych atmosfer wyzwalających w nas konkretne programy działania. 
Bycie afektywnie dotkniętym przez atmosferę strachu jest czymś nieusuwal‑
nym naszego ludzkiego życia i doświadczenia. Wszelkie próby unieważnie‑
nia tych doświadczeń wcześniej czy później kończą się fiaskiem. Atmosfera 
strachu zawsze upomni się o swoje prawa, które chce jej odebrać teoria, dla 
której doświadczenia te nie mają większego znaczenia. W tym wypadku teo‑
ria nigdy nie wygra z doświadczeniem. Po prostu nie zdaje ona egzaminu 
z praktyki codziennego życia, które na każdym kroku przepojone jest mniej 
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lub bardziej rozległą atmosferą strachu. Tylko dlatego możemy powiedzieć, 
że jako agensy jesteśmy zaangażowani w doświadczenie, bo emocje obok 
komponentu poznawczego są integralnym elementem normalnego ludzkiego 
kontaktu z otaczającym światem realnym. To właśnie dzięki nim głębiej za‑
korzeniamy się w tym, co realne, czasem do tego stopnia, że nie możemy się 
z tym realnym światem rozstać.
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Streszczenie
Celem artykułu było wykazanie roli emocji w doświadczeniu świata realnego. W tym 
celu odwołano się do badań współczesnego niemieckiego fenomenologa H. Schmita 
oraz do współczesnych zwolenników ucieleśnionego poznania, takich jak M. Johnson 
oraz G. Lakoff Kontekstowo odwoływano się także do filozofii pragmatyzmu repre‑
zentowanej przez jednego z jej twórców – J. Deweya. Na podstawie prowadzonych 
przez nich badań widzimy, że integralne doświadczenie świata zakłada całościowy 
udział czynników intelektualnych i emocjonalnych. Doświadczenie świata realnego 
nie ma zatem charakteru tylko i wyłącznie teoretycznego. Angażuje ono szereg czyn‑
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ności kognitywnych, w których emocje odgrywają podstawową rolę. Chodzi tu o tzw. 
nastroje, czyli stany bezprzedmiotowe, jak powiada Schmit, niescentrowane oraz 
emocje posiadające charakter intencjonalny, czyli scentrowany, w których uchwytu‑
jemy różnice przedmiotu. Dzięki emocjom doświadczamy świata realnego w sposób 
„głębszy” i bardziej wielowymiarowy.

Słowa kluczowe: doświadczenie, świat realny, istnienie, byt, emocje, uczucia, 
strach, atmosfery, sytuacje emocjonalne, normatywność





Waldemar Frąc
U N I W E r S y T E T  J A G I E L L O ń S K I

Lęk przed sobą. 
Pętla Wojciecha Jerzego Hasa  
wobec Pojęcia lęku Sørena Kierkegaarda

Wielokierunkowa multiplikacja doświadczeń lęku wciąż bardziej wyraź‑
nie objawia się jako jeden z charakterystycznych, być może nawet domi‑
nujących rysów współczesności. Spostrzeżenie to ma swój potwierdzający 
wyraz w dyskursie medycznym i psychologicznym, ale w szeroko otwartym 
namyśle nad zjawiskiem lęku warto także uwzględnić jego aspekt filozoficzny 
i kulturowy. Także na ten ogólnokulturowy wymiar doświadczenia lęku zwra‑
ca uwagę Søren Kierkegaard w książce Pojęcie lęku1. Autor, jak powszechnie 
wiadomo, uznawał siebie przede wszystkim za teologa i ta właśnie perspek‑
tywa myślowa zaznacza swą eksplicytną obecność w przywołanej książce, 
jednakże głębia stawianych przez niego pytań i podejmowanych istotowych 
rozstrzygnięć nieustannie ujawnia również rozległy pokład filozoficznych 
dociekań. Taki właśnie charakter mają rozważania poświęcone zagadnieniu 
swoistej dialektyki lęku podmiotowego (subiektywnego) i przedmiotowego 
(obiektywnego), której sens autor ufundował na biblijnej historii zbłądzenia 
Adama i Ewy (grzech pierworodny). Zgodnie z teologiczną wykładnią myśli‑
ciela, lęk w ujęciu podmiotowym stanowi konsekwencję grzechu, natomiast 
w aspekcie przedmiotowym swoiste światowe odbicie, refleks dziedzicznej 

1 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze psychologicznym, odnie-
sione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa 
(Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske 
Problem om Arvesynden), przeł. A. Szwed, Kęty 2000 (wyd. 2, Warszawa 2002).
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grzeszności2. W kolejnych, istotowych fazach rozważań nad lękiem podmio‑
towym Kierkegaard ujawnia również głęboki sens filozoficzny.

Duński filozof spostrzega bowiem zasadniczą zależność pomiędzy zwielo‑
krotnieniem stopnia zmysłowości i narastaniem lęku: „zmysłowość, powięk‑
szając się w pokoleniu, powiększyła także lęk”3. Nie chcąc wkraczać w teo‑
logicznie rozpoznawaną przyczynowość tego zjawiska, pragnę podkreślić 
potencjał znaczenia wskazanej relacji, która ujawnia nie tylko swój filozo‑
ficzny, ale przede wszystkim ogólnokulturowy charakter. Jeżeli bowiem jed‑
nym z charakterystycznych rysów współczesności jest narastające poczucie 
multiplikacji doświadczeń lęku, to zgodnie ze wskazanym w tej zależności 
mechanizmem warunkowania, przyczyna musi lokować się również w wielo‑
kierunkowej proliferacji doświadczeń zmysłowych (kino swą naturą jest w to 
zjawisko głęboko wpisane). Wydaje się więc uzasadnione, by namysł nad tym 
istotnym przeświadczeniem teraźniejszości uwzględniał także konsekwencje 
szerokiego spektrum determinacji współczesnej kultury przez środki audiowi‑
zualnej komunikacji (film wciąż bowiem stanowi ich niezwykle znaczący ele‑
ment). Wskazane przez Kierkegaarda sprzężenie zmysłowości i lęku, nawet 
jeśli czyni to nie wprost, poświadcza związek pomiędzy wielokierunkowymi 
zjawiskami medialnej audiowizualności a szerokim kontekstem wzmagania 
się lęku współczesności – w ogólnokulturowym wymiarze. I chociaż ta ogól‑
na zasada determinacji, której nie sposób wobec Pojęcia lęku przeoczyć, nie 
jest zasadniczym przedmiotem podejmowanych tu rozważań, to jednak sta‑
nowi punkt wyjścia w namyśle nad specyficznym i definitywnym aspektem 
obecnego – w wymiarze społecznym i przede wszystkim indywidualnym – 
rozrostu poczucia lęku.

Zastanawiając się nad specyfiką owego nieredukowalnego racjonalnie lęku 
współczesności, pośród wielu form jego zaistnień i przejawów, można wska‑
zać wymiar szczególnie charakterystyczny, a jednocześnie niełatwo zauwa‑
żalny. Paradoksalny charakter tego lęku polega na tym, że powszechność jego 
występowania (wystarczy przejrzeć strony internetowe) zdaje się ustanawiać 
odwrotną proporcjonalność do poziomu jego myślowego rozpoznania. Naj‑
prostszy sposób jego określenia, który, paradoksalnie, otwiera zarazem sze‑
roki potencjał związanych z nim trudności, stanowi formuła następująca: lęk 
przed sobą. W pracy Kierkegaarda, co prawda, takie zjawisko bezpośrednio 

2 Por. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku: psychologicznie orientujące proste rozważanie o dogma-
tycznym problemie grzechu pierworodnego przez Virgiliusa Haufniensis (Begrebet Angest. En 
simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesyn-
den), przeł. A. Djakowska, Warszawa 1996, s. 68. Rozróżnienie to będzie szerzej przedstawio‑
ne w dalszej partii tekstu. Wszystkie cytaty pochodzą z niniejszego wydania.
3 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 70.
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nie zostało wskazane, ale samo filozoficzne odróżnienie lęku od strachu wpro‑
wadza istotną wartość w identyfikacji owego charakterystycznego dla współ‑
czesności mechanizmu zalęknienia. W psychologiczno-filozoficznej wykład‑
ni duńskiego filozofa to nicość rodzi lęk4 i właśnie z tego powodu Kierkegaard 
wyraźnie odróżnił go od strachu. Pojęcie to „jest całkowicie różne od pojęcia 
strachu i tym podobnych pojęć, które odnoszą się do czegoś określonego, pod‑
czas gdy lęk jest rzeczywistością wolności jako możliwości dla możliwości”5. 
Zatem szczególnie charakterystyczny dla współczesności lęk przed sobą, jako 
swoista (niezamierzona) konsekwencja rozkwitu wolności (w swym wymia‑
rze negatywnym i pozytywnym), stanowi nieuchronnie lokację/rozpoznanie 
nicości w sobości. Zjawisko to w oczywisty sposób może przyjmować ze‑
wnętrzne formuły przejawiania się pod postaciami ukonkretnionych strachów, 
jednak w swej głębokiej podstawie jest właśnie lękiem przed samym sobą. 
Jego przewrotna, łatwo kamuflująca się natura oznacza lęk przed nicością 
rozpoznawaną w sobie (jako paradoksalne ufundowanie bądź dopełnienie sie‑
bie), albo też przed sobą jako nicością (postać najbardziej radykalna).

Ten złowieszczy, dogłębnie niszczący lęk przed sobą jako doświadczenie(a) 
nicości, chyba najwyraźniej ujawnia swą ekstremalną formułę w postaci zu‑
pełnego zniewolenia woli. Nawiązując do przywołanych wyżej słów Kier‑
kegaarda, lęk przed sobą w najbardziej radykalnej postaci nie dopuszczałby 
już „rzeczywistości wolności jako możliwości dla możliwości”, lecz przyj‑
mowałby przekłamany kształt „niemożliwości dla możliwości”. Z tej właśnie 
perspektywy fascynującym przedmiotem namysłu jawi się film Wojciecha Je‑
rzego Hasa Pętla (1957, premiera: styczeń 1958), który stanowi wierną ada‑
ptację opowiadania Marka Hłaski (ten sam tytuł, 1956)6. Twórca literackiego 
pierwowzoru partycypował również w kreacji dzieła filmowego jako współ‑
scenarzysta i autor dialogów. Czas fabuły wyznacza jeden dzień i następująca 
po nim noc w życiu alkoholika. Doba ta jednak ma stanowić czas wyjątkowy, 
który na poziomie intencji ma sprowokować radykalną zmianę życia bohatera. 
Kuba (w tej roli Gustaw Holoubek) nie może już dłużej znosić swego nałogu, 
swego wewnętrznego zniewolenia, a jednocześnie jego wiara w możliwość 
przemiany boleśnie utrwalonego sposobu egzystencji jest bardzo słaba. Trud‑
no tu nawet mówić o wierze, raczej bohater znajduje się w sytuacji, w której 
jeszcze sam nie jest w stanie rozstrzygnąć – czy to już jest wiara w możliwość 
transformacji, czy tylko konsekwencja długotrwałego złudzenia prostą zmia‑
ną? Dzień wyjątkowy, naznaczający całe dotychczasowe i przyszłe życie, 

4 Tamże, s. 48.
5 Tamże, s. 48n. 
6 Pierwodruk: „Twórczość” 1956, nr 4.
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który na poziomie założeń ma zdecydować o wszystkim. Oczywiście bohater 
nie jest tak naiwny, by mógł sądzić, że ta głęboka metamorfoza jest w stanie 
dopełnić się w jednym akcie, ale że może otworzyć proces. Posługując się ter‑
minologią duńskiego filozofa, można by ten czas wyczekiwanej zmiany po‑
traktować jako pełne niepokoju dążenie, w którym ma się dokonać radykalny, 
egzystencjalny skok. Już na poziomie samych założeń ten wyjątkowo trudny 
dzień nie może być czasem podejmowania wielkich działań, niezwykłych 
przedsięwzięć, lecz jedynie „zwyczajnym” trwaniem nastawionym na trzeź‑
we bycie tylko z sobą. Jeśli Kuba go przetrwa, to może nie tylko rozbudzi, 
ale utwierdzi w sobie tę wiarę w możliwość pozytywnej przemiany. Bohater 
filmu mówi do kochającej go kobiety, Krystyny (Aleksandra Śląska), która 
ma wrócić do niego już za kilka godzin, by naprawdę zacząć zupełnie nowy 
etap: „Tak. Ja będę czekać w domu. Tylko strach mnie ogarnia na myśl, że to 
jeszcze tyle czasu”7. Zarówno w dialogu filmowym, jak i literackim, pojawia 
się słowo strach. Jednak w perspektywie filozoficznej wykładni Kierkegaarda 
to nie jest strach (jako obawa przed czymś określonym), ale właśnie lęk, któ‑
rego paradoksalnym przedmiotem nie jest żaden konkret, lecz po prostu nic.

Kierkegaard początkowo pojęcie lęku prezentuje w perspektywie stanu 
pierwotnej niewinności: „ten, kto za pośrednictwem lęku staje się winny, jest 
przecież niewinny; bo to nie on sam, lecz lęk, obca moc go ogarnęła, moc 
której nie kochał, lecz której się lękał – a mimo to jest winny – bowiem zanu‑
rzył się w lęku, którego, bojąc się, wszak kochał”8. Oczywiście podstawowy 
lęk Kuby nie ma nic wspólnego z pamięcią pierwotnej niewinności. A jednak 
słowa filozofa dobrze oddają stan, jakiego doświadcza filmowy protagonista. 
Sytuacja człowieka uzależnionego jest przecież głębokim doświadczeniem 
paradoksu niewolności swej wolnej woli. I to właśnie sam lęk stanowi przy‑
czynę niemożności pełnego korzystania z wolności w egzystencji – przywoła‑
nej wcześniej jako „możliwości dla możliwości”.

Zatem z perspektywy lęku przed sobą, jako swoistego doświadczania ni‑
cości, wolność postrzegana jest jedynie w wymiarze czystej możliwości, czyli 
nieprzekraczalnej potencjalności, którą za Nicolaiem Hartmannem można by 
określić jako dysjunkcyjną9. Chodzi więc o możliwość, której realnie jed‑
nak nie ma – dopóty, dopóki trwa nałóg. Oczywiście przezwyciężanie uza‑
leżnienia jest aktem przekroczenia tej „nieosiągalnej” możliwości dysjunk‑
cyjnej, otwarciem czystej potencjalności na aktualizację, czyli powolnym 

7 Fragment listy dialogowej filmu, niemal tożsamy z pierwowzorem literackim. Por. M. Hła‑
sko, Pętla, w: Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, Wrocław-Warszawa 1999, s. 179.
8 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 49n.
9 Por. N. Hartmann, Möglichkeit und Wirklichkeit, Berlin 1966, s. 41-43.
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uwalnianiem wolności swej woli. Pomimo dalekosiężnego pozoru zupełne‑
go zniewolenia, człowiek jednak jest i pozostaje wolny, zatem dysjunkcyjną 
możliwość tak naprawdę realna egzystencja musi wykluczać. Kierkegaard 
pisał: „Możliwość jest mocą”10 – więc dopóki się istnieje, dopóty trzeba móc 
z niej korzystać.

W filozoficznym namyśle autora sam lęk nie jest postrzegany wyłącznie jako 
zjawisko negatywne, a wtedy nie wpisuje się on swym charakterem w niszczą‑
cy, bądź nawet nicestwiący fenomen lęku przed sobą. Co więcej, właśnie z tej 
pozytywności lęku można czerpać swoiste ufundowanie woli transformacji, 
kiedy uznaje się go za pozytywny, choć dość radykalny czynnik nakłaniający 
do przemiany życia. O takim, formacyjnym jego aspekcie pisał duński myśliciel 
w czwartym rozdziale swej książki Lęk, który zbawia za pośrednictwem wia-
ry. Dla Kierkegaarda jest on pozytywną „możliwością wolności. Tylko ten lęk 
za pośrednictwem wiary jest absolutnie formacyjny, gdy pochłania wszystkie 
skończoności i odsłania wszystkie ich iluzje”11. Stanowi on jakby negatywną 
przesłankę, wyzwanie dla pozytywnego skoku wiary, argument dla koniecznej 
przemiany życia, bez czego bohater Hasa i Hłaski może się tylko jeszcze bar‑
dziej zatracać. Trudna pozytywność tego lęku polega na tym, że ujawnia się 
jakby nad przepaścią, że zdaje się uaktywniać w obliczu zupełnej katastrofy, 
jakby na końcu drogi, poza którą może skrywać się już tylko śmierć. Filozof 
pisał: „ten, kto w nieszczęściu przeszedł kurs możliwości, ten stracił wszystko, 
wszystko, jak nikt nigdy w rzeczywistości. Jeśli zatem nie oszukuje możliwo‑
ści, która chciałaby go poinstruować, jeśli nie oszukiwał lęku, który chciałby 
go uratować, wówczas wszystko otrzymuje z powrotem tak, jak nie zdarza się 
to nikomu w rzeczywistości[...]”12. Niestety, to nie ten aspekt lęku zdomino‑
wał wnętrze zrozpaczonego Kuby; nawet jeśli bohater dostrzegł w nim szansę 
otwarcia „możliwości dla możliwości”, to jednak nie przekroczył wewnętrzne‑
go skrępowania, nie zdobył się na pełny akt wiary, nie zdołał wykonać skoku. 
Lęk ocalający przez podjęcie wiary, bez niej daje się tylko „źle zrozumieć”13, 
a wtedy przyjmuje swą najbardziej złowieszczą postać, grożąc największym 
niebezpieczeństwem. Filozof pisał, że kto błędnie odniesie się do tej postaci 
lęku „jest stracony”14. Taki też jest los filmowego protagonisty.

Podczas przesłuchania na komendzie MO Kuba na wszystkie pytania sier‑
żanta (Ignacy Machowski) – o imię, nazwisko, zawód – odpowiada jednym 

10 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 55.
11 Tamże, s. 157. 
12 Tamże, s. 160.
13 Tamże, s. 161.
14 Tamże.
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słowem: „pijak”15. Lęk, który w akcie wiary staje się formacyjnym, zgodnie 
z intencją autora daje szansę otwarcia na wolność. Jedna odpowiedź Kuby 
Kowalskiego stanowi zupełne tego zaprzeczenie – tu nie ma mowy o wol‑
ności, a jedynie o dogłębnym, nieprzekraczalnym poczuciu winy. Kierkega‑
ard pisał: „Lęk nie jest określeniem konieczności, lecz także nie jest określe‑
niem wolności; jest on wolnością skrępowaną, gdzie wolność nie jest wolna 
w sobie samej, lecz pozostaje skrępowana, nie z konieczności, lecz w sobie 
samej”16. Zniewolenie w lęku jest tym silniejsze, tym głębsze, im mocniej ob‑
jawia się jako własne, jako nieredukowalna konsekwencja swoich wyborów, 
dla których można znaleźć zaledwie namiastki zewnętrznych determinacji. 
One wszystkie są jednak złudzeniem. Bohater jest tego świadom. Potwierdził 
to w swej rozmowie z Władkiem (Tadeusz Fijewski), też pijakiem, któremu 
zaoferował darmową wódkę. Na pytanie Władka o przyczynę swego picia od‑
powiada: „[...] nieważne. My, którzy pijemy, wiemy, że to nie ważne, dlacze‑
go... Może jestem samotny? Może zdradziła mnie dziwka, bez której nie mogę 
oddychać? Nieważne... Nie ma takiego nieszczęścia, samotności, kobiety, dla 
której warto byłoby pić. Ale o tym wiedzą dopiero ci, co przepili wszystko, 
ci, co muszą pić. Nie mają pojęcia o tym ci, co dopiero zaczynają. Wódka jest 
prawdą, którą rozumie się zawsze zbyt późno”17. To zamknięcie dokonuje się 
właśnie w i poprzez lęk, który jest postępującym krępowaniem wolności, aż 
po zupełne jej zanegowanie. 

Lęk Kuby nie jest strachem, gdyż zgodnie z wykładnią Kierkegaarda, 
jego przedmiotem jest nicość. Filozof w rozdziale drugim o narastaniu grze‑
chu pierworodnego wskazał, przywołane już na początku, dwa aspekty lęku: 
podmiotowy i przedmiotowy. „[...] lęk podmiotowy jest lękiem zaistniałym 
w jednostce jako skutek jej grzechu”18. Odróżnił go od przedmiotowego wy‑
miaru lęku, który jest „skutkiem grzechu w egzystencji pozaludzkiej”19 i który 
dookreślił jako „lęk stworzenia”20. Lęk paraliżujący Kubę nie trudno rozpo‑
znać jako z istoty subiektywny, podmiotowy – jest on przecież konsekwencją 
indywidualnych, jednostkowo czynionych błędów. Podążając tym tropem, 
docieramy do punktu wyjścia tych rozważań. Czy bowiem sam podmioto‑
wy aspekt lęku nie domaga się jakiegoś, nawet paradoksalnego, dopełnienia? 

15 Jest to przeniesienie dialogu z opowiadania. Por. M. Hłasko, Pętla, dz. cyt., s. 204. 
16 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 55.
17 Jest to skrócony i nieco przeformułowany fragment dialogu z opowiadania. Por. M. Hłasko, 
Pętla, dz. cyt., s. 220.
18 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 62. 
19 Tamże, s. 64.
20 Tamże.
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Czy nie można rozpoznać tej subiektywności wprost – jako lęku przed sobą 
samym? Wszak Kuba lęka się przede wszystkim siebie, bojaźliwie formu‑
łowanej i postrzeganej w sobie nicości. Sparaliżowany najbardziej samym 
sobą, zniewolony ufundowaną w sobie i wciąż potwierdzaną słabością, loku‑
je – chcąc nie chcąc – właśnie w sobie porażającą nicość. Ostateczną konse‑
kwencją tego procesu może być już tylko radykalna negacja siebie. Lęk przed 
sobą stanowi paradoksalną konkretyzację, jest swoistym upostaciowaniem 
lęku podmiotowego (subiektywnego). I choć sam Kierkegaard dopuszcza 
pewne konkretyzacje lęku, pomimo zasadniczego skorelowania go z nicością, 
to jednak nie można powiedzieć, że wskazuje dokładnie ten trop. Filozof pod‑
kreślał, iż w podmiocie lęk staje się wciąż wyraźniej refleksyjny, to znaczy 
„nicość, która jest przedmiotem lęku, staje się jakby coraz bardziej czymś”21. 
Lęk Kuby nie jest doświadczaniem nicości spoza siebie, lecz jest jej dogłęb‑
nym przeżywaniem w sobie. Oczywiście, istnieje granica komunikowalno‑
ści tego radykalnego doznania, którą może przekroczyć tylko pełne w nim 
uczestnictwo. Kino, literatura, sztuka zdają się jednak posiadać dużą zdolność 
przybliżeń w tej kwestii.

Jak się to dzieje w filmie Pętla? Można powiedzieć, że obraz ten przybliża 
się do owej granicy przez sam wizualny charakter22. Scenografia (autorstwa 
Romana Wołyńca) i modalności fotografii (zdjęcia Mieczysława Jahody) uka‑
zują tajemniczość zwyczajnej codzienności, jakby poświadczając trudność 
rozpoznawania najprostszych rzeczy przez umysł zamroczony odurzającym 
środkiem. Labiryntowość przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych, mrok, 
spowijające nieprzyjazną przedmiotowość cienie potwierdzają niepokój czło‑
wieka, który nie może marzyć o niczym więcej, niż by czas płynął choć tro‑
chę szybciej. Obca, zatrważająca zagadkowość tego, co najbardziej własne, 
swojskie, do czego człowieka powinno przybliżać choćby samo przyzwycza‑
jenie, w tym obrazie wydaje się nieredukowalna. Kontemplujące zanurzenie 
w półmroku, operatorskie zabiegi i nawiązujący do filmowego ekspresjoni‑
zmu konstrukt scenograficzny sprawiają, że film rzutuje wysokie wewnętrzne 
napięcie, głęboki psychiczny ból w posępny obraz zwizualizowanej materii. 
Także niespieszny, boleśnie nużący sposób narracji zdaje się odwzorowywać 
uciążliwą, czy wręcz nieznośną próbę przetrwania kilku godzin w trzeźwości.

Dla egzystencji porażonej lękiem subiektywnym, którego dopełnie‑
nie stanowi sam podmiot, jednym z najtrudniejszych wymiarów do‑
świadczenia zwyczajnej codzienności stanowi czas, a spośród jego trzech 

21 Tamże, s. 67.
22 Dokonałem już kiedyś analizy estetycznej tego filmu w tekście: Obraz czasu w samotności, 
„Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43. Tu ograniczę się więc do niezbędnego minimum.
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domen – teraźniejszość. Lęk choć zdaje się lokować przede wszystkim 
w przyszłości, niejako destruktywnie zawłaszczać to, co dopiero ma nastąpić, 
tak naprawdę rozgrywa się w teraźniejszości. Kuba obawia się czasu, bo lęka 
się, że właśnie teraz nie jest w stanie mu podołać, że nieustannie zapowia‑
dane i wyznaczane przezeń następstwo, sprawi tak wielkie nagromadzenie 
chwil, momentów teraźniejszości, których już nie zniesie w ciągłej presji za‑
spokojenia alkoholowego głodu. Kierkegaard pisał w początkowych partiach 
trzeciego rozdziału poświęconego Lękowi jako następstwu nieświadomości 
grzechu..., że „lęk był chwilą w życiu jednostki”. A więc wskazuje, iż kluczo‑
we doświadczenie lęku jako nicości nie dokonuje się w czasie ujętym jako 
pewnym następstwie, lecz właśnie w obecności chwili. To jest takie myślenie 
i doświadczanie czasu, które nie prowokuje podziału na przyszłość, teraź‑
niejszość i przeszłość, ale w swym najgłębszym sensie jest tylko trwaniem, 
w pewnym sensie negującym przemijanie. Najtrafniej porównać je można do 
wieczności, choć tej do końca pomyśleć nie można. Filozof pisał: „Jeśli [...] 
czas i wieczność mają się nawzajem stykać, musi się to odbywać w czasie, 
i teraz dochodzimy do «chwili»”23. Jednak „Tak rozumiana «Chwila», właści‑
wie nie jest atomem czasu, lecz atomem wieczności, jest pierwszym odbiciem 
wieczności w czasie; jest jej pierwszą próbą, niejako, zatrzymania czasu”24. 
Doświadczenie podmiotowego lęku protagonisty jest dlatego tak porażające, 
gdyż skrępowanie wolności zdaje się nieprzerwanie trwające, bezkresne, ni‑
gdy nieskończone.

Z perspektywy lęku przed sobą jako przed nicością, następstwo i ulotność 
czasu wydają się wręcz zbawienne. Mentalne zanurzenie w chwili przepeł‑
nionej lękiem, w jej trwaniu – jest fałszywą projekcją świadomości czasu, 
w której nie ma miejsca na wiarę w nieuchronne następstwo, a więc także 
w poświadczaną przez sam czas zmienność. Kuba podczas porannego spotka‑
nia z Krystyną powiedział: „chciałbym, żeby już była szósta”. To wtedy mia‑
ła się zakończyć jego próba czasu samotności. Dręczące bohatera pragnienie 
upływu czasu potwierdzać będą powtarzane tego dnia słowa: „szósta, szósta”. 
Jednak uciążliwość trwania lęku zdaje się nieprzekraczalna, a jeśli zmienna, 
to tylko w coraz głębszym doświadczeniu narastającego przeczucia niepojętej 
i porażającej nicości. Kuba nie może do końca uwierzyć w słowa, które słyszy 
od biesiadującego obok przy barze mężczyzny, że „wszystko minie jak zły 
sen”25. Dlatego właśnie tak bardzo boli go chwila, bo doświadczany w niej 
lęk, niejako zawieszając następstwo czasu, tę wiarę uniemożliwia. „Wszystko 

23 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 93.
24 Tamże, s. 94.
25 Por. M. Hłasko, Pętla, dz. cyt., s. 222.
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na nic. Kto pije – powiedział do oponującego Kuby Władek – będzie pił. To 
zabawa bez mety”26. Trwanie w lęku przed sobą potęguje się więc w paradok‑
salnym poczuciu niemożliwości zmiany. Czas, którego przemijalność, ulot‑
ność zwykle jest interpretowana jako coś negatywnego, w doświadczeniu ra‑
dykalnego lęku przed sobą wydaje się być zbawienny, niestety w zalęknionej 
subiektywności zawiesza swą totalność, stając się chwilą, która trwa, a której 
nie można już dłużej unieść. 

Doświadczenie lęku przed sobą warto także skonfrontować z Kierkegar‑
dowską dialektyką lęku przed złem i lęku przed dobrem (jako tego, co de‑
moniczne). Pierwszy element tego przeciwieństwa wydaje się zupełnie nie‑
problematyczny w swym istotowym znaczeniu. Jego zasadnicza teleologia 
ma przyczynić się do odrzucenia „rzeczywistości nieusprawiedliwionej”27, 
a więc tego, co stało się w wymiarze podmiotowym przyczyną poczucia winy. 
W przypadku bohatera Hłaski i Hasa chodzi oczywiście o alkoholizm. Lęk 
przed złem, zdaniem filozofa „poprzedza. Odkrywa on skutek pierwej nim 
ten nadejdzie”28. Jest zapowiedzią wszelkich możliwych konsekwencji, praw‑
dopodobnych i nieprawdopodobnych, ale jednak możliwych. W przypadku 
bohatera jest jakby powracającym motywem zapowiedzianej śmierci, która 
przecież wcale nie musiała się już wtedy spełnić. Kuba powiedział do obsłu‑
gującej go barmanki, że jeśli kolejny raz wyliczy liczbę wydanych mu wódek, 
to on jeszcze dziś popełni samobójstwo. Kobieta z uśmiechem odpowiedziała: 
„osiem”. Finał filmu, w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru, kon‑
stytuuje narracyjną ramę, stanowiąc zarazem pełną realizację tej zapowie‑
dzi. Ostatnie wypowiedziane przez Kubę słowo, zanim zaciśnie się na jego 
szyi pętla, to „osiem” – liczba uderzeń zegara. Jest ono powtórzeniem jego 
pierwszego słowa, które wypowiedział dokładnie dwadzieścia cztery godziny 
wcześniej, także licząc uderzenia zegarowego mechanizmu. O tej godzinie 
przybyła do Kuby Krystyna, niosąc nadzieję na zmianę, jeśli mężczyzna sam 
z sobą przetrwa dziesięć godzin. Ale takie wytrwanie, kiedy człowiek lęka się 
siebie, w samotności stanowi wyzwanie heroiczne. Dokładnie dobę później 
kobieta ponownie przybywa przed drzwi mieszkania, by jeszcze raz spróbo‑
wać wyrwać kochanego mężczyznę z tej faktycznie nieprzekraczalnej już nie‑
możliwości jakiejkolwiek zmiany.

Lęk przed złem, jak pisze myśliciel, może prowadzić do oszalałej skruchy, 
która „objawia się brakiem ukojenia”29. Jednym z jej objawów na niższym, 

26 Por. Tamże, s. 224.
27 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 119.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 120.
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zmysłowym poziomie, może być, zdaniem filozofa: skłonność do alkoholu, 
narkotyków, a na wyższym, duchowym: pycha, gniew, nienawiść, upór etc.30. 
Powstrzymaniem tej obłędnej, paraliżującej działanie skruchy może być je‑
dynie nadzieja na zmianę. Zrodzony w niej akt prawdziwej wiary, przyjęcie 
mocy możliwości zamienia ów lęk w postać formacyjną, o której wspomnia‑
łem już wcześniej jako o szansie ocalenia.

Głęboko problematycznym, paradoksalnym doświadczeniem lęku jest na‑
tomiast obawa przed dobrem, którą Kierkegaard ujmuje jako przejaw tego, 
co demoniczne. Czy rzeczywiście człowiek może się lękać tego, co dla niego 
dobre, czy raczej lęka się dobra tylko w jego błędnej, złej interpretacji? I czy 
przede wszystkim nie niepokoi go lęk związany z zagrożeniami dla tego do‑
bra? Filozof przedstawia sens lęku przed dobrem jako konsekwencję uporczy‑
wego trwania w złu: „to, co demoniczne jest niewolnym stosunkiem do do‑
bra”31. Nałóg z pewnością jest takim rodzajem trwania. W specyfice tego lęku 
myśliciel najpierw rozpoznaje dwa charakterystyczne momenty, które można 
dostrzec także w zachowaniu Kuby: milczenie czy też milkliwość (jako utrata 
mowy, ale również jako krzyk) i skrytość (jako przeciwieństwo objawienia). 
Kierkegaard pisał: „człowiek w stanie upojenia alkoholowego, może uczynić 
coś, co sobie potem niejasno przypomina, ale wie przecież, że zachowywał 
się tak okropnie, iż jest dla niego prawie niemożliwe, by przyznał się przed 
sobą do tego czynu”32. Zachowanie protagonisty potwierdza oba przywołane 
momenty. Można powiedzieć, że Kubie dlatego nie udaje się przetrwać tych 
dziesięciu godzin bez alkoholu, bo wciąż jest zmuszany do nieskrytości, do 
niechcianych rozmów na temat własnego alkoholizmu, a nawet sprowokowa‑
ny do rękoczynów, których ułomną celowość miała stanowić wobec innych 
próba negacji własnego uzależnienia.

W filozoficznej wykładni myśliciela demoniczny lęk przed dobrem ujaw‑
nia się także przez swą raptowność, beztreściowość i nudę. Jak pisał my‑
śliciel: „to, co raptowne, [...] wypływa z lęku przed dobrem, ponieważ jest 
ono czymś, czego wolność nie przenika”33. W tym sensie lęk przed dobrem 
musi być tak silną determinacją, że funkcjonuje jakby poza wolnością woli. 
A jednocześnie z tego samego powodu jest doświadczeniem niemożliwości 
metamorfozy jako pogrążenia w sobie, zanurzeniem w tej samej nużąco nie‑
zmiennej rozpaczliwości. Wszystkie te elementy można odnaleźć w zachowa‑
niu bohatera, czy jednak należy godzić się z podstawową Kierkegaardowską 

30 Por. tamże. 
31 Tamże, s. 123.
32 Tamże, s. 131.
33 Tamże, s. 133.
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wykładnią lęku demonicznego, jako obawy przed dobrem? Bohater wszak nie 
lęka się swego wyzwolenia, wręcz odwrotnie. Nie obawia się przecież stanu 
odzyskania swej wolności, choć autentycznie nie wierzy w jego realną możli‑
wość. W dialektycznej relacji lęku przed dobrem i złem – los protagonisty jest 
tak głęboko zanurzony w tej pierwszej opozycji, że paradoksalnie poddaje się 
zewnętrznej symptomatyce tej drugiej. Jego sytuacja nie prowadzi jednak do 
lęku przed dobrem jako takim – zanurzenie w lęku przed złem jest tak głębo‑
kie, tak otępiające, że dobro wydaje się zbyt odległe, po prostu nieosiągalne. 
W egzystencjalnej, ludzkiej perspektywie nie może ono tak naprawdę, fak‑
tycznie stać się przedmiotem lęku, który przecież zawsze jest powodowany 
tylko przez nicość.

Współczesny ogólnokulturowy przyrost doświadczeń lęku, pomimo że 
w oczywisty sposób sam namysł filozoficzny nie może tu wskazać ścisłej 
empirycznej miary, potwierdza przede wszystkim narastające poczucie lęku 
przed sobą samym. Skala uzależnień jest szczególnym tego obrazem.

Bibliografia

Frąc W., Obraz czasu w samotności. „Pętla” Wojciecha Jerzego Hasa, „Kwartalnik 
Filmowy” 2003, nr 43.

Hartmann N., Möglichkeit und Wirklichkeit, Walter de Gruyter, Berlin 1966.
Hłasko M., Pętla, w: Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, BN, Zakład Na‑

rodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1999.
Kierkegaard S., Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze psychologicznym, od-

niesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa 
Haufniensisa, przeł. A. Szwed, Antyk, Kęty 2000.

Kierkegaard S., Pojęcie lęku: psychologicznie orientujące proste rozważanie o do-
gmatycznym problemie grzechu pierworodnego przez Virgiliusa Haufniensis, 
przeł. A. Djakowska, Aletheia, Warszawa 1996.

Streszczenie

W Pojęciu lęku Søren Kierkegaard zwraca uwagę na swoistą współzależność po‑
między rozrostem doświadczeń zmysłowych i poczuciem lęku. Lęk przed sobą jako 
szczególny aspekt ogólnokulturowego lęku współczesności. Psychologiczno-filozo‑
ficzna wykładnia Kierkegaardowskiego odróżnienia lęku od strachu. Pętla Hasa jako 
przykład najbardziej radykalnej formuły lęku przed sobą – paradoksalnej sytuacji 
zniewolenia woli. Zredukowana wolność jako przykład Hartmannowskiej możliwości 
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dysjunkcyjnej. Zjawisko lęku formacyjnego w relacji do aktu wiary. Stosunek lęku 
podmiotowego i przedmiotowego wobec lęku przed sobą. Trudność czasu rozumiane‑
go jako chwila dla doświadczenia lęku przed sobą. Lęk przed sobą wobec dialektyki 
lęku przed złem i dobrem.

Słowa kluczowe: egzystencja, lęk, strach, Søren Kierkegaard, Wojciech Jerzy Has
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Strach przed etyką

Czy można bać się etyki? Jak wskazuje badaczka etyki biznesu, Joanne 
Ciulla – tak. „Po latach prowadzenia rozmów na temat etyki w firmach i na 
kursach MBA, doszłam do wniosku, że niektórzy pracujący tam ludzie cier‑
pią na fobię etyczną”1. Filozofka wskazuje na trzy uzasadnienia tej fobii: (1) 
etyka nie daje jednoznacznych odpowiedzi, co więcej, wydaje się być bez‑
silna w odniesieniu do jednostek zdemoralizowanych; (2) etyka, szczególnie 
w przypadku biznesu, osłabia pozycję na rynku. Można spotkać się z myśle‑
niem – nawet, jeżeli ja czegoś nie zrobię, to zrobi to moja konkurencja, a więc 
stracę część udziału w rynku. Wreszcie (3) niektórzy ludzie mogą uważać, 
że etyka, rozumiana jako niezgoda na niektóre praktyki biznesowe lub odno‑
sząca się do prezentowania postawy wierności przekonaniom, może zagrozić 
rozwojowi zawodowemu. Dlatego lepiej jest nie przejmować się etyką, za‑
miast tego zająć się ciężką pracą2.

Ciulla wskazuje głównie na, częste dość, pomieszanie pojęć „moralność” 
i „etyka”. Opisywani przez nią ludzie obawiają się, szczególnie w przypad‑
kach (2) i (3), że przestrzeganie przez nich zasad moralnych zmniejszy ich 
szanse na dostatnie życie i dobre funkcjonowanie organizacji, w której pracu‑
ją. Wydaje się, że te spostrzeżenia powinny być weryfikowane empirycznie, 
na przykład poprzez badanie stopnia przestrzegania norm moralnych przez 
osoby żyjące dostatnio i organizacje, które osiągnęły sukces na rynku. Posta‑
wa opisana w (1) wydaje się być ciekawsza z filozoficznego punktu widzenia. 

1 J. Ciulla, Overcoming the “fear of ethics”, „Business and Society Review” 43 Spring 
(1985), s. 52.
2 Por. tamże, s. 52-54.
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Ponieważ etyka nie zawsze daje jednoznaczne odpowiedzi, ma ograniczoną 
moc zmiany postaw, a niekiedy nawet stawia zbyt wysokie wymagania, albo 
nie należy się nią przejmować, albo raczej się jej obawiać, ponieważ może 
doprowadzić do niepotrzebnego (i kontrproduktywnego) zamętu wśród norm 
moralnych. Dlatego też poniższy tekst skupiać się będzie na analizie różnych 
aspektów stojących pod uzasadnieniem (1).

Pojęcia „moralność” i „etyka”

Na początek warto przypomnieć podstawowe znaczenia pojęć „moral‑
ność” i „etyka”. Pozwoli to dookreślić, czym miałby być ów „strach przed 
etyką” oraz podjąć próbę klasyfikacji jego przyczyn i przejawów. W podręcz‑
nikowym ujęciu moralność ujmuje się następująco:

słowo moralny dotyczy więc sądów, reguł, norm, postaw, instytucji, kierują‑
cych ludzkim postępowaniem, a wynikłych z pewnej zgodności. […] Moral-
ność oznacza obszar ludzkiego życia różny od sztuki, nauki, prawa czy religii; 
jest to ogół moralnych sądów, norm, ideałów cnót i instytucji3.

Podana wyżej definicja niestety nie ułatwia wyróżnienia norm moralnych 
spośród innych – prawnych, obyczajowych, zasad dobrego wychowania, 
mody i tym podobnych. Najprawdopodobniej jedna norma może zaliczać się 
do wielu zbiorów (np. nieodpowiedni strój może być uznany za nieestetycz‑
ny, niemodny, niezgodny z obyczajem lub obsceniczny, czyli moralnie na‑
ganny). Ija Lazari-Pawłowska, jako uzupełnienie ogólnej definicji moralności 
zaproponowała cztery kryteria, według których wyróżniane są specyficzne 
sądy moralne: psychologiczne, socjologiczne, systemowe i treściowe4. Innym 
sposobem odróżniania sądów moralnych od innych, jest stwierdzenie pew‑
nych ich własności, jak w propozycji Williama K. Frankeny: uznawanie za na‑
kaz, uniwersalizowanie (uważanie, że wszyscy powinni postępować zgodnie 
z daną normą) oraz uznawanie za nadrzędne względem innych norm (praw‑
nych, obyczajowych i innych)5.

Etyka, najprościej rzecz biorąc, jest nauką (dziedziną wiedzy), której 
przedmiotem jest moralność. Dokładniej można ją scharakteryzować nastę‑
pująco: „Etyka to nauka filozoficzna, która formułuje ogólne zasady moralne 

3 F. Ricken, Etyka ogólna, przeł. P. Domański, Kęty 2001, s. 8.
4 Por. I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu moralności, „Etyka” I/1966, s. 34-41.
5 Por. W.K. Frankena, The concept of morality, w: Perspectives on morality: Essays by Wil-
liam Frankena, red. G.E. Goodpaster, London 1976, s. 125.
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oraz szczegółowe normatywy ludzkiego działania za pomocą wrodzonych 
człowiekowi zdolności poznawczych”6. Tadeuszowi Ślipce w takiej definicji 
etyki wtóruje Friedo Ricken, który dodaje, iż

Zadanie etyki to nie głoszenie moralności, tylko refleksja nad nią, tj. poszu‑
kiwanie jej uzasadnienia. W uproszczony sposób można tak oto przedstawić 
tę różnicę: moralność żywa i przeżywana nie zastanawia się nad tym, czy jest 
właściwa, nie jest przedmiotem refleksji; jest tak w przypadku etyki7.

Etyka więc to filozoficzny namysł nad moralnością. Jej cele to poszukiwa‑
nie uzasadnienia norm moralnych, rewizja i formułowanie propozycji zmian 
norm moralnych, wreszcie ocena istniejących norm moralnych z punktu wi‑
dzenia odpowiedniości w stosunku do przyjętych celów i uzasadnień. Etyka 
tradycyjnie dzieli się jeszcze na metaetykę – refleksję dotyczącą znaczenia 
pojęć używanych w moralności i etyce (np. co to znaczy „dobry”), etykę po‑
zytywną, odnoszącą się do aktualnego stanu moralności danej grupy społecz‑
nej (pojawiają się tu głównie ustalenia psychologii i socjologii moralności) 
oraz na, co bardzo wyraźnie zostało podkreślone w definicji Ślipki, etykę nor‑
matywną, zajmującą się badaniem uzasadnienia, rewizją i proponowaniem 
zmian istniejących norm moralnych.

„Etykofobia” i jej przyczyny

Czy można bać się jakiejś dziedziny filozofii? Czy rzeczywiście może ona 
wzbudzać lęk? W dalszym ciągu wydaje się, że tak. Jak zauważył George 
E. Moore: „Wszyscy z grubsza rozumiemy, czym jest moralność. Oswojeni 
jesteśmy z odróżnianiem dobra i zła moralnego od tego, co bywa nazywa‑
ne dobrem i złem fizycznym. Wszyscy odróżniamy moralny charakter czło‑
wieka od jego zalet towarzyskich”8. Skoro wszyscy uważają, że wiedzą, co 
to jest moralność, jak odróżnić dobro od zła, to na pierwszy rzut oka etyka 
jako taka może wydawać się niepotrzebna. A ponieważ jest filozoficzną nauką 
o moralności, to przedstawia szereg logicznych argumentów za lub przeciw 
danej normie moralnej. Tu pojawia się jedno ze źródeł strachu przed etyką. 
Można przeczuwać, że argumentacja etyczna będzie skłaniać niektórych ludzi 
do zmiany dobrze ugruntowanych przekonań moralnych, a przez to zmiany 

6 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002, s. 22.
7 F. Riecken, Etyka ogólna, dz. cyt., s. 9.
8 G.E. Moore, Philosophical studies, London 1970, s. 311, przeł. M. Ossowska, w: tejże, 
Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1963, s. 12
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przyjętych i utrwalonych postaw życiowych. Istnieje także możliwość, że 
argumentacja etyczna zostanie także zrozumiana jako negatywna ocena do‑
tychczasowej postawy przyjmowanej przez różne osoby. W takim wypadku 
lęk i chęć pozbycia się go tylko wzrośnie. Warto bliżej przyjrzeć się mechani‑
zmom powstawania „etykofobii”.

Za Richardem Hare można odróżnić dwa poziomy myślenia moralne‑
go – intuicyjny i krytyczny. Na poziomie intuicyjnym wszyscy przyjmują 
pewne zasady domniemane i uważają je za obowiązujące. Poziom krytycz‑
ny służy do rozstrzygania konfliktów pomiędzy zasadami domniemanymi9. 
Innymi słowy, zadanie etyki to działanie na poziomie krytycznym. Opisując 
typ idealny, działający wyłącznie na poziomie krytycznym, Hare stwierdza: 
„mamy do czynienia z kimś o nadludzkich zdolnościach, nadludzkiej wiedzy, 
pozbawionym wszelkich ludzkich słabości. Nazwę tę istotę archaniołem”10. 
Na drugim biegunie znajduje się również typ idealny – robol – który kieruje 
się wyłącznie intuicjami moralnymi. Większość ludzi znajduje się pomiędzy 
archaniołem a robolem. W codziennym życiu zazwyczaj wystarcza poziom 
intuicyjny. Tymczasem etyka i etycy starają się działać z poziomu krytycz‑
nego. Weryfikują zasady domniemane, próbują ułatwić, ale niekiedy wręcz 
utrudniają rozstrzyganie dylematów. Ponadto nie wszyscy są przyzwyczajeni 
do myślenia bliskiemu archaniołom. Tworzy to przewagę etyków nad nie-ety‑
kami. Jak zauważa Hare: „łatwo filozofowi […] przywołać przypadki, które 
przekonają zwykłego człowieka, że powinien zrobić obie niemożliwe do po‑
godzenia rzeczy, albo że wie, iż nie powinien robić tego, co robi”11. Posiada‑
jąc takie narzędzie wpływu etyk może stawiać nie-etyka w sytuacji, w której 
rodzi się obawa oraz lęk. „Zwykły człowiek” ma do czynienia z osobą, która 
potrafi manipulować jego intuicjami moralnymi. Skoro tak, to zyskuje pewną 
władzę, a zatem odczuwanie lęku jest jak najbardziej uzasadnione.

Kolejną istotną sprawą jest rozdźwięk pomiędzy długą tradycją filozoficz‑
ną sięgającą Platona i Arystotelesa, dotyczącą znaczenia racjonalnego namy‑
słu nad kwestiami moralnymi, a wynikami współczesnych badań dotyczących 
relacji pomiędzy przekonaniami moralnymi a emocjami. Badania Jonatana 
Haidta pozwalają na wniosek, iż to właśnie emocje odpowiadają za treść 
wielu sądów moralnych. Zgodnie z eksperymentami Haidta, ludzie najpierw 
wydawali osąd o przedstawianej im sytuacji, a dopiero później uzasadniali 

9 R.M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, przeł. J. Margański, War‑
szawa 2001, s. 61-85.
10 Tamże, s. 61.
11 Tamże, s. 71-72.



155
JArOSŁAW KUcHArSKI
Strach przed etyką

go za pomocą krytycznego rozumowania12. Jak się okazuje, emocje będące 
podstawą wydawania osądów moralnych były szybsze niż sądy krytyczne (co 
zrozumiałe z punktu widzenia biologii mózgu), wymagały mniej wysiłku, po‑
jawiały się wręcz automatycznie. Krytyczny namysł nad sytuacjami moralnie 
znaczącymi był zdecydowanie „w tyle” w stosunku do osądów emocjonal‑
nych. Może to prowadzić do dwóch wniosków. Po pierwsze, sądy moralne 
są wydawane na podstawie emocji i to głównie emocji. Po drugie, z sądami 
moralnymi emocje są nieodłącznie związane. Innymi słowy, archanioł Hara – 
istota całkowicie pozbawiona emocji rozumianych jako czynniki zakłóca‑
jące – działałaby całkowicie nie-ludzko, nie odczuwając uczuć związanych 
z moralnością. Zgodnie z badaniami Haidta istota taka byłaby pozbawiona 
moralności.

Poza nielicznymi wyjątkami, filozofowie moralności podkreślali koniecz‑
ność racjonalnego namysłu nad postępowaniem i jego wyższość nad decyzja‑
mi wypływającymi z emocji. Jak zauważył Arystoteles:

Kto nie panuje nad sobą popełnia złe czyny pod wpływem namiętności, wie‑
dząc, że są złe, ten natomiast, kto panuje nad sobą, wiedząc, że żądze są złe, 
nie ulega ich podszeptom dzięki swemu rozumowi. […] Panowanie nad sobą 
i silna wola są czymś szlachetnym i chwalebnym […]; i że kto panuje nad 
sobą, ten zwykł trwać przy [rezultacie] swego rozumowania, kto zaś nie pa‑
nuje nad sobą – skłonny jest odstępować od tego, do czego doszedł dzięki 
rozumowaniu13.

W powyższym fragmencie widać wyraźnie, że już uleganie emocjom jest 
czymś nagany godnym, a uleganie im przeciwnie do wyników rozumowania 
jest oceniane jednoznacznie negatywnie. To rozum (racjonalność) jest, według 
Arystotelesa, najwyższą władzą duszy, emocje wypływają z niższych jej czę‑
ści, a zatem to rozum powinien panować nad emocjami. Z tego płynie wnio‑
sek, że najbardziej właściwe są ustalenia etyki racjonalistycznej, nakazującej 
kontrolować emocje. Reprezentantami takiego myślenia są tacy wielcy filo‑
zofowie jak Platon, Arystoteles, Augustyn z Hippony, Tomasz z Akwinu czy 
Kant, a także niektórzy psychologowie moralności, jak Lawrence Kohlberg.

Biorąc pod uwagę opisaną długą tradycję filozoficzną, nie może dziwić 
fakt, że etyka u niektórych ludzi wzbudza obawy. Z jednej strony etycy po‑
trafią za pomocą wysublimowanych, logicznie uporządkowanych argumen‑
tacji przedstawić uzasadnienia (lub ich brak) niektórych norm moralnych, 
z drugiej strony owe uzasadnianie normy może być niezgodne z posiadanymi 

12 Por. J. Haidt, The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to mo-
ral judgment, „Psychological Review” 2001, t. 108, nr 4, s. 814-834.
13 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 2000, s. 212 (1145b).
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intuicjami moralnymi. Ponieważ następuje dysonans poznawczy, rośnie także 
napięcie emocjonalne. Dodatkowo dołączają się emocje związane z osądem 
moralnym. Osoba słuchająca argumentacji etycznej z jednej strony nie potrafi 
jej obalić, a więc rozumie, że jest ona na daną chwilę słuszna, z drugiej stro‑
ny czuje, że nie zgadza się z przedstawianymi tezami. Dysonans poznawczy 
nie jest sytuacją komfortową, nie jest nią również chwila, w której w wyniku 
argumentacji podmiot odczuwa powinność zmiany bardzo istotnych dla toż‑
samości i poczucia spójności, poglądów na moralność. Nie można się dziwić, 
że jedną z reakcji na możliwe odczucie dysonansu jest chęć jego unikania 
i obawa, że może wystąpić. Etyka jest zatem postrzegana jako zagrożenie dla 
spójności wewnętrznej, co rodzi lęk. Redukcja dysonansu może doprowadzić 
także do obniżenia wartości i wiarygodności tego, co niewygodne. Echo ta‑
kiego sposobu myślenia można znaleźć w uzasadnieniu (1) podawanym przez 
Ciullę. Współcześnie, jak zauważa Christine Tappolet: „Jak pokazują ostatnie 
badania, emocje nie powinny być już dłużej traktowane jako czynniki zakłó‑
cające rozumowanie. Zarysował się ostatnio ogólny trend, wskazujący że są 
niezbędne zarówno dla teoretycznej, jak i praktycznej racjonalności”14.

Trzecią przyczyną lęku przed etyką są ambicje i ustalenia niektórych teorii 
etycznych. Dobrym przykładem takiej postawy może być utylitaryzm, zarówno 
w formie klasycznej, jak i współczesnej. Wychodząc od twierdzeń, które nie 
wydają się bardzo problematyczne (dążenie do szczęścia jak największej liczby 
ludzi jest dobre), niektórzy utylitaryści przechodzą do wyprowadzania daleko 
idących wniosków, prowokujących silne reakcje emocjonalne. Peter Singer, 
filozof przedstawiający argumenty na rzecz moralnej dopuszczalności aborcji 
i eutanazji oraz przekonujący do uznania niektórych zwierząt za podmioty mo‑
ralne niemalże równe ludziom, spotkał się kilkakrotnie z silnymi protestami 
w trakcie konferencji naukowych, w których brał udział lub na które był zapro‑
szony. Jak sam opisuje jeden z takich przypadków: „Kiedy wstałem, by prze‑
mówić w Saarbrucken, zostałem powitany przez chór gwizdów i krzyków ma‑
łej części przybyłych, zdeterminowanych, by powstrzymać mnie od mówienia. 
Profesor Meggle zaproponował protestującym, by powiedzieli, dlaczego myślą, 
że nie powinienem mówić. To pokazało, jak zupełnie nie rozumieli mojego sta‑
nowiska. Wielu wyraźnie sądziło, że reprezentuję skrajną prawicę”15. Wyrazi‑

14 C. Tappolet, Emotions and the intelligibility of acratic action, w: Weakness of will and 
practical irrationality, red. S. Stroud, C. Tappolet, Oxford 2007, s. 98.
15 P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2003, s. 323. Należy dodać, że także 
w Polsce udział Singera w konferencji na Uniwersytecie Warszawskim spotkał się z protestami, 
które doprowadziły do odwołania konferencji naukowej: patrz J. Żakowski, To nie Princeton, 
to Warszawa, portal wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,7861288,To_nie_Princeton__to_
Warszawa.html (dostęp: 1.07.2016).
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ste i kontrowersyjne poglądy Singera sprowokowały silną reakcję emocjonalną 
w wielu krajach. Jako zwolennik eutanazji był także wyzywany od faszystów 
i nazistów. Nie miejsce tu na omawianie argumentów Singera i jego krytyków. 
Ważniejsze jest wskazanie, że jego filozofia budzi ewidentny lęk, podbudowany 
wspomnieniami o okrucieństwach II wojny światowej. Lęk ten niekiedy unie‑
możliwia rzetelną dyskusję etyczną, zamieniając ją w wiec.

Należy zastanowić się nad jeszcze inną przyczyną lęku przed etyką. Marc 
Hauser jest autorem śmiałej hipotezy o istnieniu „powszechnej gramatyki mo‑
ralnej”, która leży u źródła innych sądów moralnych16. Na podstawie ustaleń 
psychologów i kognitywistów stworzył narzędzie do badania struktury tych 
powszechnych przekonań moralnych. Gramatyką tą posługują się wszyscy 
ludzie, często nieświadomie. Główne jej zasady to: (1)Zasada zakaz intencjo-
nalnego pobicia, zabrania niedozwolonego, nieuprzywilejowanego kontak‑
tu fizycznego, wiążącego się z uszkodzeniem ciała. (2)Zasada podwójnego 
skutku, tradycyjna zasada moralna i prawna, zgodnie z którą niedopuszczalne 
w innych przypadkach działania mogą być usprawiedliwione, jeżeli powodo‑
wana przez nie krzywda nie jest intencjonalna, a przewidywane dobre skutki 
działania przeważają nad przewidywanymi konsekwencjami negatywnymi17.

Wskazane zasady mają być powszechnie uważane za obowiązujące, chyba 
że niektóre osoby dokonają wysiłku, żeby je zmodyfikować. Zasady powyż‑
sze, na podstawie opisanych przez Hausera badań można wzbogacić o jesz‑
cze jedną – większe znaczenie moralne ma działanie (aktywne przyczynianie 
się przez podmiot do zaistnienia danego stanu rzeczy), niż powstrzymywanie 
się od działania (pozwolenie, aby dany stan rzeczy zaistniał, nie ingerowa‑
nie w bieg wydarzeń). Przypadki, które wymagały od podmiotu działania, 
były trudniejsze dla badanych, niż te, które pozwalały na powstrzymanie się 
od ingerencji. Badania te oraz odejście od dychotomicznego, Harowskiego 
podziału na archanioła i robola, pozwalają na odnalezienie jeszcze jednej 
przyczyny lęku przed etyką. Każdy „użytkownik moralności” jest w stanie 
wydawać sądy etyczne – rozstrzygać, która możliwość działania jest lepsza, 
które zachowanie bardziej godne pochwały, jakie normy powinny być prze‑
strzegane. Nie zawsze natomiast jest w stanie odpowiednio uzasadnić swój 
pogląd. Co więcej, praktycznie wszystkie podstawowe zasady uniwersalnej 
gramatyki moralnej są podważane przez etyków. W związku z tym przeciętny 
użytkownik moralności po raz kolejny jest postawiony w sytuacji dysonansu 
poznawczego. Z jednej strony działają w nim, na poziomie intuicyjnym i za‑
zwyczaj nieuświadomione, podstawowe zasady moralne, z drugiej spotyka się 

16 Por. M.D. Hauser, Moral minds. The nature of right and wrong, New York 2006, s. 111-159.
17 Tamże, s. 124.



158
cZęść II

Strach i lęk w filozofii

z krytyką lub odpowiednio spreparowanymi przykładami, mającymi „dać mu 
do myślenia”. Efekt to znowu napięcie i dążenie do redukcji bądź unikania 
sytuacji powodującej dysonans. A to prowadzi do lęku przed etyką.

Próby rozwiązania problemu „etykofobii”

Skoro, jak wykazano powyżej, głównym źródłem lęku przed etyką jest 
stawianie jednostki w sytuacji napięcia spowodowanego dysonansem po‑
znawczym, być może właściwą drogą do zmniejszania poziomu tego lęku jest 
podjęcie próby redukcji dysonansu. Wydaje się to być drogą bardziej odpo‑
wiedzialną, niż ubolewanie po raz kolejny nad niską świadomością etyczną 
w społeczeństwie, niewystarczającym poziomem umiejętności krytycznego 
myślenia i brakiem zrozumienia dla pracy zawodowych etyków. Jeżeli po‑
ziom lęku przed etyką ma być zmniejszony, należy pokazać, w jaki sposób 
ona funkcjonuje i dlaczego niekiedy zdaje się zmuszać do rewizji intuicji mo‑
ralnych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nie chodzi tu o porzucenie 
przez etykę ambicji normatywnych i redukcję jej do dziedziny potwierdzają‑
cej potoczne intuicje. Wydaje się, że należy zastosować następujące środki:
1. Upowszechnianie etycznego sposobu myślenia; zachęcanie do samodziel‑

nej refleksji etycznej i dostarczanie narzędzi intelektualnych. Wskazywa‑
nie, że namysł nad kwestiami moralnymi nie jest czymś zarezerwowanym 
dla zawodowych etyków; pokazywanie wielkich problemów filozoficz‑
nych w formie przystępnej oraz zachęcanie do wyciągania samodzielnych 
wniosków. Dobrym przykładem takiego postępowania jest książka Tho‑
masa Cathcarta, Dylemat wagonika18.

2. Przywrócenie emocjom i intuicjom moralnym należnego im miejsca w re‑
fleksji etycznej. Ponowne włączenie emocji jako pełnoprawnego składni‑
ka rozumowania moralnego zbliży etykę do codziennej praktyki refleksji 
nad moralnością. Twierdzenia etyczne przestaną być efektem myślenia 
„archanielskiego”, dzięki czemu będą łatwiejsze do zaakceptowania przez 
nie-etyków.

3. Zaufanie w stosunku do indywidualnego zmysłu moralnego (sumienia). 
Być może problemem niektórych etyków jest chęć prezentowania od razu 
efektów refleksji (niektóre z nich mogą być bardzo szokujące). Jak wska‑
zano na przykładzie Singera, szokowanie może doprowadzić do emo‑
cjonalnego odrzucenia wniosków bez zaznajomienia się z przesłankami. 

18 Zob. T. Cathcart, Dylemat wagonika, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, Warszawa 2014.
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Stąd wydaje się lepszym rozwiązaniem, aby dostarczać przesłanek i po‑
zwolić nie-etykom indywidualnie je interpretować i wyciągać wnioski, 
nawet jeżeli nie będą zgodne z wnioskami zawodowych etyków. Podej‑
mowanie samodzielnych prób myślenia etycznego zwiększy zrozumienie 
w stosunku do argumentacji przedstawianej przez zawodowych etyków.

4. Pluralizm możliwych odpowiedzi. Czynnik ten może zniechęcać do etyki 
w większym stopniu niż budzić lęk. Jest faktem, że współcześnie teorie 
etyczne są w stanie, odwołując się do tych samych wartości, uzasadnić 
normy wzajemnie wykluczające się (na przykład moralne przyzwolenie 
i moralny zakaz dopuszczalności aborcji). Pluralizm ten może prowadzić 
„zwykłych ludzi” do szukania jednoznacznych rozwiązań poza teoriami 
etycznymi (przykładowo w ideologiach, religiach czy opinii publicznej). 
Wydaje się, że rozwiązaniem tego problemu będzie, podobnie jak w punk‑
cie 1., zachęcanie i upowszechnianie etycznego sposobu myślenia, to zna‑
czy umiejętności samodzielnego rozstrzygania i uzasadniania przyjętych 
norm moralnych. Samodzielne doświadczenie pluralizmu pozwoli na 
oswojenie obawy przed etyką.

Zakończenie

Na podstawie spostrzeżenia Ciulli podjęto próbę szerszej identyfikacji 
strachu przed etyką oraz przedstawienia kilku sposobów zmniejszenia go. 
Jest oczywiste, że nawet żmudna praca nad oswojeniem lęku przed etyką nie 
doprowadzi do natychmiastowych skutków. Jest to raczej zadanie na długie 
lata, prawdopodobnie pozbawione możliwości doświadczenia natychmiasto‑
wej satysfakcji z odniesionego sukcesu. Jest to także pytanie o działalność 
zawodowych etyków. Z jednej strony powinni nadal poświęcać się filozoficz‑
nym badaniom nad moralnością (dobrze byłoby, żeby w nich uwzględniali 
także wyniki badań psychologów, kognitywistów czy socjologów moralno‑
ści). Z drugiej strony, to także na nich ciąży obowiązek podejmowania prób 
dotarcia do przeciętnych „użytkowników moralności”. Skupienie się na dru‑
gim aspekcie może zabrać czas potrzebny na działanie podstawowe. Jednym 
z rozwiązań tego dylematu może być stworzenie, w ramach uniwersytetów, 
klasy ludzi zajmujących się popularyzacją osiągnięć etyków. Kant propono‑
wał nazwanie ich ludźmi litery bądź też ludźmi interesu:

Od uczonych w sensie właściwym odróżnić należy jeszcze l u d z i  l i t e r y , 
których władza powołuje na urząd po to, aby służyli jej jako narzędzie do 
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jej własnych celów […]. Można ich nazwać l u d ź m i  i n t e r e s u  lub też 
praktykami nauki. Ci, ponieważ jako narzędzia wpływu rządu (duchowni, 
urzędnicy prawni i lekarze), maja prawny wpływ na ogół, tworząc szczególną 
klasę ludzi litery, którym nie przysługuje wolność do tego, by swą uczoność 
stosowali publicznie zgodnie z własnym rozumieniem, lecz powinni pozostać 
pod nadzorem fakultetów, albowiem zwracają się bezpośrednio do ludu, który 
składa się z niewiedzących19.

Obowiązkiem ludzi litery/interesu będzie przekazywanie ustaleń ludzi 
nauki szerszemu ogółowi, jak zauważa Kant, „składającemu się z niewie‑
dzących”. Jednocześnie owi ludzie litery/interesu znajdują się pod nad‑
zorem ludzi nauki. Dzięki temu można będzie z jednej strony zmniejszyć 
strach przed etyką, a z drugiej zabezpieczyć etykę przed przekształceniem 
się w ideologię.
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Streszczenie

Tekst traktuje o źródłach i sposobach poradzenia sobie ze strachem przed etyką. Ba‑
zując na uwagach przekazanych przez nie-etyków odnośnie do obaw przed etyką, 
skupia się na filozoficznej stronie tego strachu. Jako główne przyczyny wymienione 
są: postrzeganie zawodowych etyków jako jednostki uzurpujące sobie prawo do po‑
uczania innych, tradycja racjonalistyczna, niedoceniająca roli emocji w moralności, 
kontrowersyjność niektórych tez etycznych oraz zamknięcie etyków filozoficznych 
na wyniki badań empirycznych dotyczących moralności. W tekście znajdują się także 
propozycje zmniejszenia lęku przed etyką głównie poprzez upowszechnianie jej me‑
tod wśród „zwykłych ludzi”.

Słowa kluczowe: etyka, racjonalność, emocje, Kant, fobia, dysonans poznawczy





cZęść III

Literackie oblicza lęku i strachu





Bogusława Bodzioch-Bryła
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

czytanie z oczu.  
Obrazy lęku we współczesnej  
polskiej literaturze (i e-literaturze)

Po nas też przychodzi włochate zwierzę, obwąchuje
i chwyta za kark. Skrada się po pajęczynach nerwów,

gnieździ w źrenicy.

Łukasz Jarosz, Zwierzę zabite; Soma1

Irydologia to nauka, która zajmuje się czytaniem z tęczówki oka, wyciąga‑
jąc na podstawie jej oglądu wnioski dotyczące stanu zdrowia. Literatura rów‑
nież zagląda w oczy, by znaleźć w nich m.in. dowody przeżywania silnych 
emocji, takich jak strach, lęk czy im pochodne. Sam motyw oka często zresztą 
wyraźnie uobecnia się w utworach literackich podejmujących wspomnianą 
tematykę. Oczy stanowią tam rodzaj lustra2, w którym odbijają się ludzkie 
uczucia, niepokoje.

Oto w jaki sposób Stefan Szymutko3, śląski literaturoznawca, eseista, 
autor nominowanego w 2002 roku do Nagrody Nike zbioru esejów pt. 

1 Cyt. za: Poeci na nowy wiek, red. R. Honet, Wrocław 2010 s. 104. Zob. też http://lukaszja‑
rosz.com/poezje/soma/ (dostęp: 22.10.2016).
2 Odpowiednikiem oczu, lustra bywa też czasem odbicie w szybie, jak dzieje się to np. 
w wierszach Jolanty Stefko (m.in. Bezbronność, który stanie się przedmiotem analizy w dalszej 
części artykułu) czy też np. powieści Michała Łozińskiego pt. Reisefieber, której główny boha‑
ter, wciąż niedojrzały, przez co niemogący przejść mentalnej inicjacji, co rusz przegląda się to 
w oczach innych, to w oknie samolotu.
3 Zmarły w 2009 roku.
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Nagrobek Ciotki Cili, opisywał spojrzenie odchodzących, zwykle na chorobę 
nowotworową:

O c z y  u m i e r a j ą c y c h, które obok mówią coś innego niż ich usta: n i e ‑
u c h r o n n o ś ć  w  s p o j r z e n i u, bezużyteczna mądrość kogoś, kto pojął 
determinizm do końca. O c z y  b e z  m a s k i, n a g i e  o c z y  s a m o t n o ‑
ś c i  – nie możesz jej pomóc i żadnej pomocy nie oczekuje. O c z y  b a b ‑
k i  n a d  b e z z ę b n y m i, r o p i e j ą c y m i  d z i ą s ł a m i  –  j e s z c z e 
ż y w y  b l a s k  powiadamia o znieruchomieniu; nie ukrywają obojętności 
wobec ciebie, nie proszą nawet, żeby ją zrozumieć. O c z y  ciotki Magdusi p o 
p o w r o c i e  z e  s z p i t a l a; o c z y ,  k t ó r e  w s y s a  w  s i e b i e  r a k o ‑
w a  o p u c h l i z n a  – usta wymawiają mi, że przechodząc obok, nie rozpo‑
znaję swej chrzestnej matki, mimo iż w i d z ę  j ą  na jej własnym podwórzu. 
Z a m k n i ę t e  z  b ó l u  o c z y  Karola, s p o j r z e n i e  s k i e r o w a n e 
d o  ś r o d k a, j a k b y  c h c i a ł  w y p a t r z y ć  w  j e l i c i e  c i e n k i m 
o w o  m i e j s c e ,  z  p o w o d u  k t ó r e g o  p o w t a r z a: « D a j c i e  m i 
o p i u m !».

Potem p r z e s t a j e m y  i c h  w i d z i e ć  –  w i d z i m y  t y l k o,  j a k 
z n i k a j ą. Wygięcie, zgniecenie rysów, na początku jedynie nieznacznie 
utrudniające rozpoznanie; później: płaskość nieodróżnienia. Zmiana barwy 
skóry, zanik kolorów, rozpanoszenie się siności aż do bieli, jaką ma wyłącznie 
mgła oddalenia. Kurczenie się ciała – pocieszamy się niedorzecznie w żalu – 
żebyśmy mogli wziąć je na ręce, lecz pustki, która zostaje na końcu, nie można 
unieść. N i e  s p o s ó b  j e j  n a w e t  z o b a c z y ć. Tak konkretnie wyglą‑
da – określana eufemistycznie – s k o ń c z o n a  l u d z k a  n a o c z n o ś ć”4.

Szymutko w tym krótkim fragmencie eseju aż 15 razy w bardziej lub 
mniej bezpośredni sposób konkretyzuje spojrzenie: „Oczy umierających”, 
„nieuchronność w spojrzeniu”, „Oczy bez maski”, „nagie oczy samotności”, 
„Oczy babki nad bezzębnymi, ropiejącymi dziąsłami – jeszcze żywy blask”, 
„Oczy […] po powrocie ze szpitala”, „oczy, które wsysa w siebie rakowa 
opuchlizna”, „nie rozpoznaję […], mimo iż widzę”, „Zamknięte z bólu oczy”, 
„spojrzenie skierowane do środka”, „wypatrzyć w jelicie cienkim […] miej‑
sce, z powodu którego powtarza: «Dajcie mi opium!»”, „przestajemy ich wi‑
dzieć”, „widzimy […] jak znikają”, „pustki, która zostaje na końcu, nie […] 
sposób […] nawet zobaczyć”, „skończona ludzka naoczność”.

Owo spojrzenie skierowane do wewnątrz możemy odnaleźć rów‑
nież w wierszu Andrzeja Niewiadomskiego, w którym mamy do czynie‑
nia z językowymi konceptualizacjami optyki skoncentrowanej na własnym 
samoodczuwaniu:

4 S. Szymutko, Pożegnanie, w: tegoż, Nagrobek Ciotki Cili, Katowice 2001, s. 83; rozstrzele‑
nia druku zostały wprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu.
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Szpital ma wiele oczu. Opuchniętych i ciepłych
źrenic. Teraz, od wewnątrz, duszne powietrze
wypełnia flagowy balkon okolicy. Dzika jasność
kwietnia panuje nad błotem, zalewa młyny
i mecze. Odwrócone lunety tkwią w łóżkach,
w miejscu nóg i głowy. Na uwięzi siatkówki
białych koszul odróżnić się nie da od ziemi.
[…] Szukaj wiatru w polu
albo na niebie. Tak, ale rośnie, puchnie,
przemieszcza się, powiększa, przeprowadza. Tak,
ale biegnie, obraca się, toczy, grzęźnie.
I to z nosem przy gruncie. […] Poza tym można dotykać, oglądać,
opowiadać: colla, manus, Kostas, brachia,
crura, pedes. Wbijać gwoździe, badać ocet
i ślinę, obrywać skrzydła owadom.

[Andrzej Niewiadomski, Tak, ale]5.

Sporo tu nawiązań do zmysłu wzroku, zdolności widzenia: obrazowa ani‑
mizacja „Szpital ma wiele oczu./ Opuchniętych i ciepłych/ źrenic” upodabnia 
lecznicę do monstrualnego, wielookiego stwora, mającego zdolność totalne‑
go, bo również „od wewnątrz”, obserwowania swoich ofiar, rejestrując, jak 
powoli, acz sukcesywnie, postępuje w nich proces chorobowy (temu służą 
czasowniki podkreślające procesualność: „duszne powietrze/ wypełnia”, „dzi‑
ka jasność/ zalewa”, „rośnie, puchnie,/ przemieszcza się, powiększa, prze‑
prowadza”, „biegnie, obraca się, toczy, grzęźnie”). W utworze pojawia się 
również motyw odwrócenia: „Odwrócone lunety tkwią w łóżkach,/ w miejscu 
nóg i głowy”, niektóre „kadry” sytuacji lirycznej dzieją się natomiast „Na 
uwięzi siatkówki”. Luneta przybliża to, co oddalone, od człowieka. Metafo‑
ra „odwróconej lunety” koncentruje uwagę na własnym jestestwie podmiotu, 
dokonując wiwisekcji procesów zachodzących w obrębie własnej cielesno‑
ści. W wierszu ponadto zwraca uwagę jeszcze jedna, przy pierwszej lekturze 
niełatwa do zauważenia sfera, wznosząca tematykę cierpienia, choroby na 
poziom wyższego rzędu: zwroty „wbijać gwoździe”, „badać ocet” skoliga‑
cone z sygnalizowanym na wstępie utworu symptomem czasowym „jasność 
kwietnia” nasuwają skojarzenie ze sferą sacrum i wątkiem cierpienia Jezusa 
(Święto Wielkiej Nocy odbywa się wiosną).

Również frazeologia pokazuje, że „doświadczenia fizyczne przeżywa‑
jącego uczucie strachu ujawniają się na zewnątrz, wpływają niekorzystnie 
na wygląd, mogą być więc zauważone przez obserwatora, uczucie podlega 

5 R. Honet, M. Czyżowski, Antologia nowej poezji polskiej 1990-1999, Kraków 2001, s. 224.
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wówczas ocenie. Frazeologizmy skupione są wokół twarzy i oczu, gdyż to 
one stanowią zwierciadło stanów emocjonalnych człowieka: […] X robi 
kwadratowe oczy ze strachu; strach czai się w oczach X-a; źrenice rozsze‑
rzają się z trwogi”6.

Inaczej dzieje się w wierszu Marty Podgórnik pt. Straże, opisującym ciało 
ludzkie, które martwieje w reakcji na strach. Na skutek silnie negatywnego 
bodźca emocjonalnego dochodzi tu nawet do klasycznej mimezji7, całkowi‑
tego chwilowego zakamuflowania większości objawów lękowych i wizual‑
nego – niczym u kameleona czy modliszki – dopasowania się do otoczenia.

przy wejściu sprawdzali nadgarstki, więc
rany pochowały się cieknąc do wewnątrz,
wdech ukrył wypukłości; zamilkł poświst
tchawicy, z trudem ukrywając chorobę, co

zatruła flegmą niewidoczny pod ubraniem
żołądek, c z y t a l i  i  z  o c z u,  w i ę c  p o ż ó ł k ł e
b i a ł k a  z b l a d ł y  n a  z a w o ł a n i e,  p o d  n i m i  w o r k i
s k ó r y  p u s t e  p o  n i e p r z e s p a n e j  n o c y  n a p e ł n i ł y

s i ę  c i e p ł ą  l i m f ą, trzepot rzęs zagłuszył
wytrwały bolesny stukot maszyny parowej
poruszającej krwią w sinych naczyniach.
pająk sztucznego ciepła rozpełzł się po

zdrętwiałych od dawna policzkach, wargi
wydęły się jak skrzela ogłuszonego na święta
karpia. zapomnieli popatrzeć na ręce, a
te drżały monotonnym drżeniem, wiedząc,

6 K. Zawilska, Oblicza strachu w warstwie słownikowej języka, w: Przestrzenie lęku. Lęk 
w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, red. D.K. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 2006, s. 240. Związ‑
ki frazeologiczne skoncentrowane wokół pojęcia strachu nawiązują do zmysłu wzroku: strach 
„czasem przypomina groźne, agresywne zwierzę: strach ma wielkie oczy/ skrzydła; strach 
wielkooki”. K. Zawilska, Oblicza strachu…, s. 238. Również Małgorzata Karwatowska, zba‑
dawszy „portret językowy pojęcia ‘lęk’ w wypowiedziach licealistów, zwraca uwagę na poja‑
wiające się w badaniach ankietowych następujące określenia fizjologicznych objawów lęku, 
koncentrujących się wokół oczu: „wytrzeszcza oczy, wybałusza oczy, szeroko otwiera oczy…”. 
M. Karwatowska, Lęk. Portret językowy pojęcia w wypowiedziach licealistów, w: Przestrzenie 
lęku…, s. 247. „Jak wynika z podawanych przykładów uczniowskich, zewnętrzne manifestacje 
lęku dostrzec można, obserwując: – oczy człowieka, np. wytrzeszcza oczy, wybałusza oczy, 
szeroko otwiera oczy, rozbiegane oczy, łzy napływają mu do oczu…”. M. Karwatowska, Lęk. 
Portret językowy pojęcia…, s. 248.
7 Mimezja – upodobnienie się zwierząt pod względem kształtu i barw do podłoża oraz do 
roślin lub przedmiotów należących do ich otoczenia.
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że nie zdołają go ukryć. ostatnie ruchy
rękawic w pustych przepaściach kieszeni
i wreszcie wpuszczają do środka, gdzie
nieświadomy niczego bóg śpi na ołtarzu8.

[M. Podgórnik, Straże; Opium i lament]

Obrazowanie ciała przywodzi tu na myśl stosowaną przy tworzeniu filmo‑
wych efektów specjalnych technikę morfingu, czyli płynnego przechodzenia 
kształtu w kształt („rany pochowały się cieknąc do wewnątrz”, „worki/ skóry 
[…] napełniły// się ciepłą limfą”, „pająk sztucznego ciepła rozpełzł się po// 
zdrętwiałych […] policzkach”, „wargi/ wydęły się jak skrzela”) czy koloru 
w kolor („pożółkłe/ białka zbladły na zawołanie”).

W wierszu Jerzego Suchanka pt. Matka9 lęk podmiotu wypowiadającego – 
matki – o syna przybiera postać na wpół wizjonerskiego, na wpół paranoicz‑
nego przeczucia, nabudowanego na modyfikowanym powtórzeniu, artykułu‑
jącym strach przed Stwórcą i jego potencjalnie złymi zamiarami względem 
potomka: „Co będzie, jeśli zajrzysz Bogu w Jego czarne oko?”, „Co będzie, 
jeśli czarne oko Boga zobaczy, że je widzisz?”, „nie przed zwęglonym z roz‑
paczy okiem Boga Ojca”, „Z czarnego oka Boga wiatr wywiewa sadzę i po‑
piół łez”, „twoja kobieta krzyczała, a ty wirowałeś w czarnym oku Boga”.

Synku, syneczku, nie patrz za daleko w niebo, jedyny.
C o  b ę d z i e,  j e ś l i  z a j r z y s z  B o g u  w  J e g o  c z a r n e  o k o?
Już nie jestem młoda, nie potrafiłabym znowu ciebie urodzić.
Byłam jedyną kobietą poprzez którą mogłeś wejść w świat.
Tylko ja cierpliwie czekałam właśnie na ciebie, syneczku.
Inne bały się twego życia, gdy mężczyźni płynęli przez cieśninę.
Podnosiły trującą mgłę, wzywały potwory, zastawiały pułapki.
Topiły całe flotylle niezliczonych łódek o białych żagielkach.
Ty nie pamiętasz, jak długo szukałeś mojej przytulnej zatoki.
Uważaj synku, żeby cię nie zabili – pochyl dumnie głowę.
Już nie jestem młoda, nie potrafiłabym znowu ciebie urodzić.
C o  b ę d z i e,  j e ś l i  c z a r n e  o k o  B o g a  z o b a c z y,  ż e  j e  w i d z i s z?
Synku, syneczku, nie patrz za daleko w niebo, jedyny.
Bóg połyka dzieci garściami, jak ja uspokajające tabletki.
Szamoczemy się – ja w firance modlitwy, On za zasłoną.
Jego pierwszy syn, książę światła, spłonął z całym światem.
Bo otrzymał wszystko, jeśli wszystko to piękno i siła.
Drugi syn nic nie wziął, więc służył brzydkim i słabym.

8 R. Honet, M. Czyżowski, Antologia nowej poezji polskiej 1990-1999, Kraków 2001, s. 251.
9 Opatrzonym dedykacją „Mamie”.
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Polewał nas wodą, ale nie zgasił ognia wznieconego przez brata.
Ponoć na tratwie krzyża ratował i ratuje każdego z morza płomieni.
L e c z  n i e  p r z e d  z w ę g l o n y m  z  r o z p a c z y  o k i e m  B o g a  O j c a.
Do kogóż więc mają się modlić matki zuchwałych synów?
Synku, syneczku, nie patrz za daleko w niebo, jedyny.
Tyle razy daremnie pływałeś z mężczyznami przez cieśninę.
Dobrze, że nie zgubiłeś naczynia z wodą, kosza ze światłem i flotylli.
I wreszcie znalazłeś kobietę piękną jak wyspa i silną jak kontynent.
Która nie ulękła się twojego płomienia i pogorzelisk za tobą.
Jednak syneczku nie patrz za daleko w niebo, jedyny.
Z  c z a r n e g o  o k a  B o g a  w i a t r  w y w i e w a  s a d z ę  i  p o p i ó ł  ł e z.
Żagielku mój, tej nocy śniłam, że łaskoczesz mnie w środku.
Obudziłam się wzdęta i spocona – znów chciałam cię powić.
Obudziłam się, bo wołałeś, bym na chwilę przyszła do ciebie.
 Bo  two ja  kob ie t a  k rzycza ła ,  a  t y  wi rowa łeś  w  cza rnym oku  Boga.

[J. Suchanek, Matka; Bębny10]

Suchanek dokonuje swoistej dekonstrukcji silnie zakorzenionego w kultu‑
rze symbolu oka. Pojedyncze oko – symbol Boskiej wszechwiedzy – staje się 
tutaj synonimem tego, co złowrogie, zagrażające, opresyjne, ‘mogące mieć 
własne plany w stosunku do…’. Obraz Boga, który „połyka dzieci garściami”, 
znacznie bardziej zbliża się do znanego m.in. z obrazów wizerunku mitolo‑
gicznego Saturna Francisca Goi, pożerającego własne dzieci, niż Boga chrze‑
ścijańskiego, nawet starotestamentalnego, wyobrażanego jako srogi, karzący.

Powszechnie wiadomo, że silny i długotrwały lęk, szczególnie przed utra‑
tą, zwielokrotnia doznania, a nawet rzec by można, deformuje postrzeganie 
rzeczywistości, generując wrażenia, które nie istniałyby, gdyby podmiot prze‑
żywający je funkcjonował w sytuacji nielękowej. Zjawisko to – najprościej 
rzecz ujmując – sprowadza się do sytuacji, w której osoby lękające się np. 
choroby nowotworowej oraz najbardziej zauważalnych skutków zastosowa‑
nia chemioterapii (dajmy na to utraty włosów), wyłapują z otaczającej ich 
rzeczywistości właśnie obrazy osób łysych; u osób obawiających się choroby, 
wypadku czy śmierci w rodzinie ten sam mechanizm powtarza się na przy‑
kładzie karetek pogotowia czy też pojazdów typu karawan pogrzebowy. Ów 
mechanizm zwielokrotnionego odbioru bodźców wzrokowych w reakcji na 
silny i długotrwały lęk oraz traumatyczne przeżycie choroby najbliższych za‑
rejestrował Tomasz Różycki w wierszu Połów w zatoce, odwołującym się do 
wspomnienia czasu poprzedzającego śmierć rodziców.

10 Węzły, sukienki, żagle. Nowa poezja, ojczyzna i dziewczyna. Antologia wierszy współcze-
snych, Kutno 2013, s. 35.
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Ciało mojego ojca, który tuż przed śmiercią
stał się mym dzieckiem. C i a ł o,  k t ó r e  z o b a c z y ł e m
n a g l e  w  w i t r y n a c h  k s i ę g a r ń,  n a  w s z y s t k i c h  p l a k a t a c h,
e k r a n a c h  t e l e w i z j i,  p o  k t ó r y m  c h o d z i ł e m,

na którym usypiałem, z niego jadłem, piłem
i na nim rosły trawy, domy – które było
wydane dla całego świata, umęczone,
skręcone, ziemia, piasek, kamienie i woda.
Ciało mojej matki, to lekkie, puste ciało,
choć wypełnione płynnym bólem, które brałem
na ręce jak wielki latawiec, i puszczałem
na wiatr, na wodę. […].

[Tomasz Różycki, Połów w zatoce; Kolonie]11.

W wierszu Różyckiego, podobnie jak w dwóch poprzednio analizowanych 
utworach, silnie wybrzmiewa sfera sacrum, komponowana tu z nadzwyczaj 
ewidentnych aluzji do przeistoczenia, ofiary eucharystycznej: „z niego ja‑
dłem, piłem” – pisze bowiem poeta, nawiązując do wypowiadanych przez 
kapłana słów Jezusa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”. To pole semantycz‑
ne podkreślają następujące zaraz potem sformułowania „ciało […] umęczo‑
ne”, „wydane dla całego świata”, czy też nawiązujące do symboliki kamienia 
węgielnego „na nim rosły trawy, domy”. Postaci odchodzących rodziców, za 
sprawą doznawanego najpewniej podczas choroby cierpienia, a także traumy, 
jaką przeżywał w związku z tym podmiot wypowiadający – syn, wzniesione 
zostają więc przez poetę na poziom sakralny.

Uwagę zwraca niesamowite podobieństwo rozpoznań Szymutki i Różyc‑
kiego. Szymutko w przywoływanym na wstępie Nagrobku ciotki Cili pisze: 
„Kurczenie się ciała – pocieszamy się niedorzecznie w żalu – żebyśmy mogli 
wziąć je na ręce, lecz pustki, która zostaje na końcu, nie można unieść”12; 
Różycki natomiast: „Ciało mojej matki, to lekkie, puste ciało,/ […], które 
brałem/ na ręce”. Wspólne rozpoznania wynikają z podobnej gradacji emo‑
cji w obliczu odchodzenia bliskich: lęku, strachu, aż w końcu cierpienia. Są 
niemal identyczne i jakże prawdziwe, wypływają bowiem z prawdy nie lite‑
rackiej, lecz realnej, prawdy odchodzącego jestestwa, w całej jego cielesnej 
dosadności.

11 T. Różycki, Połów w zatoce; Kolonie, Kraków 2006, s. 63.
12 S. Szymutko, Pożegnanie…, s. 83.
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cyfrowe zielone oko

Ciekawym przykładem wykorzystania możliwości nowych technologii 
do prezentacji poezji (tym razem formistycznej13) jest projekt Cyfrowe zie-
lone oko Tytusa Czyżewskiego, w nowoczesnej odsłonie, opracowany przez 
Urszulę Pawlicką i Łukasza Podgórni. Biorąc pod uwagę fakt, że „prakty‑
ka poetycka związana z formizmem (utwory T. Czyżewskiego) przynależy 
do futurystycznego nurtu polskiej poezji awangardowej”14 (można więc 
uznać, że programowo jest ona zainteresowana techniką), wspomniany li‑
teracki projekt warto potraktować jako próbę doposażenia powstałej w po‑
czątkach XX wieku poezji o to, co było marzeniem jej twórców, a czego 
wtedy zawrzeć w sobie nie mogła, z przyczyn oczywistych: niewystarcza‑
jąco rozwiniętej technologii, nieistnienia Internetu i w konsekwencji bra‑
ku odpowiedniego nośnika15. Autorzy projektu w następujących słowach 
13 Formizm – awangardowy kierunek artystyczny ukształtowany w l. 1917-1922 w wyniku 
działalności grupy plastyków i poetów Formiści Polscy, do której należeli m.in. A. i Z. Pro‑
naszkowie, T. Czyżewski, L. Chwistek, K. Winkler, S.I. Witkiewicz, T. Niesiołowski, J. Hryń‑
kowski, A. Zamoyski. Grupa ta, wydająca własne czasopismo „Formiści” (1919-1921), roz‑
wijała program artystyczny, w którym zbiegały się doświadczenia ekspresjonizmu, kubizmu 
i futuryzmu powiązane z odwołaniami do sztuki średniowiecznej, ludowej i prymitywnej. Pro‑
gram ten miał przede wszystkim znaczenie dla malarstwa i rzeźby, w ograniczonym jedynie 
stopniu odnosił się do literatury. Formiści odrzucili konwencje realizmu, postulowali (głównie 
Chwistek) poezję, której materiałem jest «rzeczywistość wyobrażeń», kładli nacisk na autono‑
miczną wartość «formy» rozumianej zresztą w sposób tradycyjny – jako brzmieniowy kształt 
wypowiedzi. W kręgu programu formizmu powstała teoria «wielości rzeczywistości w sztu‑
ce» Chwistka oraz koncepcja czystej formy S.I. Witkiewicza. Praktyka poetycka związana z f. 
(utwory T. Czyżewskiego) przynależy do futurystycznego nurtu polskiej poezji awangardowej. 
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów li-
terackich, Wrocław 1989, s. 151.
14 Tamże.
15 „Futuryści swobodnie i z nonszalancją przekraczali granice oddzielające od siebie różne 
dziedziny sztuki i sztukę od rzeczywistości. […] W odróżnieniu od włoskich twórców awan‑
gardowych nie ukrywali swojego zafascynowania żywiołowością natury, co znakomicie ilu‑
strowały obrazy Czyżewskiego (np. Zielone oko, Noc dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny), 
w których razem z «elektro», «mechano» i «magneto» zjawiskami pojawiały się zwierzęta, 
oraz Kreski i futureski Młodożeńca, zawierające opisy życia miejskiego i wiejskiego. W poezji 
dominowały jednak obrazy przedstawiające wynalazki techniczne. Futurystyczne innowacje 
językowe polegały również na dopełnianiu słów wykresami, zapisami dźwiękonaśladowczymi 
i neologizmami, wyobrażaniu sobie mowy przedsłownej […] i tworzeniu poza kontrolą świado‑
mości (w takim stanie pisał podobno w 1920 r. Wat JA z jednej strony i JA z drugiej strony mo-
jego mopsożelaznego piecyka). Poeci nieustannie powiększali zasób środków artystycznych, co 
w rezultacie doprowadziło do powstania tak rozbudowanego kodu, że charakteryzował się on 
bardzo słabą przewidywalnością syntaktyczną i znaczeniową. […] W literaturze futurystycznej 
istniała również tendencja do ikonizacji i wizualizacji znaków językowych. Inspiracje w tym 
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uzasadniają ideę powstania nowej wersji poematów, ponad pół wieku po 
śmierci ich autora:

„Poezja współczesna musi sobie stworzyć nową odrębną formę, podatną dla lu‑
dzi współczesnych, łaknących nerwowych, syntetycznych wzruszeń […]. Artyści 
będą jak najmniej używać tematu, a jak najwięcej konstruować” – manifestacyj‑
ne komentarze Tytusa Czyżewskiego z 1921 r. znalazły swoje odzwierciedlenie 
w jego formistycznej poezji – ujmującej świat architektonicznie, intermedialnej, 
wizualno-słownie przedstawiającej rzeczywistość wielozmysłową, a także w po‑
ezji o „instynkcie mechanicznym” – zderzającej procesy z dziedziny biologii i au‑
tomatyki. Nerw rzeczywistości początku XX wieku oddany mógł być tylko za 
pomocą nowej ekspresji formalnej i uczuciowej. Uliczny zgiełk tramwajów, brzę‑
czący telefon, trzeszczące radio, kolorowe reklamy i sensacyjna prasa – wszystko 
to wymagało języka multimedialnego, symultanicznego i przestrzennego.

„I oto jest poezja współczesna, sztuka syntetyczna człowieka XX i XXI wie‑
ku” – Czyżewski, mimo nieświadomości mających nastąpić dekady później 
rewolucji technologicznych, wspomina o człowieku XXI wieku, przewidu‑
jąc rzeczywistość całkowicie zdominowaną przez urządzenia elektroniczne. 
W jego wierszach odnajduje się zabiegi, które wręcz proszą się o cyfrowe 
przedstawienie, stąd, parafrazując słowa Marka Ameriki, zadać możemy py‑
tanie: co Czyżewski-formista zrobiłby z nowymi mediami? Wielozmysłowość 
i losowość w O c z a c h  t y g r y s a, matematyczność w P o e m a c i e  l i c z b, 
powtórzeniowość w M u z y c e  z  o k n a, symultaniczność W szpitalu obłą-
kanych, przestrzenność w H y m n i e  d o  m a s z y n y  m e g o  c i a ł a czy 
wielopłaszczyznowość w N o c y  –  d n i u: wszystko to potraktować można 
jako szczegółową mapę do realizacji wersji cyfrowej.

W adaptacyjnym projekcie pojawia się więc m.in. poezja hipertekstowa, po‑
ezja interaktywna, generatywna i wizualna. Opierając się na twierdzeniach Le‑
ona Chwistka, naczelnego krytyka formizmu, dążymy do dostosowania sztuki 
z początków XX wieku do zmienionych realiów, do zintegrowania jej z tech‑
nologiami wieku XXI. Panowie i panie, niech żyje cyfrowy instynkt!16.

W cyklu Cyfrowe zielone oko w cyfrowy sposób zaadaptowanych zostało sie‑
dem utworów, z czego zwrócę uwagę na trzy, przez tytuł związane z tematem ni‑
niejszego artykułu: Muzyka z okna. Płacz, Oczy tygrysa, W szpitalu obłąkanych.

zakresie czerpali poeci z malarstwa formistów (1917-1922) krakowskich i warszawskich, któ‑
rzy jako pierwsi uznali w sztuce prymat formy i jej konstrukcji nad treścią oraz intelektu nad 
uczuciowością i przeciwstawiali się naturalizmowi”. T. Miczka, Futuryzm, w: Szkolny słownik 
literatury polskiej XX wieku, red. M. Pytasz, Katowice 1998, s. 232-233.
16 Cyfrowe zielone oko. Adaptacja poezji formistycznej Tytusa Czyżewskiego, http://www.
ha.art.pl/wydawnictwo/katalog-ksiazek/2526-cyfrowe-zielone-oko-adaptacja-poezji-formistyc
znej-tytusa-czyzewskiego.html.
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Interesująco i wnikliwie omawia ten literacki projekt Grażyna Pietruszew‑
ska-Kobiela17, zauważając m.in., że projekt

zakłada, że odbiorca zasiadający przed komputerowym monitorem wystąpi 
w roli odkrywcy odsłaniającego, poprzez wędrówkę kursora, tereny aktywno‑
ści. Kliknięcie sprawia, że staje się – w przewidzianym przez oprogramowanie 
sensie – współtwórcą projektu, może go w zaprojektowanych ramach kształ‑
tować, zmieniając kolejność uruchamianych obiektów, stosując wielokrotnie 
powtórzenia wybranych fragmentów. Działania te są odpowiednikiem swo‑
bodnej, nieuporządkowanej lektury tekstu analogowego18.

 

Fot. 1, 2. Cyfrowe zielone oko; W szpitalu obłąkanych.

17 G. Pietruszewska-Kobiela, Tygrys w cyfrowej dżungli, w: B. Bodzioch-Bryła, G. Pietru‑
szewska-Kobiela, A. Regiewicz, Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej 
XX i XXI wieku, dz. cyt., s. 402-425.
18 Tamże, s. 411.
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Fot. 3, 4. Cyfrowe zielone oko; Oczy tygrysa.

Wyjątkowo ciekawa wydaje się, szczególnie przy pierwszym kontakcie z tym 
elektronicznym cyklem poezji, różnorodność i niepowtarzalność interaktywnych 
rozwiązań, w jakie doposażyli poematy Czyżewskiego autorzy ich cyfrowej wer‑
sji. Niezależnie od tego, że wszystkie cyfrowe realizacje tych wierszy przypomi‑
nają rodzaj elektronicznego, interaktywnego przekładu intersemiotycznego, żad‑
na kolejna nie jest podobna do poprzedniej. Autorzy dopełnili wszelkich starań, 
by odbiorca-czytelnik, który zdecyduje się na wejście w interakcję z utworami, 
miał wrażenie różnorodności, niepowtarzalności. Temu służy nie tylko całkiem 
odmienna kolorystyka ekranów i zastosowanych elementów graficznych (przy‑
kładowo, cyfrowa realizacja wiersza Muzyka z okna. Płacz utrzymana jest w to‑
nacji ciemnogranatowej; Oczy tygrysa – w odcieniu delikatnej zieleni; W szpitalu 
obłąkanych – żółci), ale również ich kompozycja, chciałoby się rzec – layout (np. 
układ elementów graficznych współtworzących utwór Pod pustym balkonem. 
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Płacz ulokowany jest wysoko nad tekstem, co odpowiada zakresowi treściowe‑
mu zawartemu w tytule i na poziomie semantycznym utworu, w którym sytuacja 
liryczna skondensowana została do chwili, w której liryczne „ja” przechodzi pod 
balkonem; w utworze Oczy tygrysa – graficzne zapisy sygnujące elementy przy‑
rody ulokowane zostały w miejscach, do których przynależeć mogłyby w świecie 
dżungli, w centrum natomiast znajduje się wszystkowidzące, tytułowe, w domy‑
śle – tygrysie – oko), a także warstwa dźwiękowa (wiersz W szpitalu obłąkanych 
bazuje na spowolnionej artykulacji treści, która zapewne w zamierzeniu autorów 
ma kojarzyć się czytelnikowi ze stanem katatonicznego spowolnienia, odczu‑
wanego po zażyciu silnych leków psychotropowych). Wszystkie wymienione 
elementy decydują o sporej atrakcyjności projektu, składającego się z utworów 
wchodzących w dyskurs z tematem lęku, strachu (motyw płaczu, czyhającego na 
zwierzynę oka tygrysa, tłumaczenia lęków lękami).

Lęk przed dezintegracją

W jednym z fragmentów przywoływanej już w niniejszym szkicu powieści 
Reisefieber Mikołaja Łozińskiego ukazany został stan (konkretyzujący się w 
postaci marzenia sennego), w którym ciało bohatera przestaje stanowić spójną 
całość, zachowuje się nieprzewidywalnie, sprawiając wrażenie bytu buntują‑
cego się względem własnego żywiciela:

Dochodziła czwarta po południu czasu europejskiego, kiedy przypomniał so‑
bie dziwny sen, który miał w samolocie. Szedł po ulicy i nagle poczuł, że ma 
coś w ustach. Z początku traktował to dość obojętnie, ale kiedy stawało się 
coraz większe, palcem zbadał, o co chodzi. Zakrztusił się i zrozumiał. Jego 
język puchł! Zajmował już prawie całe usta! Daniel, który kompletnie nie wie‑
dział, co ma robić, zaczął się dusić. Było tylko jedno możliwe wyjście – i na 
szczęście się obudził19.

Znana jest teoria Lacana, oparta w dużej mierze na eksperymencie Köhlera 
z osiemnastomiesięcznym dzieckiem i małym szympansem, którym pokazano 
lustro:

o ile do tej chwili, mały szympans wyraźnie górował nad dzieckiem, jeśli 
chodzi o rozwój cech motorycznych, inteligencję itp., to od momentu ekspe‑
rymentu z lustrem sytuacja uległa radykalnej zmianie. Dziecko bardzo szyb‑
ko osiągnęło etap rozwoju szympansa, aby następnie po około połowie roku 

19 M. Łoziński, Reisefieber, Kraków 2011, s. 53.
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wyraźnie go prześcignąć. Fakt ten Köhler powiązał z odmienną reakcją dziec‑
ka i szympansa na widok lustra”20.

Zdaniem Lacana, Köhler

nie dał zadowalającej interpretacji własnego eksperymentu. Jeśli bowiem chce 
się w pełni zrozumieć odmienną reakcję dziecka na jego lustrzane odbicie, 
należy cofnąć się do okresu poprzedzającego ów eksperyment. Dziecko […] 
doświadcza wówczas własnego ciała jako «pokawałkowanego», ponieważ nie 
jest w stanie nad nimi panować, skoordynować czynności poszczególnych 
mięśni i członków. To poczucie, że własne ciało jest kompletnym «chaosem», 
jest dla dziecka trudne do zniesienia, rodzi w nim głębokie stany depresyj‑
ne i lękowe. Podobne doświadczenie własnego ciała znane jest psychologom 
z obserwacji pacjentów schizofrenicznych o charakterze paranoidalnym, u któ‑
rych następuje wyraźny regres do tego pierwotnego stadium rozwojowego. 
[…] Aby zyskać poczucie własnej tożsamości, narodzić się dla siebie jako Ja, 
człowiek musi poddać się iluzji idealnej jedności własnego lustrzanego odbi‑
cia, przejść trwale i nieodwołalnie na jego stronę. Ulegając tej iluzji, człowiek 
wyobcowuje się jednak zarazem wobec pierwotnego doświadczenia siebie-re‑
alnego, wypierając wraz z nim pamięć o własnej skończoności – o własnym 
byciu-w-śmierci, poprzez śmierć i ku śmierci, jakim jest jego bycie w stanie 
permanentnego rozczłonkowania, bycie miazgą, bycie poza sobą w ciągłym 
rozproszeniu21.

Ślady przerażenia w stylu Lacanowskim obecne są również w poezji, cze‑
go dowodzi m.in. Xawery Stańczyk w wierszu pt. Rozpad:

Rozsadziło mnie, wszystkie członki oddzielnie
leżą gdzie popadnie. […] Sprężynka mi pękła,
krucha, zardzewiała, wskazówki opadły […].
Rozwiewam się na wietrze jak stara gazeta;
nikt nie chciał jej czytać, psy ją rozszarpały…

[X. Stańczyk, Rozpad; Skarb piratów]22.

Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której ciało wypowiada wojnę żywi‑
cielowi i podobnie do bytu pasożytniczego rozpoczyna ofensywę skierowaną 
wobec niego. Podobne obrazowanie pojawia się w wierszu Choroba Mirosła‑
wa Gabrysia:

20 P. Dybel, Stadium lustra, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. 
L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 718.
21 Tamże, s. 723.
22 X. Stańczyk, Skarb piratów, Warszawa 2013, s. 16.
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niepokojące plamy na ciele. zjawiły się kruki
i obsiadły gałęzie. nie ma wolnych miejsc
więc stoję pod ścianą. pies przywiązany skórzaną smyczą.

[Mirosław Gabryś, choroba; Legendarna czarna kropka]23.

Obecne tu obrazowanie liryczne stanowi refleksję na temat tytułowej cho-
roby, a oparte zostało na bardzo konkretnych, pobrzmiewających złowrogo 
motywach. Dotykają one kwestii ciała, ludzkiej somatyczności, świata przy‑
rody, a także – i właśnie ten element okazuje się najbardziej złowieszczy – 
tego, co pomiędzy. Mamy tu więc: „niepokojące plamy na ciele”, „kruki”, 
które – niczym na planie filmowym Alfreda Hitchcocka – „zjawiły się” i „ob‑
siadły gałęzie”, w końcu „skórzaną smycz”, motyw w zaskakujący sposób 
spajający pola semantyczne wyznaczane przez sferę tego, co cielesne (skóra) 
i tego, co opresyjne (smycz), a jednocześnie będące ciała sztucznym przetwo‑
rzeniem („skórzana smycz”). Wiersz jest bardzo krótki, ale do granic możli‑
wości naładowany sygnałami generującymi niepokój.

Podobne emocje rozgrywają się w umyśle podmiotu wypowiadającego 
wierszy Grzegorza Olszańskiego. Można by – celowo posługując się tautolo‑
gią – rzec, że w jego tomiku pt. Sztuka mięsa panuje wręcz obsesja lęku przed 
śmiercią; sam zresztą tytuł sugeruje taki tok skojarzeń, tytułową Sztukę mięsa 
stanowi bowiem dla Olszańskiego nie kto inny, lecz człowiek.

Ala będzie miała kota.
Kot ma raka.

Jacek miał elementarz.

[Olszański, Symbioza; Sztuka mięsa]

Ten zdecydowanie lapidarny wiersz do granic językowej pojemności nała‑
dowany jest sygnałami lękowymi. Olszański, przekształcając zdanie „Ala ma 
kota”, znane z elementarza, jednego z najbardziej podstawowych podręczni‑
ków do nauczania początkowego, w tym jednego z pierwszych zdań, jakich 
w edukacji szkolnej uczą się dzieci, stosuje ironiczną grę językową. Nastrój 
zagrożenia budowany tu jest poprzez wprowadzenie w powyższy kontekst na‑
zwy jednej z najpoważniejszych chorób onkologicznych. Stopniowanie, jakie‑
go dokonuje Olszański, używając kolejno czasowników: w czasie przyszłym, 
teraźniejszym i przeszłym, docelowo prowadzi do nicości. Wysoce ironiczny 
okazuje się więc tytuł Symbioza, nie o symbiozie bowiem tak naprawdę mowa 

23 M. Gabryś, Legendarna czarna kropka, Kraków 2001, s. 29.
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w wierszu, lecz raczej o nadzwyczaj radykalnej formie pasożytnictwa, jakiej 
dokonuje nowotwór na ciele, a ostatecznie na egzystencji żywiciela. Drama‑
tyzmu dodaje gest podstawienia w miejsce bohaterów lirycznych – imion 
dziecięcych. W kontekście tego, co zostało powiedziane, wiersz Olszańskie‑
go bynajmniej nie jest wierszem o gramatycznym potencjale czasownika ani 
nawet o nieuchronności losu ludzkiego, lecz o pożeraniu ciała (zwierzęcia, 
człowieka, w tytule utworu silnie wybrzmiewa cząstka „bio-” -Symb i o za) 
przez nowotwór.

Ów biologiczny komponent daje o sobie silnie znać w całym tomie Ol‑
szańskiego, począwszy od tytułowej Sztuki mięsa, skończywszy na konkret‑
nych poetyckich realizacjach. „[…] lepiej zjadać niż być zjadanym, umierać/ 
niż być umarłym. / Powtarzam te słowa jak mantrę” – pisze poeta w wierszu 
Wszystko na sprzedaż. Motyw choroby nowotworowej pojawia się też w wier‑
szu Zestaw dla śmierci w postaci obrazowego, opartego na grze z frazeologią 
quasi-porównania: „brat nie ma tu nic do gadania (będzie miał/ jeszcze przez 
pół roku, potem rakiem wpełznie do tego samego// grobu” [G. Olszański, Ze-
staw dla śmierci].

Nie bez znaczenia dla tego kontekstu okazuje się strona wizualna tomiku, 
którą stanowią ilustracje autorstwa Magdaleny Nazarkiewicz, pokazujące 
człowieka jako, ni mniej ni więcej, jak sztukę mięsa, której głównym kom‑
ponentem okazuje się element – można by rzec – techniczny, materialny; 
da się go zresztą łatwo wyodrębnić. Artystka do stworzenia swojego dzieła 
prawdopodobnie wykorzystała technikę zdjęć RTG. Promienie Roentgena 
pokazują to, co stałe, pomijając elementy miękkie. Dzieła Nazarkiewicz 
zwracają uwagę nie tylko na to, co stałe, ale również na to, co – zapewne 
na skutek choroby – zmutowane, zdeformowane (elementy przypominają‑
ce organy wewnętrzne człowieka, przerośnięte i tym samym przeobrażone 
w rodzaj monstrualnego kwiatu), a także na rodzaj emocji, jakie generuje 
taki rodzaj deformacji (kolce wyrastające ze skóry ludzkiej niczym z kaktu‑
sa czy drutu kolczastego; figury quasi-ludzkie, w pozycjach embrionalnych, 
podkreślających strach, lęk, poczucie odseparowania).
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Siłę wyrazu dodatkowo wzmacnia niebieska ko‑
lorystyka zdjęć, oscylująca od bladoniebieskiego 
do koloru silnie morskiego24, uzyskana prawdopo‑
dobnie dzięki użyciu negatywu zdjęcia rentgenow‑
skiego wykonanego na kliszy25, co w zamierzeniu 
zapewne kojarzyć się ma z barwami sugerującymi 
zmianę kontekstu z czysto ludzkiego na silnie zwią‑
zany ze sferą medycyny, ze światłem emitowanym 
przez mechanizm aparatury medycznej, stwarzają‑
cym wrażenie sterylności, w końcu sygnalizującym 
przejście w inny wymiar. Nie tylko zresztą na fo‑
tografii Nazarkiewicz kolor niebieski, błękit – ko‑
notuje ten właśnie kontekst sytuacyjny. W jednym 
z wierszy Zenona Fajfera mamy do czynienia z sy‑
tuacją przeżycia lękowego będącego odpowiedzią 
na przeczucie choroby:

zagadujemy słowa pisane palcem po wydmie
na ziarnkach skóry
na razie nie ma powodów do nie
pokoju ale to ciemniejsze przebarwienie pod

łopatką trzeba będzie obserwować
pisz mocniej

linia brzegowa pleców nieco powyżej
poziomu morza
reszta zanurzona w błękicie

jeszcze raz nie czułam ostatniej litery.
[Z. Fajfer, XVII; Widok z głębokiej wieży]26.

24 https://www.szerokikadr.pl/poradnik/jak-zrobilam-to-zdjecie-joanna-stoga-czyli-
rentgenem-w-tulipany#PhotoSwipe1458389160888
25 Joanna Stoga, fotograf, zauważa: „Promienie X pozwalają wejść w zupełnie inny wymiar. 
Wszystko to, co tworzy klasyczną fotografię, przestaje mieć znaczenie. Światło znika, kolor 
jest bezużyteczny i nawet kształt może być zwodniczy. To tajemniczy świat, pulsujący wła‑
sną energią i wciągający niczym spacer po drugiej stronie lustra”. https://www.szerokikadr.
pl/poradnik/jak-zrobilam-to-zdjecie-joanna-stoga-czyli-rentgenem-w-tulipany#PhotoSwi
pe1458389160888. Podobne zabiegi artystyczne obserwować możemy m.in. w filmie 33 sceny 
z życia w reż. Małgorzaty Szumowskiej (2008).
26 Z. Fajfer, Widok z głębokiej wieży, Szczecin, Bezrzecze 2015, s. 32.

Fot. 5. Okładka tomu 
G. Olszańskiego Sztuka 

mięsa, autorstwa Magda‑
leny Nazarkiewicz.
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I nie wiemy do końca, czy podmiot wypowiadający słowa „linia brzegowa 
pleców nieco powyżej/ poziomu morza/ reszta zanurzona w błękicie” opisuje 
swoje ciało doznające kąpieli w morzu, czy też mamy tu do czynienia z me‑
taforyczną, choć złowrogą, zapowiedzią tego, co może nastąpić. Zakończenie 
wiersza skierowuje naszą myśl ku drugiej opcji.

Tabu

U wielu plemion Brytyjskiej Nowej Gwinei imiona osób są również nazwami 
pospolitymi. Ludzie wierzą tam, że duch zmarłego powróci, gdy się wymówi 
jego imię, a ponieważ bynajmniej nie pragną tego, wymienianie imienia jest 
tabu i tworzy się nowe słowa dla zastąpienia nimi starych, gdy tak się składa, 
że są one równocześnie pospolitymi określeniami. Skutek tego jest taki, że 
wiele słów ginie bezpowrotnie lub też wskrzesza się je z odmiennym zna‑
czeniem. W podobny sposób zwyczaj ten odbił się na języku mieszkańców 
Nikobarów. Panuje u nich dziwny obyczaj […], który – zdawałoby się – rady‑
kalnie uniemożliwia «stworzenie historii», a w każdym razie przekazywania 
historycznych opowieści. Surowy przepis, obwarowany wszystkimi sankcja‑
mi przesądów nikobarskich, zabrania wymieniania jakiegokolwiek imienia po 
śmierci człowieka, który je nosił! Do tego stopnia jest to ściśle przestrzegane, 
że gdy – jak to się często zdarza – człowiek miał imię w rodzaju «Kogut», 
«Kapelusz», «Ogień», «Droga» itp., użycie tych słów w nikobarskim brzmie‑
niu jest na przyszłość surowo zabronione nie tylko w znaczeniu imienia wła‑
snego nieboszczyka, ale i jako nazwy rzeczy. Słowa te wymierają i bądź to 
ukuwa się nowe terminy, bądź też znajduje się odpowiednik w jednym z ni‑
kobarskich dialektów lub w jakimś języku obcym. Osobliwy ten zwyczaj nie 
tylko zwiększa niestałość języka, ale niszczy też ciągłość życia politycznego. 
Zapisywanie rzeczy minionych staje się nieścisłe, a nawet wręcz niemożliwe27.

Również we współczesnej poezji dosyć często uobecniają się problemy 
z nazewnictwem, nominalizacją problemu. Rodzajem tabu obejmowane są tu 
czynniki generujące lęk, strach, a także znamionujące je słowa, określenia, 
których, jak się okazuje, wypowiedzieć, nazwać wprost – nie wolno, należy 
zamiast tego poszukać dla nich metonimicznego lub peryfrastycznego zastęp‑
nika. W przypadku jednostkowego tabu, luki, które się pojawiają, dotykają nie 
zbiorowości i języka zbiorowości, lecz jednostki i jej idiolektu, języka osobni‑
czego. Przypadki takich złożonych mechanizmów sugestywnie konkretyzuje 

27 27 J.G. Frazer, Słowa tabu, w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. 
G. Godlewski, Warszawa 2003, s. 287.
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Julia Fiedorczuk w wierszu Dobranoc, którego tytuł okazuje się ironicznie 
złowrogą zapowiedzią tego, co zdarzyć się może w ciemności:

bo g ę s t n i e j ą  dźwięki.
s o c z y s t e  s z e p t y  w  l i ś c i a c h  szczupłych brzóz.
c i e m n e  s i ę  z b i e r a  w  z a g ł ę b i e n i a c h  c i a ł a,
n a s  p o r a s t a,

nam odejmuje słowa ku uciesze dłoni.
bo ż y w e  t ł o c z y  s i ę  w  p a r t e r z e  i  w ę s z y.
g ł o d n e.
czas małych myśliwych o porożach w kształcie gałęzi.

c i e m n e  n a s  w y p e ł n i a  a ż  p o  m a r g i n e s y.
jeż upolował żuka.
żaba upolowała ważkę:

là la la là la là la,
là la la la la là la là la:

tuż-tuż, na wyciągnięcie ręki, ż y w y  p ę p e k  s n u.
[J. Fiedorczuk, Dobranoc; Tlen28].

Gdyby spróbować dokonać transpozycji powyższych obrazów poetyckich 
na obraz, okazałoby się, że wizualność bazuje tu na kontaminacji zakresów 
pól semantycznych generowanych przez pojęcia takie, jak personifikowana 
ciemność („ciemne się zbiera”, „ciemne […] nas porasta”, „ciemne nas wy‑
pełnia”), zwierzę („żywe tłoczy się […] i węszy./ głodne”) oraz ciało („ciem‑
ne się zbiera w zagłębieniach ciała”, „żywy pępek snu”). Mamy też w utworze 
do czynienia z wyraźnym zatarciem granicy między ludzkim a nieludzkim, 
z balansowaniem na granicy ludzkiego a roślinnego („soczyste szepty w li‑
ściach szczupłych brzóz”, „ciemne […] porasta”, „poroża w kształcie gałęzi” 
lub ludzkiego a zwierzęcego; z tym też odczuciem wiąże się najpewniej lęk 
zarejestrowany w wierszu Fiedorczuk.

We współczesnej poezji często daje o sobie znać wiara w magiczną funk‑
cję języka czy też przeczucie niewystarczającej potencji języka w stosunku do 
sił (szczególnie negatywnych) płynących ze świata, godzących w jednostkę. 
Zgodnie z pierwszą teorią (o magicznej funkcji języka) istnieją pewne zjawi‑
ska, których nazw lepiej głośno nie wypowiadać w obawie przed wywołaniem 
tychże; zgodnie z drugą (co zresztą, jak się okazuje, często jest ze sobą silnie 

28 J. Fiedorczuk, Tlen, Wrocław 2009, s. 38.
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powiązane), istnieją takie sytuacje w życiu, w których język nie dysponując 
wystarczającym ładunkiem emocjonalnym, nie jest w stanie wyrazić pewnych 
stanów, w związku z czym, aby nie osłabić siły wyrazu poprzez użycie okre‑
śleń o zbyt znikomym ładunku emocjonalnym, należy poskromić usiłowania 
owego wyrażenia i poprzestać na językowych zastępnikach, eufemizmach, 
języku peryfraz. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w wierszu Justyny 
Bargielskiej pt. Harfa daje radę, w którym podmiot wypowiadający stosu‑
je na poziomie języka rodzaj zaklęcia mającego odwrócić zagrożenie. Lęk 
w wierszu Bargielskiej wiąże się z przeczuciem możliwości rychłej utraty 
obecnego stanu posiadania, np. rodziny.

To jest ten moment, w którym wszystko jest na swoim miejscu,
mąż przy stole a nie mąż w pociągu,
dzieci donoszone w kojcach a upuszczone w otchłani,
pies w czystej pościeli a śmierć zawsze za progiem.
Nic, o czym chcielibyście pisać, się nie wydarzyło,
więc moc nie musi truchleć.
I nie truchleje.
Nikogo tu nie zapraszam,
z nikim się nią nie dzielę. 

[J. Bargielska, Harfa daje radę; Bach for my baby]29.

Podmiot wypowiadający próbuje zatrzymać chwilę, tworząc wraże‑
nie stanu zahibernowania. Dziwne to jednak carpe diem. Poetce udaje się 
uzyskać to wrażenie dzięki niemal całkowitej redukcji czasowników, które 
zwykle dynamizują przekaz liryczny (tu natomiast – dzięki ograniczeniu 
ich liczby do niezbędnego minimum – tak się nie dzieje). Sytuację liryczną 
budują równoważniki lub zdania z elipsą orzeczenia, które dodatkowo ze‑
stawione zostały na zasadzie opozycji stanu właściwego ze stanem niepożą‑
danym: „mąż przy stole a nie mąż w pociągu,/ dzieci donoszone w kojcach 
a upuszczone w otchłani”. Co więcej, Bargielska zaklina rzeczywistość, 
kumulując podwójne negacje, która to seryjność zaczyna wybrzmiewać ni‑
czym magiczna inkantacja: „Nic, o czym chcielibyście pisać, się nie wyda‑
rzyło,/ więc moc nie musi truchleć./ […]/ Nikogo tu nie zapraszam,/ z nikim 
się nią nie dzielę”.

Mimo wszystkich wymienionych zabiegów, i tak daje się wyczuć potężną 
dawkę niepokoju doznawanego przez liryczne „ja”, budują ją bowiem nielicz‑
ne, ale niosące spory ładunek złowrogiej zawartości określenia nawiązujące 
do ludowych (lokujących się na pograniczu ludowości i sakralności) znaczeń, 

29 J. Bargielska, Bach for my baby, Wrocław 2012, s. 10.
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wierzeń i gry z frazeologią: „dzieci […] upuszczone w otchłani”, „moc nie 
musi truchleć./ I nie truchleje”. Na końcu pojawia się złowieszcza personi‑
fikacja śmierci: „śmierć zawsze za progiem”. Głęboko znaczący wydaje się 
również tytuł. Harfa, jak podpowiada Słownik symboli, symbolizuje świat 
nadnaturalny; chwałę Boga; smutek, tęsknotę i nostalgię; wędrówka duszy; 
Napięte struny harfy – napięcia psychiczne i cierpienia; radość, nadzieję, ży‑
cie, ale też zapowiedź śmierci30.

Lęk wynikiem traumy dzieciństwa

O dzieciństwie, domu rodzinnym, nie wypada mówić źle. To również 
pewnego rodzaju tabu, jednak nie dla Jolanty Stefko i kreowanego przez nią 
podmiotu wypowiadającego. Lęk często wizualizowany jest w jej wierszach 
jako ciemność, ta z kolei generowana bywa przez zalegające w podświado‑
mości traumy przeżyte właśnie w dzieciństwie. W wierszu pt. Bezbronność 
ciemność okazuje się zagrażać, animizowana jest bowiem jako istota, która 
„zjada […] kawałek po kawałku”, natomiast w utworze pt. Dary wspomniana 
„ciemność” diagnozowana jest jako oswojona, a przez to w pewien sposób 
przynależna jednostce.

Wracające odbicia w szybie. Ja
Sprzed prawie dwudziestu lat, bawię
się w piasku i wiem

Już wszystko: bawić się twardymi
Ziarnkami piasku, budując niedostępny
Zamek z jednym mieszkańcem.

NIE PATRZEĆ W KIERUNKU DOMU, tam
Mieszkają obcy ludzie. Tam mieszkają
Obcy ludzie, obojętnie obserwują jak

Z j a d a  m n i e  k a w a ł e k  p o  k a w a ł k u:  c i e m n o ś ć  a ja
Nie krzyczę, nie proszę o pomoc zatrzaskuję

Ciężką bramę do
Zamku. Jest
Bezpieczniej.

30 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2012, s. 104-105.
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Będę się bać. Te
Wracające odbicia w szybie. Pociąg jedzie
Bardzo
Długo. Może wykolei
się. DALEKO OD DOMU. DOM?

Odbicia w szybie.
Odbicia w szybie. Marszczą się. Odradzają:
Udaję że nie rozumiem rozumiem dobrze, ale dzisiaj

Jest WIGILIA i
Gdzieś ją muszę spędzić.

[J. Stefko, Bezbronność; Po stronie niczyjej]31.

Echa traumy terroryzmu

Niesamowitym wręcz przykładem twórczości, na której ślad odcisnął dra‑
mat zamachów terrorystycznych, jest kilka wierszy Macieja Taranka z tomu 
pt. Repetytorium, zatytułowanych znacząco: boom # 1, boom # 2, boom # 3.

Fot. 6. Maciej Taranek, Repetytorium32.

Fot. 7. Maciej Taranek, Repetytorium33.

31 J. Stefko, Po stronie niczyjej, Kraków 1998, s. 21-22.
32 M. Taranek, Repetytorium, Internet/Kraków 2013, s. 18.
33 Tamże, s. 28.
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Fot. 8. Maciej Taranek, Repetytorium34.

Wiersze te można by uznać za skandaliczny w swej wymowie żart, gdy‑
by nie to, że poza nawiązaniem do trzech zamachów terrorystycznych, które 
dotknęły XXI wiek, równocześnie pobrzmiewa w nich czytelne nawiązanie 
do sfery dzieciństwa35, nieświadomości (świadczą o tym wyraziste motywy: 
Pokemony, gra Pegasus, klocki Lego, a także oparty na onomatopei tytuł), 
w końcu sfery emocji („oglądałem uśmiechniętą mysz, która pika jak serce”) 
i aktu eskapistycznej ucieczki ze świata realnego w stronę wirtualnego („ukła‑
dałem wysoką wieżę, budowałem swój świat”). Te właśnie sfery nawiązań 
ratują przywołane wiersze od ryzyka popadnięcia w kicz literacki. Grzegorz 
Jędrek na portalu krytyki używa w stosunku do nich określenia „przeżycie 
pokoleniowe”:

Wiersz, który nas wszystkich z roczników młodszych rozgrzesza z udawanej 
beztroski i maskowanych nerwic. Niby nic. Pokemony. Ale właśnie wtedy, kiedy 
ten wiersz się dzieje, skończyło nam się dzieciństwo. Skończyło i mimo wszel‑
kich zaklęć nie chce wrócić. W roku […] 2001 byliśmy absolutnie nieprzygoto‑
wani na «światową wojnę z terroryzmem». Byliśmy w ogóle nieprzygotowani 
na nic. Okrężnymi drogami wracaliśmy ze szkoły, graliśmy w gry na naszych 
pierwszych, komunijnych pecetach i konsolach, oglądaliśmy kątem oka bajki 
z młodszym rodzeństwem. I tak codziennie, i tak nieustannie. Retardacje ko‑
lejnych dni usypiały nas w jakimś idyllicznym świecie przesłodkiej, polskiej, 
narodowej mutacji postkomuny. Było dobrze. I nagle boom. Boom. BOOM36.

34 Tamże, s. 39.
35 Maciej Taranek, poeta urodzony w 1986 roku, w czasie zamachów na World Trade Center 
miał 15 lat.
36 http://katedrakrytyki.pl/post/124424845043/jeden-wiersz-1-maciej-taranek-boom-1 (do‑
stęp: 04.05.2017). Koncept Taranka w przewrotny sposób wykorzystał Piotr Puldzian Płucien‑
niczak, konstruując niekończący się, cyfrowy cykl utworów, oparty na algorytmie naśladują‑
cym strukturę przywołanych przed chwilą wierszy, nawiązujących do najbardziej krwawych 
zamachów terrorystycznych przełomu XX/XXI wieku. Jednak podczas gdy wiersze Taranka 
zaskakują nagromadzeniem ładunku semantycznego, a tym samym mogą wywoływać dość 
silny efekt emocjonalny, seria Puldziana Płócienniczaka stanowić ma w zamierzeniu – dodat‑
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* * *

Literatura piękna, poezja, proza, esej, stanowić mogą nie tylko dowód 
przeżywania przez człowieka strachu i lęku, ale również być rodzajem zapisu 
specyfiki doznawania tych emocji; mogą stać się także sygnalizatorem poten‑
cjalnych konsekwencji tegoż procesu. Oczywiście, trzeba być świadomym, że 
będzie to zapewne zapis artystycznie wzmocniony, podkoloryzowany, która 
to właściwość w przypadku literatury wynika zarówno z siły osobistego (au‑
tora) przeżycia, doświadczenia lęku i strachu, jak i częściowo również z samej 
istoty poetyckiego zagęszczenia, funkcji poetyckiej, Jakobsonowskiej projek‑
cji zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji, czy też mówiąc po 
prostu – z nieprzejrzystości komunikatu literackiego.

Liryka wypracowała

własne – bezpośrednie i pośrednie – poetyckie sposoby przedstawiania, wyra‑
żania i budzenia lęku. Podstawowym środkiem w tej dziedzinie stały się w niej 
przede wszystkim wersyfikacja i metaforyka, które były w stanie wyrażać i ko‑
munikować przeżycia lękowe niedostępne pojęciowemu myśleniu i niewyra‑
żalne w dyskursie naukowym. Lęk przed utratą miłości, lęk śmierci, lęk przed 
starzeniem się i przemijaniem, lęk przed nicością, lęk przed samotnością, lęk 
w obliczu niewiadomego – te i inne postacie lęku zapełniły lirykę. Niepo‑
kój stał się tytułem jednego z najważniejszych zbiorków poetyckich Tadeusza 
Różewicza, Lęk – tytułem «monograficznego» wiersza Anny Pogonowskiej, 
Koniugacja – subtelną, pośrednią ekspresją lęku przemijania i wyczuwalnej 
obecności niebytu w liryce Haliny Poświatowskiej37.

Poezja najnowsza, by dostrzec symptomy lęku, zagląda w źrenice (Jarosz, 
Niewiadomski, Podgórnik, Suchanek), a najsilniej werbalizuje strach przed 
utratą najbliższych (Suchanek, Różycki, Bargielska), nieuleczalną chorobą 
(Olszański, Fajfer, Pawlicka, Podgórni), lęka się zaś dezintegracji ciała (Stań‑
czyk, Gabryś), zaskakującej, ciemnej strony własnego „ja” (Stefko), tego, 
co niewiadome, nieznane, ale odczuwane jako zagrażające (Fiedorczuk), aż 
w końcu przychodzącego z zewnątrz, wyraźnie konkretyzowanego i rozrasta‑
jącego się do coraz większych rozmiarów – zła terroryzmu (Taranek, Puldzian 
Płucienniczak).

kowo – rodzaj zabawy, poniekąd obnażającej strategię i mechanizmy zastosowane przez autora 
Repetytorium. Zob. Piotr Puldzian Płucienniczak, cykl zatytułowany Piotr Puldzian Płucienni-
czak booms na podstawie wierszy Maćka Taranka, http://techsty.art.pl/m10/Booms/index.html 
(dostęp: 04.05.2017).
37 E. Kasperski, Literatura i lęk. W kręgu poetyki, estetyki i antropologii, w: Przestrzenie lęku. 
Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, red. D.K. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 2006, s. 16.
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Streszczenie:
Lęk, strach i emocje im pochodne stanowią bardzo atrakcyjny temat literacki. Autorzy 
utworów poetyckich, eseistycznych, prozatorskich nadzwyczaj często sięgają po te 
środki artystyczne, które ów temat będą w stanie najbardziej wiarygodnie unaocznić, 
wyeksplikować. Literatura najnowsza, by odbiorca mógł wyraźnie dostrzec sympto‑
my lęku, zagląda w źrenice (utwory Łukasza Jarosza, Andrzeja Niewiadomskiego, 
Marty Podgórnik, Jerzego Suchanka), a najsilniej werbalizuje strach przed utratą naj‑
bliższych (Jerzy Suchanek, Tomasz Różycki, Justyna Bargielska), nieuleczalną cho‑
robą (Grzegorz Olszański, Zenon Fajfer, Urszula Pawlicka, Łukasz Podgórni), lęka 
się zaś dezintegracji ciała (Xawery Stańczyk, Mirosław Gabryś), zaskakującej, ciem‑
nej strony własnego „ja” (Jolanta Stefko), tego, co niewiadome, nieznane, ale odczu‑
wane jako zagrażające (Julia Fiedorczuk), aż w końcu przychodzącego z zewnątrz, 
wyraźnie konkretyzowanego i rozrastającego się do coraz większych rozmiarów – zła 
terroryzmu (Maciej Taranek, Piotr Puldzian Płucienniczak).

Słowa kluczowe: lęk, strach w literaturze, lęk, strach w poezji współczesnej, 
motyw wzroku w literaturze, trauma w kulturze, nowomedialne eksperymenty literackie
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Pełne morze, płynne marzenie –  
przestrzenie lęku w wyobraźni poetyckiej  
Wojciecha Bonowicza
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lęk1

1. Wstęp (czas lęku)

Osobowość twórcza Wojciecha Bonowicza dojrzewała pod koniec XX 
wieku, Audenowskiego „The Age of Anxiety”2 – epoki rządzonej lękiem wy‑
nikającym z natury człowieka, ale w połowie poprzedniego stulecia radykal‑
nie wzmożonym przez dziejowe dramaty i utrwalanym za sprawą duchowej 

1 P. Matywiecki, Zamawianie (fragment), w: tegoż, Zdarte okładki (1965-2009), Wrocław 
2009, s. 24.
2 Por. W.H. Auden, The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue, Princeton 2011. Autor wstępu 
do edycji krytycznej dzieła określa je mianem „poematu psychohistorycznego”, co dobrze 
oddaje kluczowe dla nowoczesnej tożsamości – i fundamentalnie lękowe – napięcie między 
światem wewnętrznym jednostki a rzeczywistością zewnętrzną. Por. A. Jacobs, Introduction, 
w: tamże, s. XI.
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pustki3. Dorobek poetycki autora Hurtowni ran jest w znacznej mierze cha‑
rakterystyczny dla swojego czasu, choć jego reprezentatywność opiera się, 
paradoksalnie, na odosobnieniu i pojedynczości głosu, który służy jednak 
wypowiedzeniu rzeczywistości zdecydowanie ponadjednostkowej. Aktual‑
ność tej poezji, inaczej niż wielu rówieśnych jej twórczości, nie bierze się 
z gromadzenia w niej rekwizytów współczesności. Zasadza się raczej na zo‑
gniskowaniu wokół szczególnie dziś problematycznych aspektów kondycji 
ludzkiej, a także na adekwatnym dla nich formalnym ukształtowaniu oraz fi‑
lozofii pisania. Dwa ostatnie czynniki składają się na pewien rodzaj – wypra‑
cowanej po lekcjach Różewicza i Celana – poetyki negatywnej, uporczywie 
wyrażającej niemożliwe, eksplorującej wszelką „niejasność, niedorysowanie, 
niejednoznaczność”4. Sprzeciw wobec redukcyjnej jednoznaczności wyraża 
się w takim, upozowanym na banalne stwierdzenie, quasi-cytacie:

Wyczerpały się językowe energie.
Bo powinno mówić to, co niewyrażalne.
A mówiło tylko to, co martwe i oczywiste5.

Układając przed laty specjalny wybór wierszy Marcina Świetlickiego, 
zatytułowany Nieoczywiste6, z myślą o „nieoczywistej religijności”7 autora 
Pieśni profana, pisał Wojciech Bonowicz o takim „rozumieniu wiary (religii, 
religijności, sacrum)”, w którym ma ona „zawsze postać pytania”:

Innymi słowy, w którym wiara jest zawsze ryzykiem, zakładem o najwyższej 
stawce, pytaniem bez ostatecznej odpowiedzi – a zarazem rzeczywistością 

3 Jako „lęk” (anxiety) angielskie słowo pokrewne niemieckiemu Angst i wywodzące się wraz 
z nim z łacińskiego anxietas, przełożone zostało w polskiej wersji Słownika psychologii, choć 
częściej spotykanym spolszczeniem tytułu poematu Audena jest „Wiek niepokoju”. Tej ostat‑
niej formuły używa Joanna Kisiel, dowodząc jednak następnie, że taka etykieta „pozwoliła od‑
słonić jakąś szczególną prawdę o lękowej naturze człowieka”. O Audenowskiej „epoce lęku”, 
rozmywając niejako granice czasowe polskiego „wieku”, pisze Paweł Ścigaj – i to określenie 
wydaje się najbardziej precyzyjne i jednocześnie najszersze. Por. A. Reber, E. Reber, Słownik 
psychologii, przeł. B. Janasiewicz-Kruszyńska i in., Warszawa 2008, s. 359; J. Kisiel, Imiona 
lęku. Szkice o poetach i wierszach, Katowice 2009, s. 17; P. Ścigaj, Polityka lęku? O możliwości 
badania polskiego dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2014, t. 57, nr 2, s. 356. 
4 W. Bonowicz, Powinno mówić niewyrażalne [rozmowa Kuby Mikurdy], http://www.biuro‑
literackie.pl/biblioteka/wywiady/powinno-mowic-niewyrazalne (dostęp: 17.04.16 r.).
5 W. Bonowicz, Z wykładu, w: tegoż, Pełne morze, Wrocław 2006, s. 11. 
6 M. Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007. 
7 W. Bonowicz, Ktoś, może Bóg… [wokół nieoczywistych wierszy religijnych Marcina Świe-
tlickiego], w: tamże, s. 7. 
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przenikającą każde egzystencjalne doświadczenie. I w którym język wiary, 
choć tak bliski doświadczeniu, jest równocześnie mową na granicy milczenia, 
niedomówienia, niejasności8.

Pisząc o języku wiary, poeta-antologista pisze tak naprawdę o języku po‑
ezji, który wchłonął tamten – a także fundowanej na nim wyobraźni poetyc‑
kiej, która zastąpiła wyobraźnię religijną – jako że trwa, by użyć ściślejsze‑
go terminu, „czas teologii literackich”9. To literatura opisuje złożoną relację 
człowieka z transcendencją – w całym spektrum jej (nie)możliwości. Lęk 
metafizyczny stopił się niemal zupełnie z lękiem egzystencjalnym – wszech‑
obecnym w niestałej, pozbawionej pewnego gruntu rzeczywistości. Tak za‑
rysowany kompleks zagadnień pozwala umieścić wyrazisty dorobek auto‑
ra Polskich znaków na tle pełni późnej nowoczesności – po Baumanowsku 
płynnej i przepełnionej „płynnym lękiem”10 – tym, który jako doświadczenie 
jest najzupełniej pierwotny, a przy tym indywidualny – ujawnia się źródłowo 
w psychice człowieka, przenika jego życie, a uświadomiony obraca się w po‑
jęcie albo literacką ekspresję – i jako taki może być znów percypowany przez 
jednostkę. Lęk jest zatem podstawą odosobnienia i jednocześnie chybotliwym 
fundamentem wspólnoty, stanowiąc przy tym linię napięcia między utraco‑
nym z pola widzenia metafizycznym źródłem wiary, a równie niedosiężnym, 
wypatrywanym w nieodgadnionej przyszłości, momentem jej odzyskania.

2. Pomiędzy (przestrzenie lęku w poezji)

„Lęk” to jedno ze słów-kluczy i słów-emblematów idiomu poetyckiego 
Wojciecha Bonowicza, bardzo intensywnie obecne w jego wierszach lub też – 
równie intensywnie „nieobecne”, niedopowiedziane, gdy obejmuje cały obraz 
poetycki, a jednak samo nie pada. Niekiedy bywa zelżałe do „niepokoju” lub 
skrystalizowane w „strach”, innym razem zasugerowane inną częścią mowy, 
kiedy ktoś „boi się”, coś jest „straszne”, albo dzieje się „przeraźliwie”11. 

8 Tamże, s. 9.
9 Por. A. Lipszyc, Przedmowa, w: tegoż, Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie, Kra‑
ków-Budapeszt 2015, s. 9. 
10 Z. Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008.
11 Zob. np. W. Bonowicz, Hurtownia ran i Wiersze ludowe, Wrocław 2007, s. 47, 44; ten‑
że, Wybór większości i Wiersze z okolic, Wrocław 2007, s. 41. W jednym z wierszy pojawia 
się też adekwatny tu neologizm: „Przerażające się wrzaski”. Zob. tenże, Hurtownia ran…,  
dz. cyt., s. 49. 
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Różnice między pojęciami zaznaczane są z dużą precyzją i odpowiadają ich 
klasycznemu rozumieniu. Lęk jest „emocją pozbawioną obiektu”, odpowiedzią 
na „bodźce o nieokreślonym prawdopodobieństwie pojawienia się”12. Zasadni‑
czą jego cechą jest więc bezprzedmiotowość – i tak zawsze jawi się w tej poezji. 
Odróżnia się od strachu, nie jest jednak od niego mniej uzasadniony, ponieważ 
„zarówno strach, jak i lęk są reakcjami proporcjonalnymi do rozmiarów niebez‑
pieczeństwa, jeżeli jednak w przypadku strachu niebezpieczeństwo jest widocz‑
ne, obiektywne, to w przypadku lęku jest ono ukryte i subiektywne”13.

Strach skupia się zawsze na konkretnym obiekcie. Jeśli w wierszu pojawia‑
ją się obrazy przemocy, najpewniej wojennej („Wystarczy kilka drzew żeby 
ustawić ludzi. / Nie trzeba kopać głęboko nie trzeba też kul. […] można wbić 
widły / można po prostu tłuc…”), to przewidywanie, że „Gdy niebo wsiąknie 
w ziemię wyrosną na niej nowe / krzewy szaleństwa strachu”14 dotyczy zagro‑
żenia najzupełniej wyobrażalnego i prawdopodobnego. Gdzie indziej znajdzie 
się poetycka, złożona z migawkowych obrazów, definicja:

Strach: żółwie jajo w wielorybie
wąż co zabłądził do pasieki
i ten bo umarł w opuszczeniu
i pies zamykał mu powieki15.

Niepokój jest komponentem lęku, jego łagodniejszym zapleczem, niezby‑
walnym tłem egzystencji. Taki jego sens wynika z sentencjonalnego zdania: 
„Z każdym życiem powraca na ziemię niepokój”16. W innym wierszu pojawia 
się w podwójnej roli – wykorzystany w grze lingwistycznej, odwracającej 
ewangeliczną formułę „Pokój wam”, a jednocześnie jako semantyczne cen‑
trum sytuacji lirycznej – ataku demonicznej, okaleczonej postaci, tytułowego 
dla utworu Nieprawdziwego, który:

Z twarzą poszarpaną
jakby szedł przez drzewo
jakby spadając ustami
czepiał się gałęzi

12 T. Werka, J. Zagrodzka, Biologiczne podstawy lęku, w: Lęk. Geneza mechanizmy funkcje, 
red. M. Fajkowska, B. Szymura, Warszawa 2009, s. 20-21. 
13 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegołowska, Poznań 
1999, s. 42.
14 W. Bonowicz, Polskie znaki, Wrocław 2010, s. 14.
15 Tenże, Wybór większości…, dz. cyt., s. 20.
16 W. Bonowicz, Echa, Wrocław 2013, s. 25. 
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mówi – Niepokój wam –
a temu który nie wierzy
skacze do gardła17.

Podobnego rodzaju negacje nasilają się wraz z lękiem – o większym niż 
niepokój natężeniu, który jest neurotyczną reakcją na nieokreślone „Niedo‑
bre” – zło sytuowane wśród silnie symbolicznych ognia i nicości: niszczące, 
nieubłagane, jednoczące – w lęku – samotne, anonimowe jednostki.

Niedobre ich ogrzeje. Niedobre obejmie
ten wiec osamotnionych i nada mu sens.
Niedobre lubi patrzeć jak nicość gęstnieje
gdy rozpali się ogień. Niedobre wie:

i ci co mamroczą i ci co krzyczą
są braćmi. Lęk przeskakuje między nimi
lęk to ich pieśń. Niedobre wie:
pisało jej słowa całą noc18.

Źródła lęku leżą zarówno w przyszłości – czasie nieznanym, jak i prze‑
szłości, często obarczonej poczuciem winy i zawsze rzutującej na dalszy 
ciąg życia. Źródłem podstawowym i ostatecznym jest śmierć, która jako coś 
konkretnego powinna budzić strach, jednak jej widmo zostaje rozproszone 
i złagodzone przez „transcendentne dążenia człowieka”, a „lęk przed śmiercią 
jakby rozcieńcza się w lęk metafizyczny”19. Rozcieńczony lęk metafizyczny 
próbuje Bonowicz w pewien sposób skoncentrować, przywrócić mu właściwy 
obiekt w wyraźnie chrystologicznej Ostatniej taśmie, będącej apokryficznym 
zapisem słów „mistrza”, który mówi:

Był we mnie ból i żal
że Bóg musi na chwilę odejść ode mnie abym mógł umrzeć.
Był we mnie lęk że nie wróci. Że zostanę sam
zatopiony w wodach śmierci z zesztywniałym językiem.
Dziś także przepełnia mnie ciemność. Umysł mój jest niepewny
jak moje ciało. Drżę w środku. I słyszę głosy: „Śmiertelny! Śmiertelny!”
gdy tylko zaczynam się modlić. I czarny bóg śmierci tryumfuje
wiedząc że nie potępienia się lękam. Nie – lecz samej śmierci20.

17 Tenże, Wybór większości…, dz. cyt., s. 34. 
18 Tenże, Pełne morze…, dz. cyt., s. 17. 
19 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987, s. 243-244.
20 W. Bonowicz, Pełne morze…, dz. cyt., s. 22.
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3. Pełne morze (płynny lęk)

Licząca kilkadziesiąt długich wersów Ostatnia taśma to w twórczości Bo‑
nowicza wyjątek. Charakterystyczną dla autora Ech formą liryczną są utwory 
bardzo krótkie, eliptyczne – i tym większe panuje w nich napięcie, im bar‑
dziej odległe motywy kojarzą budujące je zwięzłe metafory, jak w miniaturze 
brzmiącej w całości tak:

Noc ciała gasną
w rowach na dworcach
słychać język poległych. Za snem
najokrutniejsze symbole.

Wychodzą
z morza21.

Ten zwarty utwór gromadzi licznie elementy, które tworzą w tej poezji 
pole semantyczne lęku: ciało, sen, noc, śmierć, niejasną mowę i przewrotną 
demonologię, a wreszcie: morze. Pełne morze to tytuł jednego z tomów Bo‑
nowicza, także dla tej twórczości emblematyczny. Żywiołem rządzącej nią 
wyobraźni poetyckiej jest bowiem woda – w różnych odmianach, w różnych 
stanach skupienia, najczęściej jednak ciekłym, polimorficznym, nieuchwyt‑
nym, ale przenikalnym – pozwalająca dostać się zagrożeniom w głąb ciała – 
drugiej imaginacyjnej przestrzeni lęku, utożsamianej często z archetypem 
domu, o czym napisze poeta: „Dom nasiąkał powoli a wypita woda / rurami 
ciała wracała do ziemi”22, w innym zaś miejscu – i w odwrotnym porządku: 
„Wilgoć wszystkimi żyłami / przenikała do wnętrza”23.

Na zewnątrz, najdalej od źródła, jest właśnie „pełne morze” – metafora 
ekstremalnego osamotnienia i zniewalającego nadmiaru wolności. To prze‑
strzeń, w której trudno o znaki orientacyjne – odnajdywalne może tylko na 
niebie, zbyt jednak odległym i nieznanym, by zapewnić bezpieczeństwo. 
Na powierzchni panuje ogromne ryzyko – każdy ruch może skończyć się 
śmiercią. To ona budzi trwogę – ale nie tylko ona, także to, co po niej, 
poza horyzontem życia – niewiadome i nieskończenie obce. Jeszcze jed‑
nym wymiarem niepokoju jest to, co pod powierzchnią, naniesione przez 
czas warstwy mułu historii. Lęk, który autor Polskich znaków absorbuje do 

21 Tegoż, Wybór większości…, dz. cyt., s. 38.
22 Tenże, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 8.
23 Tenże, Wybór większości…, dz. cyt., s. 31.
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swoich wierszy, sięga bowiem w niepewną przyszłość, ale też ku nieunik‑
nionej przeszłości, w lirycznym powrocie do dzieciństwa, Pierwszej lekcji, 
na której:

„Ilu ludzi zginęło w Oświęcimiu?”,
spytała pani.

Skuliłem się i modliłem w duchu
żeby było ich
jak najmniej24.

To nawiązanie kieruje ku „lękom Kolumba”25 autora Niepokoju i przypo‑
mina, że omawiana twórczość jest z pewnością jednym z nurtów „Dorzecza 
Różewicza”26. Warto pamiętać, że Oświęcim – jego „szczęśliwe łąki” i „bez‑
pieczny dym z domów”27 – to miasto rodzinne Bonowicza28. Jednocześnie jest 
w nim intensywnie obecna pamięć zła, a zgodnie z myślą Zygmunta Bauma‑
na: „Zło i lęk to bliźnięta syjamskie. [...] Przed Auschwitz […] nie wiedzieli‑
śmy po prostu, jak przeraźliwym i strasznym mogłoby się stać zło wyrządzo‑
ne przez ludzi, zło-moralne-stające-się-złem-naturalnym…”29. Autor Polskich 
znaków mierzy się z dziedzictwem wcześniejszych pokoleń, szuka własnej, 
jednostkowej raczej niż pokoleniowej, indywidualności w „morzu obcych 
wpływów”30, trudno jednak uznać jego pisarstwo za wyraźne, kontestujące 

24 Tenże, Echa…, dz. cyt. s. 22.
25 A. Szóstak, „Tego progu nie przekroczę teraz i zawsze”. Generacyjne i egzystencjalne lęki 
w poezji Tadeusza Różewicza, w: Przestrzenie lęku, red. D.K. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 
2006, s. 93.
26 Zob. W. Bonowicz, Wizyta, w: Dorzecze Różewicza, red. J. Stolarczyk, Wrocław 2011.
27 Tenże, Echa…, dz. cyt., s. 14.
28 O znaczeniu tego faktu dla swojej twórczości sam poeta mówi tak:
„Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie: jaki wpływ na to, co piszę, miał fakt, że urodziłem się 
w Oświęcimiu? Że wychowałem się w cieniu Auschwitz? [...] Sądzę, że moja poezja jest rów‑
nież taką próbą bardzo ostrożnego budowania światopoglądu po Oświęcimiu, optymizmu po 
Oświęcimiu. Dla mnie ciekawe jest nie tyle to, czy możliwa jest poezja po Oświęcimiu, bo to 
już zostało udowodnione, ale czy po Oświęcimiu możliwa jest nadzieja. Czy też jesteśmy ska‑
zani na to, aby tam ciągle wracać? Czy jesteśmy skazani na to, żeby powtarzać te same błędy, 
czy może jednak wychodzimy z tego błędnego koła? To się wprost w wierszach nie artykułuje, 
ale gdzieś podskórnie ten temat także jest tam obecny”. W. Bonowicz, Trzeba walczyć o każdy 
przecinek, [rozmowa Macieja Roberta], http://portliteracki.pl/przystan/teksty/trzeba-walczyc‑
-o-kazdy-przecinek/ (dostęp: 17.04.16 r.).
29 Z. Bauman, Płynny lęk, dz. cyt., s. 22.
30 A. Bielik-Robson, Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości, w: H. Blo‑
om, Lęk przed wpływem, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002, s. 203.
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zerwanie. Stanowi raczej praktykę akceptującego oswajania niedającej się 
zbyć pamięci poprzednich generacji.

Funkcjonująca w tej poezji podmiotowość zdaje się stanowić alternaty‑
wę dla jednego z modernistycznych modeli egzystencji, z którego – w zało‑
żeniu – udaje się wyeliminować lęk poprzez jego napiętnowanie jako „tabu 
nowoczesności” – jedyne, czego można się bać. Taka swoista „fobofobia”, 
według diagnozy Agaty Bielik-Robson, była „ciemnym rewersem najjaśniej‑
szego mitu nowoczesności: mitu jednostki wolnej, swobodnej, zdolnej do 
nieograniczonej, indywidualnej autokreacji”31. Okazuje się, że „zdrowa du‑
chowość potrzebuje równowagi lęku i beztroski, zgrozy i bezpieczeństwa”32. 
Obok „nowej lękowości” pojawia się postulat nowego podmiotu, na miejsce 
„umarłego” cogito kartezjańskiego – takiego, który będzie nie „kategorią epi‑
stemologiczną, lecz egzystencjalną [...]: głęboką strukturą całości w świecie 
nieokiełznanej zmiany”33 – przy czym dokonana „całość” jest utopią – ma to 
być więc raczej struktura ciągle scalająca się, podejmująca nieustanny wysi‑
łek samoodnowy, przystosowana do funkcjonowania wśród nieustannie zmie‑
niających się warunków.

Tak właśnie jawi się podmiot twórczości Bonowicza – zmaga się jed‑
nocześnie z własnym wewnętrznym rozbiciem i zewnętrznym napięciem. 
Wobec braku uniwersalnych modelów „ja”, na których mógłby się wzoro‑
wać, zmuszony jest do niesienia ciężaru swojej jednostkowości, do zaak‑
ceptowania swojego tymczasowego statusu, trwania w stanie ustawiczne‑
go kryzysu i przesilenia. Nie panuje nad swoją złożonością, wyodrębnia 
i próbuje odrzucić to, co niechciane, staje „przeciw niemu”, ale dopowiada 
natychmiast „i niemu we mnie”34. Jest rozchwiany nie tylko w tożsamości, 
rozbity na różne osoby gramatyczne, ale i w czasie, kiedy śledzi z boku 
pojawiające się nagle projekcje przeszłości naznaczonej piętnem niespeł‑
nienia. Dyskomfort teraźniejszości potęguje beznadziejne pragnienie, aby 
coś powtórzyć, „przeczytać nasze wiersze / ale nie w ukryciu. Przy wszyst‑
kich z jasną twarzą na głos”35, jednak „Stało się i nie stanie się już więcej. 
Chociaż / chciałoby”36.

31 A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kra‑
ków 2000, s. 348.
32 Tamże, s. 335.
33 Tamże, s. 10.
34 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 22.
35 Tamże, s. 24.
36 Tamże, s. 19.
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W ślad za niepewnością idzie lęk, wobec którego trzeba się określić. Moż‑
liwych postaw jest wiele, a żadna z nich nie jest wyróżniona i pewna. Pier‑
wotną, odruchową reakcją człowieka zalęknionego jest zawsze chęć uciecz‑
ki, uniku, odcięcia się od danego aspektu rzeczywistości. Odpowiada temu 
wspomniana formuła „bezlękowości”37, marginalizacja zagrożeń, usunięcie 
ich z pola widzenia i wyparcie ze świadomości – stworzenie obrazu świata 
jak z prześwietlonej fotografii – bez ciemnych miejsc. Jest to „radosne prze‑
konanie wyrażające się hasłem «świat jest twój», stanowiące od niedawna an‑
tidotum na lęki nowoczesnego człowieka: «świat jest twój, należy do ciebie, 
rozgość się w nim wygodnie»”38. Za czym podążają hasła ironicznie wpisa‑
ne w wiersz: „Zwróć twarz w stronę lepszego świata” / mówią „odbij swoją 
twarz tam”39.

Przeciwstawną reakcją jest zatopienie się w lęku, „horror alienacji, obco‑
ści, poczucie izolacji Ja”40, trzecią zaś możliwością – ugoda, konformistyczny 
bezwład. Żaden z tych wariantów relacji ze światem nie zostaje tutaj zreali‑
zowany. Podmiot ostatecznie nie ucieka, nie alienuje się i nie godzi. Zamiast 
tego – trwa. Mimo całej niepewności i zalęknienia jego postawa jest nonkon‑
formistyczna. W samotności broni swojego „przeciw” – syntezy szlachetnego 
oporu, nawet jeśli musi mu ono zastąpić twarz. Wyznaje:

mam teraz tylko przeciw
które cierpi. Które jest czarne. Które
mogłoby świecić gdyby inni zechcieli
świecić razem z nim w niezgodzie41.

Dokonuje wyboru – jest podmiotem nie „lękliwym”, a „lękającym się”, 
broniącym swojego prawa do samostanowienia pomimo słabości i braku 
oparcia. Opierając się pokusie zastygnięcia w bezruchu – wędruje. Powtarza 
się w tej poezji figura chodzenia – „idę” odmieniane jest przez wszystkie oso‑
by i czasy, ciągle przekracza się przestrzeń świata i siebie. Jednostka znajdu‑
je się w ciągłym rozdarciu pomiędzy. Między wspięciem się na wzgórze (w 
pół drogi do Boga) i krótką chwilą uniesienia, a zastygnięciem przy ziemi – 
cierpką, niską egzystencją. Trwa w niespokojnym oczekiwaniu – pomiędzy 
ukryciem się w sobie a wychyleniem na świat – niewiedzą o tym, co nastąpi, 

37 A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność…, dz. cyt., s. 348.
38 A. Kałuża, Powrót drzew i podmiotu, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 21, s. 32.
39 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 42.
40 A. Kałuża, Powrót drzew i podmiotu, dz. cyt. s. 32.
41 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 22.
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złudą spokoju, gdy „nie boli”42, a pewnością, że „będzie bolało”43, złym prze‑
czuciem nieuniknionego.

3. Płynne marzenie (pełne lęku)

Wiadomo, że zalęknienie często wiąże się z sytuacją zamknięcia – z jed‑
nej strony człowiek sam szuka kryjówki, z drugiej – jest w swoim lęku unie‑
ruchomiony, zakleszczony44. Bohater liryczny Bonowicza ukrywa się przed 
zewnętrznością w ograniczonej przestrzeni swojego ciała-domu. Cielesność 
i sprzęgnięta z nią psychika – przyrównane zostają do struktury budynku, 
razem ze ścianami, kątami i korytarzami, zachowując jednak swoją fizjolo‑
gię. Są w tym domu miejsca ciemne, odpowiednie dla czujnych demonów – 
bólu, pamięci, bezsilności i powtarzających się myśli o śmierci, kiedy:

Ona robi rysunki do twojego wnętrza
i w każdym korytarzu będzie wisiał jeden.

Tylko w tym najciemniejszym gdzie pod ścianami
Umierają twoi przodkowie wpatrując się w wioskę.

Gdzie ich starannie balsamowane ciała nie dają się przekroczyć
Bo zaraz zjawia się ból a z nim pięć innych demonów45.

Dom to, według Gastona Bachelarda, „archetyp syntetyczny”, konotują‑
cy równocześnie poczucie intymności i przynależności do wspólnoty, przede 
wszystkim zaś struktura chroniąca – „dom jest niejako przeciw-światem, 
albo raczej światem przeciw-ataków”46. W wierszach Bonowicza częściej 
jednak niż domem takie wnętrze jest mieszkaniem – ciasnym i ciemnym, 
wątpliwym schronieniem i zarazem więzieniem. To miejsce upatrywane na 
kryjówkę, z której mogą jednak wyrwać się obce, zewnętrzne, nieprzyjazne 
siły, jak ten,

42 Tamże, s. 29.
43 Tamże.
44 Zob. A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 20.
45 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 30.
46 G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia, w: tegoż, Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chu‑
dak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 308.
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który nie wchodzi tylko z progu
woła w głąb mieszkania moje imię. Już raz
mnie wyciągnął i drugi raz wyciągnie jeżeli
tylko odpowiem47.

Wychylenie się z siebie na zewnątrz powoduje oderwanie, utratę kontroli 
nad tym, co w środku. Świat wewnątrz nie jest zresztą bezpiecznym, własnym 
kawałkiem bytu. Staje się „obozem wewnętrznym”48, miejscem odosobnienia 
(dobrowolnego, ale wybór to irracjonalny, bo jedyny możliwy) i bolesnego, 
unieruchamiającego wyobcowania.

Azylem wobec dwóch ambiwalentnych, nieznośnych czasem przestrzeni 
ma być świat trzeci – sen („miejsce wskazane przez strach”49). Kiedy wszyst‑
ko inne jest niepewne, nieważkie, „Sny są dziś cięższe / niż literatura. I na‑
wet cięższe / niż ciała”50. Ale jest to schronienie pozorne, punkt zawieszenia 
w przed-lęku: „Kot i gołąb na chwilę przed pogonią i ucieczką”51. Senna rze‑
czywistość nie jest odizolowana od pozostałych światów. Choć łączność mię‑
dzy nimi się rwie, sen to miejsce, do którego przedarły się słowa z zewnątrz – 
fabuła Snu słów wygląda tak:

Teraz kiedy zawinięto już ciebie
we mnie pada. Pies charczy w ciemności
i idzie za mną z rozerwanego świata
to jedno nie zerwane słowo52.

To słowa są głównym łącznikiem pomiędzy odrywającymi się od sie‑
bie światami. Wszystkie one rozpływają się, ciągle w nich pada, woda krą‑
ży w rurach. Grunt jest grząski, błotnisty. Nie jest konstrukcją, ale zbiorem 
okruchów, fragmentów, przedzielonych rozmytymi granicami, o nierównych, 
poszarpanych brzegach. Rzeczywistość miesza się z ułudą, bezpieczeństwo 
z poczuciem zagrożenia, sens słów ze słowami rozwodnionymi – bez zna‑
czenia i wagi. Pojawiają się widzialne i słyszalne obiekty strachu, rozbrojone 
jednak przez własną groteskowość:

Rękawiczka wmarznięta w chodnik zgina cztery palce.
Za nią z głębi wynurza się twarz żółta i śliska.

47 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 22.
48 Tamże, s. 21.
49 Tamże, s. 29.
50 Tamże, s. 17.
51 Tamże, s. 29.
52 Tamże, s. 11.
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Chór dziewcząt alleluja śpiewa w ciemnej salce.
Antychrystus pod oknem stoi notuje nazwiska53.

Zjawia się wreszcie dosłowny i zupełnie trywialny „Potwór” (tytułowy 
dla wiersza rozpoczynającego się punktową charakterystyką: „Ogromne ryby. 
Jadł ale już nie może”54). W istocie lęk wyjawiony zostaje w rozpaczliwej 
modlitwie:

Boże
nie objawiaj mi jeszcze tego co zdarzy się wkrótce55.

Lęk ukształtowany, unaoczniony, wpisany w jakieś ramy konwencjonalne: 
obrazy potworów, demonów, wyjących psów – przestaje być lękiem, staje 
się jego odbiciem, kontrolowanym wytworem wyobraźni, skarnawalizowa‑
nym i stojącym w kontraście do uporczywej wzniosłości autentycznego życia. 
Koszmarne jest to, co należy nie do sfery fantazji, ale do żywej istoty świa‑
ta i jego niepoznawalnego podglebia. Wszystkie żywioły i związane z nimi 
symbole są w poezji autora Pełnego morza chwiejne i nieujarzmione. Każdy 
z nich ma dwie natury i w dowolnym momencie może zmienić stronę. Woda 
krąży w ciele – ożywia je, zapewnia funkcjonowanie, ale też pada ciągle desz‑
czem, który „ogryza głowy”56, powoduje, że świat się rozpływa. Powietrze – 
życiodajny oddech – niweczy inny jego rodzaj, agresywny – wiatr, który mąci 
czysty wyraz, zakaża usta zgnilizną, daje poczucie bezowocności wysiłków 
wyrażania się:

Ten wiatr który wieje
Pali nas i zabiera z naszych ciał powietrze.
Wiatr wojownik co napchał w usta zgniłych nasion57.

Jeszcze jednym związanym z lękiem obrazem są w tej poezji ptaki – trady‑
cyjnie symbolizujące lot, powietrze i życie przyszłe58. Pojawiają się one jed‑
nak w oksymoronicznym połączeniu powietrznego z podziemnym, w przy‑
kazaniu zamieszczonym w Wierszu rozkoszy: „Nie mogą być ze sobą dwa 

53 Tamże, s. 12.
54 Tamże, s. 26.
55 Tamże. 
56 W. Bonowicz, Wybór większości…, dz. cyt. s. 14.
57 Tegoż, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 27.
58 G. Bachelard, Powietrze i marzenia, w: tegoż, Wyobraźnia poetycka, dz. cyt., s. 184. 
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ptaki w piwnicy”59. Stary symbol zostaje odświeżony, wpisany w inny – sta‑
le obecny w tym tomie przestrzenny model psychiki – model domu rozcią‑
gnięty pomiędzy dwiema antynomiami: piwnicą i dachem, z których każdą 
charakteryzuje coś innego, a „Pobyt w każdym z tych miejsc barwi się in‑
nym odcieniem trwogi”60.

Ptaki zdają się być w tej strukturze syntezą tego, co w człowieku najbar‑
dziej osobiste, delikatne i trzepotliwe, spychane w głąb świadomości przez 
twardsze, cięższe, bliższe ziemi „cienie”: ciemne strony psychiki – i to, co fi‑
zyczne: „ciała z ich / wyczerpującym światłem które pełga w kochaniu”61. Pod 
całą hałaśliwą cielesnością: „tupaniem skrzypieniem / przesuwaniem rzeczy 
wodą w rurach która zbiera / to co najbardziej wstydliwe”62 człowiek próbuje 
ukryć swoje lęki i trwożliwą miłość – największe, jak sądzi, słabości. Nie 
może się ich jednak pozbyć, to na nich opiera się istnienie – „One wewnątrz 
kołyszą tym całym / światem”63, wyznaczając pulsujący rytm życia, ponie‑
waż – jak pisał Kępiński: „lęk przed rozpłynięciem się w drugiej istocie, przed 
utratą własnej indywidualności, jest to rodzaj śmierci, w której unicestwia się 
dotychczasowy człowiek”64 – i buduje się dopiero tożsamość. Wszystko inne 
przynależy ziemi i może zostać sprowadzone do „piwnicy”:

pocałunki i miłosne dźwięki szuranie
ciał przeziębionych piwnicznym powietrzem
a nawet same dźwięki gdy ciał już nie ma mogą

kłaść się jeden przy drugim w ciemności jak
w piasku. Wszystko może być w dole [...]
Ale nie ptaki. […]

wracają do siebie z krzykiem
z krzykiem na powrót się dzielą i chociaż
nie mogą uciec mogą przynajmniej nie spocząć65.

Ponieważ lęk ukryty „wcale nie zostaje przez to przezwyciężony. Prze‑
ciwnie, zostaje tylko wyparty, zepchnięty do podświadomości [...], uparcie 

59 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt. s. 20.
60 G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia, w: tegoż, Wyobraźnia poetycka, dz. cyt., 
s. 311. 
61 W. Bonowicz,, Hurtownia ran…, dz. cyt. s. 20.
62 Tamże.
63 Tamże.
64 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 244.
65 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt. s. 20.



204
cZęść III

Literackie oblicza lęku i strachu

powtarzając swoje ciche, niezgodne, ledwo słyszalne nie”66. Ptasi lęk przy‑
należy człowieczeństwu i je uwzniośla – „wszystko, co się wznosi, budzi się 
ku bytowi, ma udział w bycie”67. Choć jest to ciągle życie niespokojne, to 
świadome i godne. Metaforyczne dach i piwnica są w człowieku ośrodkami 
lęku. Pierwszy, zbliżony lub wręcz sprowadzony do strachu przed racjonal‑
nymi zagrożeniami, jest ratunkiem dla życia biologicznego. Lęk piwnicz‑
ny – dla człowieczeństwa w jego wiecznie zagrożonej godności.

5. Zakończenie (męstwo poezji)

Przestrzenią lęku – przenikającą widziane przez pryzmat marzenia senne‑
go morze, ciało i dom – jest także autotematyczna warstwa tej poezji, prze‑
strzeń słów – jako że w wierszach Bonowicza „labirynty życia i labirynty bi‑
blioteczne jakoś się łączą, wzajem przenikają”68. Obok lęku egzystencjalnego, 
nawarstwiającego się na metafizycznym, pojawia się więc wreszcie lęk ko‑
munikacyjny, literacki69. Jest to poetycki lęk przed byciem niezrozumianym, 
ale też przed słowami, które nic nie znaczą, niepotrzebnymi, nadużytymi. 
Pomimo niego „Poeta musi patrzeć”70 i słuchać, jak „Przerażony język drugi 
język chwyta”71, otworzyć się na zatrważającą rzeczywistość świata, a potem 
pozwolić na zamknięcie się w wierszu, czekanie –

w kącie kamienia
w którym czasem zaświeci
złoty kurz nadziei.

W końcu wiersz
otworzy się. Kamień

wypuści cię: kartkę papieru
która zacznie oddychać72.

66 A. Bielik-Robson, Horror, horror! Lęk jako tabu nowoczesności, w: tejże, Inna nowocze-
sność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 348. 
67 G. Bachelard, Powietrze i marzenia, w: tegoż, Wyobraźnia poetycka, dz. cyt., s. 184. 
68 P. Śliwiński, Przygody z wolnością: uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002, s. 31.
69 Zob. E. Kasperski, Literatura i lęk. W kręgu poetyki, estetyki i antropologii, w: Przestrzenie 
lęku, dz. cyt., s. 10-11.
70 W. Bonowicz, Polskie znaki…, dz. cyt., s. 6.
71 Tenże, Wybór większości…, dz. cyt., s. 19.
72 Tenże, Pełne morze…, dz. cyt., s. 6.
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Ostatecznie pokonana zostaje droga od lęku przed literaturą do męstwa 
słowa – w literackiej teologii Bonowicza podobnego do „męstwa bycia” Paula 
Tillicha, które „scala w sobie (bierze na siebie) lęk przed niebytem”73 – i po‑
przez samoafirmację przeciw wszystkim zagrożeniom potwierdza podmioto‑
wość. Rozbrzmiewa wreszcie:

pomruk poezji. Niczego nie zwiastuje a jednak
budzimy się zapisujemy żyjemy tym jeszcze74.

Pomimo głosów, że:

Taka poezja umarła. Ty
już umarłeś. Trzymasz się
urwanej liny. Tak pisać
może tylko ten kto nie zauważył
co się stało.
[…]
Taka poezja umarła.
Chór wchodzi w morze75.

Wysiłek poetycki jest bezinteresowną, a wymagającą odwagi, próbą do‑
tarcia do głębi. Męstwo poezji jest aktem etycznym. Poeta wie, że za słowa 
trzeba brać odpowiedzialność. Dobierać musi je rozważnie, z wysiłkiem 
kondensować sens, by słowa sugerowały to, czego warto się lękać. Wy‑
losowanej, przypadkowej odpowiedzi odpowiada stukot „w drugim kącie 
ciała”76.

Z poezji Wojciecha Bonowicza wyłania się spójna, choć odzwiercie‑
dlająca zasadniczą dla współczesności niespójność, koncepcja człowieka 
i świata, otoczona ramą wątku autotelicznego i dająca się odczytać przez 
pryzmat lękowości. Podmiotem tej twórczości jest jednostka istniejąca 
w rzeczywistości współczesnej, fragmentarycznej i zmiennej, zanurzona 
w nieusuwalnym lęku. Nie jest on jednak przeszkodą, niedoskonałością, 
przeciwnie – jako element trudnego bycia w świecie, który stawia opór, 
a nie daje oparcia – okazuje się ratunkiem dla człowieczeństwa, atrybutem 
istnienia, przyczynkiem do trudnej wiary w sens. Lęk przed śmiercią zostaje 
przebudowany w troskę o życie. Dopełnia go lęk poetycki, który za sprawą 

73 P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 137.
74 W. Bonowicz, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 32.
75 Tenże, Echa…, dz. cyt., s. 31. 
76 Tenże, Hurtownia ran…, dz. cyt., s. 18. 
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męstwa staje się siłą budującą, wśród płynności i bezkształtu konstruującą 
sens słów – na mocy „odpowiedzialności i etycznego myślenia”77. Autor 
Pełnego morza sięga w głąb (świata, człowieka i słowa). Odnajduje tam 
ostatecznie nadzieję – pamiętając, że „nie może to być nadzieja naiwna. To 
nadzieja, która dojrzewa w takim świecie, jaki mamy”78.
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Streszczenie
Celem artykułu jest aspektowa charakterystyka twórczości lirycznej Wojciecha Bo‑
nowicza, ufundowanej na amorficznym podłożu współczesnej rzeczywistości, prze‑
nikniętej Baumanowskim „płynnym lękiem”. To on jest żywiołem akwatycznej 
wyobraźni poetyckiej autora Pełnego morza – kreującej niepokojące wizje, kiedy 
na osnowie zwięzłych, eliptycznych, ale bardzo ekspresyjnych wierszy powstają su‑
gestywne obrazy wody, zestawianej z ciałem, snem, śmiercią, a wreszcie – z numi-
nosum, kiedy przez warstwę egzystencjalnego chaosu zdają się przebijać niepewne 
i niepojmowalne, a więc tym większą budzące trwogę, źródła metafizyczne. Wokół 
lęku – jako węzłowego motywu, precyzowanego poprzez konteksty psychologiczne 
i filozoficzne – ogniskują się rozważania dotyczące konstrukcji podmiotu i elemen‑
tów świata przedstawionego, języka poetyckiego, a także – roli samego poety, wy‑
czulonego na najbardziej newralgiczne rejestry (po)nowoczesności i dającego wyraz 
wierze w etyczny sens jej empirycznego doświadczania i literackiego przetwarzania.

Słowa kluczowe: płynny lęk, nadzieja, wyobraźnia poetycka, podmiot, do‑
świadczenie





Małgorzata Krakowiak
U N I W E r S y T E T  ś L ą S K I  W  K AT O W I c A c H

Niemota doświadczających?  
Uwagi o kilku tekstach wojennych

Pod wpływem lęku ulegają  
porażeniu czynności ruchowe;  

zwykle najpierw ulega porażeniu  
najwyższa postać ruchu, tj. mowa  
(człowiek „oniemiał” ze strachu)1.

Każdy kiedyś doświadczył lęku, bardziej bądź mniej się czegoś bał. Li‑
teratura różnych epok – w najrozmaitszych, najszerzej traktowanych swych 
odmianach – zawiera szereg budzących strach opisów i analiz stanów lęko‑
wych bohaterów. Bać się można wszystkiego i o wszystko, głównie o życie. 
Proponuję przypomnienie i rozważenie sytuacji ekstremalnej, dla nas histo‑
rycznej, acz uniwersalnej, którą stanowiły lata II wojny światowej i okupacji 
oraz literackich świadectw tamtych czasów, autorstwa tych, którzy wówczas 
żyli. Czyniąc tytułowe „uwagi o tekstach wojennych”, sięgnę po kilka utwo‑
rów spisywanych w latach wojennych, stworzonych z perspektywy wielolet‑
niego dystansu, niekiedy nieodzownego dla znalezienia adekwatnego stylu, 
rzec można – dykcji, dla wyartykułowania własnego przeżycia wojennego, 
własnego doświadczenia. Będą to wybrane teksty autorów z trzech wojen‑
nych generacji: urodzonych w latach 90. XIX wieku i reprezentantów dwóch 
pokoleń literackich – 1910 oraz 1920.

Druga wojna światowa to znakomite źródło materiału literackiego, tyleż 
dla literatów, ile dla współczesnych humanistów, pragnących zmierzyć się 

1 A. Kępiński, Lęk, Kraków 2002, s. 274.
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z problematyką ludzkiej kondycji w sytuacjach ekstremalnych, a przy oka‑
zji wykazać się wirtuozerią metodologiczną. Niechże przestrogą dla tropi‑
cieli tematu – na przykład – strachu (ileż znajdą oni w tekstach wojennych 
i o wojnie opisów zagrożeń, ileż powodów lęku i konkretnego strachu, ileż 
ludzkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, zdrowiu, godności! Jak moż‑
na będzie z dystansu problematyzować, analizować, diagnozować…) będzie 
przypomnienie, że łatwo ulec pokusie, gdy „sam temat niespodziewany […] 
pozwala własną zasługę artystyczną mistyfikować zasługą samego materia‑
łu”2. Zauważmy, że ci, którzy mieliby najwięcej do powiedzenia o strachu 
swoim i strachu innych – starsi i młodzi, cywile i żołnierze – byli nad wyraz 
enigmatyczni i powściągliwi. Jest to tym bardziej znaczące, ze zajmujemy się 
świadectwami „ludzi pióra”: pisarzy, poetów.

Krzysztof Dybciak zanotował:

Dzieje człowieka mówiącego są jednym z głównych nurtów dziejów ludzkie‑
go męstwa. Dzięki mowie przekraczał człowiek granice swojego świata, aby 
nawiązać kontakt z rzeczywistością absolutną, mowa miała udźwignąć i prze‑
chować całość doświadczeń jego losu3.

Jakże dramatycznie zabrzmią w tym kontekście słowa z artykułu wstępne‑
go Józefa Czapskiego do rocznicowego numeru paryskiej „Kultury”. Dziesięć 
lat po wrześniu 1939 roku reprezentant najstarszego z pokoleń twórców przy‑
woływanych w niniejszym artykule – urodzonych w latach 90. XIX wieku, 
dla których przeżyciem pokoleniowym było odzyskanie niepodległości Pol‑
ski – napisał tylko:

W tę rocznicę może by lepiej milczeć i myśleć. To, co się przeszło, doprowa‑
dzić w świadomości do końca, dotrzeć do jądra zagadnień, nie zatrzymywać się 

2 K. Wyka, Nadzieje na emigrację, „Miesięcznik Literacki” 1942, nr 1, s. 9-10. Zacytowany 
fragment wydobyty został z rozważań krytyka [1942 rok!] o nadużywaniu stanowiska reali‑
stycznego przez rozmaitych „mydłków”, którzy liczą, że ważki temat zakryje miałkość myśli 
i talentu.
Przypomnieć wypada, że Kazimierz Wyka był reprezentantem „pokolenia 1910” i jednocześnie 
jednym z badaczy, którzy przyczynili się do wyodrębnienia i identyfikacji kategorii pokolenia 
literackiego w ogóle (a pokolenia swych równolatków w szczególności) oraz wykorzystywania 
jej w badaniach historycznoliterackich. Zob. M. Krakowiak, Katastrofizm – personalizm – re-
alizm. O krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948, Kraków 2001, s. 7-13, 280-
305.
Myśl podobną do zacytowanych w tekście głównym słów Wyki wyczytamy także w wykładach 
Czesława Miłosza: „Ale wielki temat nie wystarcza do tego, żeby powstała wielka poezja i na‑
wet im większy temat, tym bardziej razi słabe wykonanie”. C. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć 
wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987, s. 84.
3 K. Dybciak, Gry i katastrofy, Warszawa 1980, s. 165.
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w pół drogi, nie stawiać między sobą a rzeczywistością różowych parawanów 
fikcji, nie kleić ran optymistycznymi plastrami, pod którymi tylko wzmaga się 
rozkład. Milczeć. Ale nawet milczenie już dzisiaj, ta „minuta milczenia”, stało 
się jedną z form pustej liturgii tysięcy pustych akademii4.

Wezwanie do milczenia, wyartykułowane kilka lat po wojnie, zastanawia. 
Bardzo dojrzały człowiek (rocznik 1896), za młodu pacyfista, potem uczest‑
nik wojny polsko-bolszewickiej, wreszcie żołnierz Andersa i świadek zbrod‑
ni katyńskiej, malarz i pisarz – Czapski rezygnuje z próby ujęcia w słowa 
wojennego doświadczenia. Czyżby zabrakło tu męstwa pozwalającego prze‑
kraczać granice ludzkiego świata? A może raczej zobaczono przekraczanie 
owych granic z niepojętą intensywnością w nieoczekiwanych kierunkach? 
Inter arma silent Musae. W połowie XX wieku ta łacińska maksyma mogła 
brzmieć niestosownie (i nieprawdziwie, o czym za chwilę), a wciąż trudno 
było zrozumieć kształt i skutki wojny totalnej, prowadzonej przez nowocze‑
snego człowieka.

Podobne tropy odnajdziemy w tekstach autora z następnej generacji – poko‑
lenia 19105 – Czesława Miłosza. Mieszkając podczas okupacji w Warszawie, 
Miłosz przyjął skromną strategię obserwatora. Tak też określał siebie w histo‑
riozoficznych listach do Jerzego Andrzejewskiego6. „I chociaż moja postawa 
jest naznaczona znaczną dozą wartościowania etycznego, nie mógłbym się jej 
wyrzec na rzecz postawy moralisty, do czego ty masz skłonność”7 – pisał w li‑
ście VII. Jako obserwator-intelektualista (drugim mianem chętniej nazywałby 
go Andrzejewski) zdawał sobie sprawę z trudności w percepcji i wyrażeniu 
wojny. Na początku eseju Przeżycie wojenne8 twierdził:

4 J. Czapski, Szeptem, „Kultura” 1949, nr 6, s. 4.
5 Swoistej rewizji poddaje tę kategorię Teresa Walas: „I zarówno to nasycone niewyobrażal‑
nym dramatyzmem wydarzenie, jakim była wojna, jak i niemniej dramatyczne późniejsze jej 
skutki – Jałta i stalinizm – nie spowodowały spóźnionej konsolidacji pokoleniowej. Przeciw‑
nie, zderzona z nimi generacja 1910 pomniejszona o tak wiele przedwczesnych śmierci, roz‑
prysnęła się w różnych kierunkach, wyznaczanych najczęściej przez wojenne losy i polityczne 
wybory”. T. Walas, Czy istniało pokolenie literackie 1910?, w: Formacja 1910. Świadkowie 
nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2011, s. 49.
6 W ramach konspiracyjnej akcji „Wisła”, prowadzonej od wiosny 1943 do wiosny roku 
następnego, Zbigniew Mitzner zawarł z Andrzejewskim i Miłoszem umowę wydawniczą na 
napisanie dwugłosu eseistycznego na tematy historiozoficzne. Zachowane teksty listów-ese‑
jów ukazały się wraz z innymi esejami okupacyjnymi Miłosza w 1996 roku. Zob. C. Miłosz, 
Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława 
Miłosza, Kraków 1996.
7 C. Miłosz, Legendy nowoczesności, dz. cyt., s. 255.
8 Tekst napisany podczas okupacji, prwdr. „Nowa Polska” [Londyn] 1946, z. 1.
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O tym, jak ludzie przeżywają wewnętrznie tę wojnę, która toczy się o koncep‑
cję świata i człowieka i przez to podobną do wojen religijnych, wie się w isto‑
cie bardzo mało. Jedynym niemal źródłem jest zastanowienie się nad wła‑
snymi przeżyciami – ale i tutaj niełatwo zdać sobie sprawę, na przeszkodzie 
stoi brak dostosowanego do nowych doznań języka – a wiemy, jak konwencje 
przekształcają najszczersze nawet odczuwanie. Przykładem są liczne próby 
ujęcia „na gorąco” doznań wojennych w formę literacką – próby najczęściej 
nieudane9.

O niewystarczalności języka do opowiedzenia najgłębszych problemów 
jego użytkownicy powiedzieli wiele. W ekstremalnej sytuacji Miłosz zwra‑
cał uwagę na niegotowość sytuacji komunikacyjnej: nie umiemy pojąć wo‑
jennego świata, bo nie znamy jego kodu – także językowego – zdawał się 
mówić. Wobec tego poeta sięga po literaturę. Czyta na powrót Wojnę i pokój, 
by wydobyć z niej przynajmniej jakiś kierunek ku zrozumieniu rzeczywisto‑
ści, jakąś analogię. Częściowo się to uda, gdy w reakcjach Tołstojowskiego 
bohatera – Bezuchowa – na załamanie się kulturowego porządku odnajdzie 
„rodzaj snu i obojętności na otaczające wydarzenia, paraliż wewnętrzny – 
co właściwie jest stanem, do którego wytworzenia dążą prześladowcy – to 
im wystarcza”10. Tak opisze skutki wojennego przeżycia. Odpowiedzią na 
ogrom zła staje się redukcja człowieka do aspektu biologicznego i jego we‑
wnętrzne porażenie.

W ostatnim akapicie Miłosz powtarza: „mało wiem o przeżyciu wojennym 
swoim i innych”11 i tłumaczy, że z tego powodu analizował powieść Rosja‑
nina o czasie wojen napoleońskich, ryzykując niepełne lub niecelne wnioski. 
Własnej opowieści o wojnie, w czasie której żył, nie chciał jeszcze i nie mógł 
ryzykować. W cytowanym uprzednio liście do Andrzejewskiego powiada 
wprost:

Często słowa tam, gdzie chodzi o danie wyrazu rzeczom ważnym i ostatecz‑
nym, jak przeznaczenie, śmierć, sens istnienia – są jak szata z ciężkiego bro‑
katu – sztywna, poważna, która zamiast służyć ruchom ludzkiej postaci, kryje 
ją i usztywnia12.

Kryje się w tym zdaniu etyczna obawa przed skłamaniem wobec „rzeczy 
ważnych i ostatecznych”, a więc wobec postawy człowieka w sytuacji trudnej 
i jego stosunku do śmierci własnej i cudzej. Podczas wojny śmierć w Polsce 

9 C. Miłosz, Legendy nowoczesności, dz. cyt., s. 81.
10 Tamże, s. 88.
11 Tamże, s. 94.
12 Tamże, s. 257. 
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groziła za wszystko. Miłosz, jak sam zaznaczył, był „tylko” obserwatorem, 
który z pozycji uczestnika konspiracyjnego życia literackiego przyznawał się 
do niemocy poznawczej i obaw artystycznych.

Ład fizyczny i aksjologiczny świata został zaburzony. Podstawową reakcją 
musiał być silny niepokój. Wiemy, że strach stanowi zespół opisanych doznań 
i reakcji fizycznych, że jest zarazem stanem umysłu. By dokonywać analitycz‑
nego rozbioru i werbalizacji odczuwanego strachu, potrzeba dystansu. Dystan‑
su czasowego oraz emocjonalnego. W czasie wojny brakowało obu. Miłosz, 
mimo wszystko, podjął próbę zmierzenia się z owym problemem. Przybrała 
ona niezwykły kształt poetycko-moralnej reakcji na apogeum Zagłady – pacy‑
fikację warszawskiego getta. W Biednym chrześcijaninie patrzącym na getto, 
bo o tym wierszu z 1943 roku tu mowa, znalazło się zastanawiające wyzna‑
nie: „Boję się, tak się boję strażnika-kreta”13. Rytm metaforycznych obrazów, 
zbudowanych z enumeracyjnie podanych kolekcji materialnych szczątków, 
został zakłócony bezpośrednim, najprostszym przyznaniem się do słabości 
i bezradności: „Boję się, tak się boję”. Jan Błoński zawarł w swym komenta‑
rzu chyba wszystko:

Straszny to wiersz, bo pełen lęku. Ale są w nim jakby dwa strachy. Jeden to 
strach przed śmiercią […]. […] Ale w tym pierwszym strachu jest drugi strach, 
strach przed strażnikiem-kretem. […] To poczucie winy, do jakiej nie chcemy 
się przyznać. […]

Miłosz zapytany, co czy kogo ten kret oznacza, uchylił się od odpowiedzi. 
Odparł, że napisał wiersz spontanicznie, nie zaś „programowo”. Jeśli tak, tym 
lepiej, wiersz byłby bezpośrednim wyrazem grozy, która – jak to bywa we śnie 
i także w sztuce – wyłania z siebie obrazy14.

Groza Zagłady wyzwoliła w poecie coś więcej aniżeli fizyczny, doraźny 
strach przed „byciem policzonym między pomocników śmierci”15 – bo zgoła 
metafizyczny lęk. Powiada psalmista:

Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, 
A gdy zakryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga  
(Ps 30,8).

13 C. Miłosz, Poezje, Warszawa 1983, s. 94.
14 J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, w: tegoż, Pisma wybrane, t. 2: Między literaturą 
a światem, Kraków 2002, s. 235. Pierwodruk słynnego eseju Błońskiego ukazał się w „Tygo‑
dniku Powszechnym” 1987, nr 2.
15 Zob. C. Miłosz, Poezje, dz. cyt.
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Boję się – można dopowiadać, konkretyzując utwór – gdyż jako członek 
ludzkiej wspólnoty nie jestem bez winy albo/oraz skoro zło pokazuje moc 
transcendentalną, to i mnie pochłonie. Dlaczegóż miałbym uniknąć potępie‑
nia? Tak oto staje się Biedny chrześcijanin… prefiguracją filozoficznego trak‑
tatu, którego nie potrafi precyzyjniej wyłożyć strwożony obserwator.

Z problematyką eksterminacji Żydów borykała się również kolejna boha‑
terka niniejszych uwag – Anna Świrszczyńska (rocznik 1909). Tuż po wojnie 
opublikowała na łamach „Odrodzenia” sztukę W baraku16. Akcja toczy się 
w obozie. Uczestniczą w niej wysyłani do komory gazowej Żydzi i ich opraw‑
cy. Z czasem autorka, przepracowując utwór, zmieniła jego tytuł na Świę-
ty i diabeł, osiągając tym samym uwydatnienie moralitetowego charakteru. 
Konflikt dramatyczny przebiega między Rebe a Komendantem szukającym 
rozrywki w odzieraniu ofiar z godności. Znudzony Komendant podejmuje 
grę, gdy usłyszy, że już posłani do gazu Żydzi mniej się bali, kiedy Rebe 
ich pobłogosławił. Intryguje go zależność między poziomem odczuwanego 
strachu a uznawaniem niejednowymiarowości bytu, czyli postawą religijną. 
Prowokacyjnie pyta więc: „A ty – ty pewnie się wcale nie boisz?” i otrzy‑
muje odpowiedź: „Moje ciało się boi”17. Ciało boi się śmierci i zadawanego 
cierpienia, od których wolna jest dusza. Rebe dodaje też, że gorsze od strachu 
przed śmiercią jest „Jak kto się życia boi. Własnego życia. Jak ty”18. Co to 
znaczy? Komendant nie podejmuje egzystencjalnych dywagacji. Udowad‑
nia natomiast swą doczesną wszechwładzę – najpierw (za fałszywą obietnicę 
uratowania dziewczyny od śmierci) skłania córkę Rebego i jego samego do 
zgody na przekroczenie zasad religijnych, by potem posłać ją wraz z innymi 
do komory gazowej. Mimo tkwiącego w temacie dramatyzmu, nie do koń‑
ca powiódł się zamiar ukazania grozy sytuacji. Nie sprzyjały mu tradycyjne 
rozwiązania formalne – przewidywalne typy bohaterów i ich zachowań. Bo‑
daj najsilniej oddziałuje ostatnie zdanie z końcowego didascalium, opisujące 
marsz Żydów na skazanie: „Idą oddzielnie, każdy samotny wobec swojego 
losu”19, ale dzięki temu, że stanowi uniwersalny aforyzm. Zabrakło tu piętna 
osobistego świadectwa i dystansu czasowego.

W roku poprzedzającym napisanie wspomnianego dramatu Świrszczyńska 
przeżyła powstanie warszawskie. Była nie tylko obserwatorką. Pełniła służ‑
bę pomocniczą, pracowała w szpitalu. Dopiero trzydzieści lat później wydała 

16 A. Świrszczyńska, W baraku, „Odrodzenie” 1945, nr 33, s. 1, 6.
17 A. Świrszczyńska, Święty i diabeł. Sztuka w jednym akcie, w: tejże, Orfeusz. Dramaty, 
wybór i wstęp E. Guderian-Czaplińska, oprac. tekstów M. Kozyra, Warszawa 2013, s. 175.
18 Tamże, s. 176.
19 Tamże, s. 183.
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poświęcony powstaniu tom Budowałam barykadę. W wywiadach, które poja‑
wiły się w prasie tuż przed i po jego wydaniu, poetka mówiła:

Długo nosiłam się z tym tematem. Widocznie brak należytej perspektywy do 
wydarzeń tamtych dni nie pozwalał na ich utrwalenie w poetyckich wspomnie‑
niach. „Dojrzał” ten temat ostatnio – po mym tomie wierszy Jestem baba, 
w których pisałam m.in. o pielęgniarkach i salowych. Przecież ja w Powstaniu 
byłam właśnie salową! I tak zaczęły się snuć wspomnienia o psychologicz‑
nych konfliktach w tamtych dniach, tak bliskich śmierci20.

I nieco później, w innym miejscu:

Barykada jest pisana z pozycji naocznego świadka. Opowiada o tym, co pa‑
miętam i co widziałam na własne oczy. Starałam ograniczyć tylko do tego. 
Wpływ lektury jest tu niewielki, oczywiście czytałam różne dzieła pisane 
przez znawców tematu, nie zaliczam do nich siebie. Moje podejście do po‑
wstania jest więc prywatne i wycinkowe. Inni przeżyli więcej, przeżyli rzeczy 
ważniejsze, straszniejsze niż ja21.

Tom utworów Budowałam barykadę doczekał się wielu komentarzy. 
W ostatnich latach pojawiła się propozycja odczytania go już nie jako doku‑
mentalnego, wspartego autobiograficznie zapisu, ale poetyckiej aktualizacji 
formuł patosu i reguł ekfrastyczności22. Tomasz Mizerkiewicz, korzysta‑
jąc z analizy ekstremalnego przeżycia egzystencjalnego autorstwa Jolan‑
ty Brach-Czainy, pisał o sprzężeniu przedstawiania osób „powiększonych 
przez cierpienie” z postulatami metapoetyckimi Świrszczyńskiej, chcącej 
z pokorą wobec cierpiących dawać świadectwo ich męki. Wskazanie tropów 
świadomego przetworzenia artystycznego tematu nie oznaczało deprecjo‑
nowania waloru osobistego doświadczenia świadka-uczestniczki. Według 
badacza:

[…] pisanie o męczeństwie to pisanie o bohaterach, osobach wrzuconych 
w ową za dużą sytuację i z tego powodu skazanych na powiększenie czy spo‑
tężnienie. Podobnie określony heroizm egzystencjalny wiąże problematykę 
cierpienia z inicjalnym utworem tomu deklarującym zamiar opowiedzenia 
o bohaterach, a relacjonuje ich dzieje osoba, która, jak to mocno zaznacza, 

20 K. Zbijewska, Od bajek – do eksperymentalnej opery. Rozmowa z podwójną Laureatką – 
Anną Świrszczyńską, „Dziennik Polski” 1973, nr 142, s. 4.
21 H. Murza-Stankiewicz, Co łączy poetę ze światem wszystkich istot żywych? (Rozmowa 
z Anną Świrszczyńską), „Poezja” 1975, nr 5, s. 32.
22 Zob. T. Mizerkiewicz, Zasada wielkości i patosu – o koncepcji poetyckiej tomu „Budowa-
łam barykadę” Anny Świrszczyńskiej, w: tegoż, Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska 
a nowoczesna kultura obecności, Poznań 2013, s. 233-266.
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sama nie była bohaterką. Opowiadająca osobiście nie zna tej męki, która wy‑
wyższyła walczących i ginących w powstaniu, lecz była owej męki przytom‑
nym świadkiem, zdaje sobie sprawę, że ujrzała epifanię ich spotężniałego 
istnienia […]23.

Zbiór Budowałam barykadę nie jest książką jednolitą. Zawiera utwory 
doskonale poddające się czytaniu przez pryzmat zaproponowany przez Mi‑
zerkiewicza, nawet gdy są pierwszoosobowym wyznaniem. Zaliczyć do tej 
grupy można Czekam na rozstrzelanie:

Mój strach potężnieje
z każdą sekundą
jestem potężna
jak sekunda strachu
jestem wszechświatem strachu
jestem
wszechświatem.

Teraz kiedy
stoję pod ścianą
i nie wiem czy zamknąć oczy
czy nie zamykać.

Teraz kiedy
stoję pod ścianą czekając na rozstrzelanie24.

Taki opis totalnego strachu – uczucia niweczącego świadomość czasu 
i przestrzeni – był możliwy dopiero wówczas, gdy porażenie strachem mi‑
nęło, wróciła zdolność rozumowania i budowania porównań dla wyrażenia 
niewyrażalnego. Trafnie ujął to Gustaw Herling-Grudziński: „Strach wyłącza 
działanie rozumu […]”25.

Obok ascetycznych wyznań znajdują się w tomie stricte behawioralne, 
miniaturowe obrazki. Wybieram kilka dotyczących strachu. „Ja zwariuję, jak 
będę dzisiaj sama” (Bb, s. 36) – mówi kobieta w Sąsiadka powiedziała do 
sąsiada, która straciła męża i oferuje papierosy w zamian za bliskość, byle 
wreszcie nie trząść się w samotności z kocem na głowie. Bohaterka Papie-
rośnicy z brylantami gotowa dać zdecydowanie więcej doktorowi, byle tylko 
uratował jej męża rannego w brzuch. Daremnie, albowiem lekarz „Bał się 
23 Tamże, s. 242.
24 A. Świrszczyńska, Budowałam barykadę, Kraków 1984, s. 109. Kolejne cytaty z tego tomu 
będę oznaczała w tekście głównym skrótem (Bb, s.).
25 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Warszawa 1990, s. 160.
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przebiec przez ulicę” (Bb, s. 22). W Budując barykadę przedstawiona jest 
odmienna sytuacja. Mimo zadeklarowanego tchórzostwa, ludzie podejmują 
działanie:

Baliśmy się budując pod ostrzałem
barykadę

(Bb, s. 16)

W 1974 roku Świrszczyńska zyskała już potrzebny jej do mówienia o po‑
wstaniu dystans. Zauważmy jednak, że nadal brak w utworach analitycznych, 
a tym bardziej – retorycznych popisów. Jest tylko seria konstatacji i… ma‑
teriał do opracowań psychologicznych. Jednocześnie czytelnik, pamiętający 
o słowach Miłosza:

Budowałam barykadę jest książką straszliwą. […] nagromadzenie obrazów 
piekła w tym zbiorze wykracza poza wytrzymałość czytelnika i każe zapytać, 
czy nie są tu pogwałcone zasady, dzięki którym literatura jest literaturą26,

winien chyba zachować przyzwoitość i umiar w budowaniu teoretycz‑
nych modeli zachowań w sytuacjach granicznych itp. Pomocne w inter‑
pretowaniu świadectwa poetki będą natomiast ustalenia autora Lęku (który 
sam wojnę przeżył, a później prowadził terapię byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych):

Istnieją więc dwa zasadnicze sposoby zachowania się w obliczu niebezpie‑
czeństwa życia: wzrost aktywności, co stwarza powiązanie z otoczeniem typu 
sprzężenia zwrotnego ujemnego i tym samym zmniejsza napięcie lękowe 
i zwiększa stabilizację układu, oraz porażenie aktywności, przy czym powią‑
zanie z otoczeniem jest typu dodatniego sprzężenia zwrotnego, lęk narasta do 
granic paroksyzmu, co może się skończyć całkowitym rozstrojem, a nawet 
śmiercią27.

Wielkie bywało cierpienie, wielki heroizm, ale i wielkie tchórzostwo, nie‑
wyobrażalnie wielki bywał strach. Żywi rozumieli, że strach ustępuje wraz 
końcem życia. Sanitariuszka z Myśleli, że umarłam powiada o innej, zabitej 
kobiecie:

26 C. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej, Kraków 2012, s. 77.
27 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 54.
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Zostało ciało
trochę podobne do mojego,
które już się nie bało kul.

(Bb, s. 25)

Zwróćmy uwagę na powtórzoną tu myśl z tużpowojennego dramatu, 
w którym Rebe mówił do Komendanta, że boi się nie on, tylko jego ciało. 
Czy to jedynie replika artystycznej formuły, która ostała się w pamięci au‑
torki? Wydaje się raczej, że jest to wyraz głębokiego i dosyć powszechnego 
przeświadczenia osób, które doznały wojny – patrzyły na burzenie hierarchii 
wartości, ocierały się o tajemnicę zła i, paradoksalnie, w takiej sytuacji dąży‑
ły do zachowania godności. Podobną postawę reprezentowali przedstawiciele 
różnych pokoleń.

Wielce pouczające dla nas będą Próby świadectwa młodszego o dziesięć 
lat od Świrszczyńskiej Jana Strzeleckiego. Jeden z ocalałych spośród pokole‑
nia 1920 również potrzebował wielu lat28, by sformułować XXXVI oszczęd‑
nych w słowa refleksji o przeżyciu pokoleniowym swoich rówieśników. 
Wśród nich odnajdziemy następującą:

Osoba ludzka, wierna wartościom wbrew wołaniu męczonego ciała – to był 
nasz problem, nasze zadanie, przed którym mogliśmy stanąć co dzień przez 
noce i dnie długich pięciu lat naszej powtórnej edukacji. To była jedna z gra‑
nicznych sytuacji naszego istnienia, możliwość gęsta i dotykalna. I ona właśnie 
narzucała nam temat stosunku ciała i osoby, pytanie o źródła naszej tożsamości 
wtedy, gdy ciało staje się przeszkodą29.

Nieco dalej socjolog dookreśla ważną kategorię:

Jeśli pojecie sytuacji granicznej było jednym z naszych pojęć, to nie dlatego 
żeśmy czytali Jaspersa, tylko dlatego, żeśmy żyli trwale w sytuacjach, którym 
cechy graniczności istotnie przysługiwały30.

Lektura Prób świadectwa kieruje uwagę czytelnika na aspekt dramatycz‑
nych rozważań, z jakimi zmagali się przedstawiciele pokolenia 1920. Strze‑
lecki jest w stanie jasno zdefiniować problemy po upływie dwóch dekad. 
Zwięźle wykłada osobiste świadectwo moralnych konfliktów. Pisze o poczu‑
ciu tożsamości, braterstwie i wierności wartościom, ale pokazuje też, jak trud‑
no było im sprostać.
28 Próby świadectwa – miniatury eseistyczne – pisane były w latach sześćdziesiątych. Pierw‑
sze wydanie ukazało się nakładem wydawnictwa Czytelnik w 1971 roku.
29 J. Strzelecki, Ślady tożsamości, Warszawa 1989, s. 159.
30 Tamże, s. 165.
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Utrwalony został w czytelniczej świadomości obraz heroicznych, ukształ‑
towanych przez etykę Conradowską, młodych ludzi. Czy bezkompromisowa 
wierność zasadom mogła być puklerzem broniącym przed strachem? Mło‑
dzi żołnierze zostawili po sobie nie tylko legendę, ale i pisane podczas woj‑
ny utwory, albowiem maksyma jakoby inter arma silent Musae tym razem 
okazała się radykalnie nieprawdziwa. Wynika z nich, że bardzo chcieliby 
okiełznać strach. Dla ocalenia integralności swego człowieczeństwa dowo‑
dzili więc, że jego istota nie ogranicza się do cielesności. To ciało jest słabe 
i śmiertelne – nie cały człowiek. Wobec tego – najczęściej bodaj przywoływa‑
ny poeta z generacji Kolumbów – Krzysztof Kamil Baczyński mógł napisać 
w dedykowanym rodzicom wyznaniu:

Pójdę dalej – to od was mam: śmierci się nie boję, 
Dalej niosąc naręcza pragnień jak spalonych róż31.

Jego twórczość stanowi niejako potwierdzenie cytowanej na początku tezy 
Dybciaka o mowie, która udźwignie i przechowa całość doświadczeń i czło‑
wieczego losu. Zyskujemy takie przekonanie, czytając choćby w Elegii o…
[chłopcu polskim] charakterystykę wojny: „i poczułeś, jak się jeży w dźwięku 
minut – zło”32. Celna metafora stanowi kwintesencję przeżycia wojennego – 
paradoksalnie namacalnego doświadczenia hegemonii zła.

Zmysł historiozoficzny i poetycki talent, które sprzyjały niedyskursywne‑
mu (co bardzo ważne!) zapisywaniu doświadczeń i refleksji, kazałyby zrewi‑
dować pogląd o niemocie świadków rzeczy strasznych. Nie chodzi tu wszak 
o pełną i trwałą niemożność mówienia, a raczej o poczucie, że nie da się, albo 
nie wolno, przy zachowaniu uczciwości uczestnika, wysłowić wszystkiego. 
Niełatwo jest dokonywać introspekcji. Równie trudne bywają próby zwer‑
balizowania jej skutków. Zanim człowiek sam nie znajdzie się w momencie 
granicznym, zdany będzie tylko na domniemania, na żądaniowe projekcje na 
rzeczywistość wyobrażeń o własnych możliwościach.

Prześledźmy na koniec dramatyczne zmagania ze strachem, których ślad 
pozostał w tekstach innego poety-żołnierza – Tadeusza Gajcego. Ostatni z re‑
daktorów „Sztuki i Narodu” w jednym z programowych tekstów (Już nie po-
trzebujemy) pisał:

Katastroficzność przedtem przeczuta, teraz przeżyta domaga się cięcia. Młode 
pokolenie liryczne tym cięciem wejdzie w literaturę lub… zginie poza nią.

31 K.K. Baczyński, Utwory zebrane, t. 2, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 
1994, s. 63.
32 Tamże, s. 106.
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Nie możemy powtarzać bezradności i lęku wobec nadchodzącego. Już nie po‑
trzebujemy. Wydaje mi się, że mało jest rzeczy zdolnych nas przerazić. Wydo‑
bycie się z trwogi katastroficznej to znalezienie prawdy33.

Formacja ideowa nakazywała niezłomność. Gajcy mówił w imieniu dwu‑
dziestolatków, którzy odczuwali przewagę nad starszymi kolegami po piórze. 
Nie musimy przeczuwać katastrofy, bo jej doświadczamy. Wierzymy jednak 
w odbudowę kultury. Racja jest po naszej stronie, więc o nic nie musimy 
się bać. Tak, w uproszczeniu, można by streścić poglądy środowiska „Sztuki 
i Narodu” oraz samego Gajcego. Budzą szacunek i – ze względu na okolicz‑
ności, w których były wypowiadane – zdumiewają.

Gajcy-konspirator, który przeżył śmierć innych, będąc człowiekiem idei 
(nie żadnym teoretykiem-ideologiem), był nade wszystko poetą. Porównujący 
postawy i wyobraźnię poetycką Baczyńskiego i Gajcego, Jerzy Kwiatkowski 
tak scharakteryzował poezję tego ostatniego:

To nie teoria, to praktyka życia i umierania rządzi wierszami Gajcego, wiersza‑
mi pisanymi sub specie mortis. Rozwiązania teoretyczne zdarzają się tu różne. 
Bo też to nie system, lecz – przymierzanie się do śmierci. […]

Postawa spokoju, siły, heroizmu najsugestywniej bodaj wyraża się jednak nie 
poprzez obraz nawet, lecz poprzez najprostsze formy językowo-stylistyczne. 
Punkt wyjścia, wstępny dla tej postawy postulat, to słowa z Widm:

„Więc się módlmy: od lęku nadmiaru
I szatana czułego nas ochroń”34.

Mimo przepracowywania intelektualnego, ów lęk Gajcemu towarzyszył. 
Znajdujemy w jego wierszach niemal anatomiczne opisy tego stanu („Usta 
z lęku zwiotczałe jak gąbka”35) i, znane już z innych poetyckich świadectw, 
próby znalezienia doraźnego chociaż antidotum na strach w cielesnej bliskości:

puszysta włosów twoich perła
jak promień krągły w pościel spływa,
gdzie dłoń pierzasta jak z igliwia
rozdziela cienie ciał od lęku36.

33 K. Topornicki [T. Gajcy], Już nie potrzebujemy, cyt. za: Konspiracyjna publicystyka lite-
racka 1940-1944. Antologia, oprac. i wstępem poprzedził Z. Jastrzębski, Kraków 1973, s. 133.
34 J. Kwiatkowski, Klucze do wyobraźni, Kraków 1973, s. 46, 47.
35 T. Gajcy, Droga tajemnic, w: Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wojennego, wybrał, 
oprac., przedmowa i notami biograficznymi opatrzył S. Stabro, Wrocław 1991, s. 103.
36 T. Gajcy, Miłość bez jutra, w: Z rodu Anhellich, dz. cyt., s. 115.
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Częściej jednak poeta stara się kryć swoje ludzkie obawy pod piętrowymi 
metaforami37 i uniwersalnymi kulturowo tematami.

Czy dlatego pisał dramat Homer i Orchidea, by uciec od zbyt strasznej 
rzeczywistości? Twierdząca odpowiedź byłaby uproszczeniem. Wszak bo‑
haterowie rodem ze starożytności, jak i współcześni (poprzez język) także 
poddawani są dramatycznym próbom. Autor opracowuje mitologiczny wątek 
oślepienia Homera, by zaktualizować pytania o przeznaczenie, przekraczanie 
granic, cierpienie. Czyżby słowa wróżki:

Nieosiągalna jest dla człowieka tajemnica losu, tajemne są sprawy bogów 
i dlatego ukarany jest ten, który je ujrzeć zdoła. Zabrany mu będzie narząd, 
którym poznał obce, nieczłowiecze sprawy. Nieczłowiecze…38,

które przerażają żonę Homera, odnosić się miały tylko do fikcyjnej sytuacji? 
Chyba nie, skoro ten właśnie dramat przyniósł Gajcy do przejrzenia w pierw‑
szych dniach powstania warszawskiego starszemu rangą i wiekiem oficerowi. 
Stanisław Zadrożny („Pawlicz”) tak relacjonował tamto ostatnie spotkanie:

 – Czy był pan na wojnie? [zapytał Gajcy – przyp. M.K.]
 – Byłem w 39. Nad Bzurą.
 – Czy może mi pan powiedzieć, jak trzeba… jak można pokonać strach… jak 
trzeba umierać? Bo ja się boję. I dlatego pytam, co trzeba zrobić, by jeśli trzeba 
zginąć, tak tak, żeby nikt nie widział strachu.
Spuścił głowę w dół, jakby się wstydził tej chwili szczerości. […] w czterna‑
ście dni później zginął na barykadzie39.

Porażająca jest bezsilność człowieka wobec złego losu. Tadeusz Gajcy lę‑
kał się, że nie sprosta roli, jaką przyszło mu odegrać. Lękał się, że jego ciało 
okaże strach. Najprościej i nad wyraz nieporadnie (jak na poetę) się do tego 
przyznawał. Nie sposób przecież wysłowić silnej emocji w chwili, gdy się jej 
podlega.

37 Jest to termin użyty przez Jerzego Kwiatkowskiego. Zob. J. Kwiatkowski, Klucze do wy-
obraźni, dz. cyt. s. 39-46.
38 T. Gajcy, Homer i Orchidea. Dramat w trzech aktach, w: tegoż, Pisma. Juwenilia – przekła-
dy – wiersze – poematy – dramat – krytyka i publicystyka literacka – Varia, przygotował oraz 
wstępem i posłowiem opatrzył Lesław M. Bartelski, Kraków 1980, s. 325. 
39 W. Bartoszewski, Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, Warszawa 
2004, s. 129.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostały wypowiedzi polskich pisarzy, reprezentujących 
trzy generacje osób uczestniczących w II wojnie światowej: urodzonych w latach 90. 
XIX wieku (Józef Czapski), z pokolenia 1910 (Czesław Miłosz, Anna Świrszczyńska, 
Kazimierz Wyka) i z pokolenia 1920 (Jan Strzelecki, Krzysztof K. Baczyński, Tade‑
usz Gajcy). Wybrane teksty artystyczne i dyskursywne dotyczą przeżycia wojennego, 
którego dominującym elementem jest lęk. Silny niepokój jest bowiem naturalną, ata‑
wistyczną reakcją w sytuacji zagrożenia życia. Pojawia się wskutek zaburzenia ładu 
fizycznego oraz – przede wszystkim – aksjologicznego. Obserwuje się zastanawia‑
jący kontrast między skrajną ascezą w zapisach doznawania lęku przez osoby, które 
przeżyły wojnę a wielosłownymi, skomplikowanymi dywagacjami tych, którzy są 
tylko obserwatorami, „teoretykami” sytuacji granicznych.

Słowa kluczowe: ciało, mowa, strach, sytuacja graniczna, wojna





Aneta Jurzysta
U N I W E r S y T E T  r Z E S Z O W S K I

W niewoli lęku.  
Strach przed prawdą, życiem i śmiercią  
w najnowszej prozie Martina Walsera

Martin Johannes Walser jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych 
współczesnych pisarzy niemieckich, autorem licznych powieści, sztuk te‑
atralnych i scenariuszy. Debiutował słuchowiskami radiowymi, a sławę zdo‑
był już w latach 50. zbiorem opowiadań Samolot nad domem, stając się wraz 
z każdą kolejną publikacją jednym z najbardziej cenionych autorów i chętnie 
przywoływanym autorytetem intelektualnym. Twórczość cenionego za Odrą 
prozaika i dramaturga to przede wszystkim zaangażowane społecznie i poli‑
tycznie utwory obyczajowe, opisujące życie w powojennych Niemczech i wy‑
powiadające się otwarcie przeciw próbom odrodzenia faszyzmu. To literackie 
próby zapisu wewnętrznych zmagań jednostek, które nie są w stanie sprostać 
wymaganiom stawianym im przez otoczenie, opisy toczących się w duszy 
bohaterów konfliktów, doznawanych porażek i targających nimi lęków. Lau‑
reat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, należy do wąskiego grona pisa‑
rzy cenionych z powodu literackich dokonań, cieszących się popularnością, 
ale też mocno kontrowersyjnych. Autor takich znanych utworów, jak Ehen 
in Philipsburg (1957), Halbzeit (1960), Das Einhorn (1966), Ein fliehendes 
Pferd (1978); Brandung (1985); Die Verteidigung der Kindheit (1991); Ohne 
einander (1993); Tod eines Kritikers (2002), Muttersohn (2011) czy Inszenie-
rung (2013), pomimo podeszłego wieku regularnie oddaje w ręce czytelników 
kolejne dzieła, a jego ostatnią publikacją jest uznawana za literacki testament 
powieść Ein sterbender Mann (2016).

Szeroki rozgłos, jaki zyskują nowe produkcje literackie pisarza znad Jezio‑
ra Bodeńskiego, spowodowany jest – poza walorami artystycznymi samych 



226
cZęść III

Literackie oblicza lęku i strachu

utworów – prezentowanymi w wielu dziełach Walsera kontrowersyjnymi tre‑
ściami i odważnym eksperymentowaniem autora z niemieckimi tematami 
tabu. Zainteresowanie twórczością pisarza związane jest również z jego wy‑
powiadanymi publicznie śmiałymi i problematycznymi przekonaniami, 
zwłaszcza z reperkusjami oficjalnych wystąpień, które szeroko dyskutowane 
były nie tylko w ojczyźnie autora, ale i za jej granicami. Nie sposób nie za‑
uważyć bowiem, że na recepcję niezwykle bogatego i ponadczasowego do‑
robku artysty znaczący wpływ wywierają szerokie medialne dyskusje i fale 
krytyki, spowodowane wyzywającymi wypowiedziami, zjadliwymi komenta‑
rzami czy szokującymi wyznaniami. Ogromne kontrowersje wzbudziło choć‑
by przemówienie Walsera z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Księgarzy 
Niemieckich (1998), które podważyło jego zdobytą dzięki literackiemu mi‑
strzostwu renomę i pozbawiło go w oczach wielu odbiorców całej zdobytej 
przez dziesięciolecia reputacji. W zaprezentowanych wówczas „Przemyśle‑
niach przy pisaniu mowy na niedzielę” Walser opowiedział się przeciwko in‑
strumentalizowaniu Holocaustu, za skandaliczne uznane zostały zawarte 
w wystąpieniu uwagi, m.in. że „Auschwitz nie może być moralną maczugą” 
i symbolem zbiorowej odpowiedzialności, czy że kolejne pokolenia Niemców 
mają już dość obarczania ich bez końca odpowiedzialnością za zbrodnie nazi‑
stów. Ignatz Bubis, przewodniczący Głównej Rady Żydów w Niemczech, 
określił Walsera mianem „duchowego podżegacza”, powszechnie zarzucano 
pisarzowi antysemityzm, chęć uczynienia z Niemców ofiar oraz oczyszcze‑
niach ich z winy za zbrodnie wojenne. I choć sam Walser kilkakrotnie w wy‑
wiadach wyjaśniał swoje stanowisko i wskazywał na niewłaściwe zrozumie‑
nie wypowiedzianych wówczas słów, to jednak etykieta czarnej owcy 
literackiego świata przylgnęła do niego na wiele lat. Niechęć wobec autora 
wzmogła się po publikacji w 2002 roku powieści Śmierć krytyka (Tod eines 
Kritikers), demaskatorskiego utworu o funkcjonowaniu przemysłu literackie‑
go i kierujących nim niejasnych mechanizmach oraz komedii na temat spra‑
wowania władzy w dziedzinie kultury. Opowiedziana przez Walsera historia 
odczytana została jako antysemicki pamflet na „papieża krytyki niemieckiej” 
Marcela Reicha-Ranickiego. W swym utworze prezentuje pisarz zabawną 
i uniwersalną karykaturę jednego z najwybitniejszych i najbardziej wyrazi‑
stych krytyków współczesnych, zmarłego w 2013 roku żydowsko-polsko-nie‑
mieckiego literaturoznawcy oraz medialnego showmana, który w telewizji 
niemieckiej zachwalał albo miażdżył wszystkie nowości wydawnicze. To 
jego surowej oceny obawiali się wszyscy nie tylko początkujący literaci, to 
jego opinia stanowiła często o ostatecznym sukcesie lub porażce stworzonego 
dzieła i jego twórcy. Lęk autorów przed werdyktem Reicha-Ranickiego stał 
się inspiracją Walserowskiej opowieści, a na jej pierwszym planie pokazany 
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został wzorowany na nim André Ehrl-König, „najpotężniejszy z tych, którzy 
kiedykolwiek ciskali gromy na scenę literacką”1, „książę nadętych, marionet‑
ka egotyzmu, larwa telewizyjna i grabarz niemieckiej literatury”2. Małostko‑
wy krytyk, postać wyraźnie niesympatyczna i groźna, przepada bez śladu na 
krótko po tym, jak w swym programie „Godzina rozmowy”3 ostro skrytyko‑
wał i ośmieszył najnowszą książkę Hansa Lacha. To właśnie urażony niepo‑
chlebnymi recenzjami autor podejrzewany jest w środowisku literackim o po‑
pełnienie morderstwa, którego motywem miałaby być żądza zemsty. Także 
policja zakłada winę odmawiającego wyjaśnień i pozbawionego alibi Lacha, 
który zapewne stracił panowanie nad sobą po poniżeniu doznanym w progra‑
mie krytyka i na skutek po mistrzowsku zainscenizowanej i przeprowadzonej 
„egzekucji” jego książki. Dochodzenie prowadzone przez jego przyjaciela 
Michaela Landolfa, który dowieść chce niewinności posądzonego o zbrodnię 
pisarza, obnaża bezlitosny mechanizm sterujący literackim światem, nie‑
ustanną zależność między władzą krytyków i lękiem przedstawiających swe 
produkcje autorów. Domniemane literackie odbicie Reicha-Ranickiego to 
systematycznie i błyskotliwie ośmieszany przez Walsera przykład „ja” total‑
nie uzależnionego od innych, pełnego kompleksów i żądnego poklasku. To 
człowiek w istocie niezdolny do samodzielnych osądów i skwapliwie przy‑
właszczający sobie słowa wykształconego przyjaciela Rainera Hainera Hen‑
kela, prawdziwego autora błyskotliwych, ale również złośliwych i druzgocą‑
cych porównań, którymi operuje Ehrl-König w swoich show. Otoczony 
tłumem wielbicieli, nieustannie potrzebuje on aplauzu, oznak uwielbienia 
i bezwarunkowego podporządkowania, kolejnych nagród i zaszczytów. Mo‑
tywem przewodnim jego egzystencji staje się umacnianie władzy nad innymi, 
zwłaszcza zdanymi na jego ocenę debiutującymi oraz cenionymi już pisarza‑
mi. Cechującą gwiazdora potrzebę panowania nad innymi i poniżania drugie‑
go człowieka odkrył, wykorzystał i rozwinął twórca medialnego sukcesu kry‑
tyka, jego współpracownik i służący mu wiernie przez 34 lata przyjaciel 
Henkel, który wykreował budzący z czasem coraz większy lęk wizerunek 
krytyka: „urabiałem go w kierunku podróżującego kata w westernie, to ten 
z walizeczką lekarską, w której błyszczą przyrządy do egzekucji”4. Nieustan‑
nie będący pod wrażeniem samego siebie oraz upajający się swą wielkością 
i siłą rażenia wygłaszanych osądów Ehrl-König zdawał się wyświadczać ła‑
skę ocenianym, uznawał się za nieposzlakowany literacki autorytet, podczas 

1 M. Walser, Śmierć krytyka, przeł. K. Wierzbicka, Warszawa 2002, s. 46.
2 Tamże, s. 70.
3 Nie sposób nie dostrzec aluzji Walsera do programu Reicha-Ranickiego „Kwartet literacki”.
4 M. Walser, Śmierć krytyka, dz. cyt., s. 96.
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gdy sam w rzeczywistości nie dorastał do pięt szufladkowanym pieczołowicie 
autorom: „On był władzą, a władza była nim. I gdy chce się wiedzieć, czym 
jest władza, najlepiej spojrzeć na niego: coś zmajstrowanego, chwiejne kulisy, 
coś wydrążonego, pustego, co istnieje tylko poprzez swoją szkodliwość, jako 
groźba, straszak, niszczyciel. […] jak wieloma śrubkami Ehrl-König kręcił 
albo kazał kręcić, aż stał się kolosem, przed którym wszyscy padali na kolana. 
I to w imię literatury5”. Opatrujący każdą książkę etykietą literatury „dobrej” 
i „niedobrej” oraz zawsze cyniczny krytyk korzystał z każdej nadarzającej się 
okazji i znajomości do pomnożenia swej władzy. Swą postawą oraz widowi‑
skowym sposobem rozprawiania się z nowościami na rynku literackim naraził 
się wielu otaczającym go ludziom, ostrze krytyki kierował także w kierunku 
osób kiedyś mu bliskich: „Najgorsze nie jest to, że twoim wrogiem jest najpo‑
tężniejszy, lecz to, że za każdym razem, gdy ciebie niszczy, to zanim cię znisz‑
czy, znowu z oczyma zwróconymi ku górze wzdycha, jak niechętnie powie, 
co musi teraz powiedzieć […] potrafi tylko, ponieważ jest zawsze świadom 
wyższego powołania, zgodnie z którym ma służyć dobru i rozwojowi nie‑
mieckiej literatury”6. Osoba cynicznego showmana budzi grozę i lęk otocze‑
nia: boją się go pisarze doświadczeni i początkujący literaci, ze strachu przed 
reakcją telewizyjnego gwiazdora oddają mu się debiutujące poetki, niepewne 
swego losu, wyłapywane z tłumu „literackie dziewice”, które zaprasza po pro‑
gramie do hotelowego pokoju. Przepełniona lękiem jest zastraszana i stale 
poniżana małżonka, która w akcie desperacji przyznaje się nawet do chęci 
zabicia swego towarzysza życia i zakończenia tym samym męki współżycia 
z opromienionym blaskiem bożyszczem literackiego świata. Madame zna 
wszak niejedną tajemnicę skrywaną przez Ehrl-Königa, choćby sprowadzanie 
na zamówienie specjalnie wykonanych dla niego butów, które sprawiają, że 
wydaje się być dwa i pół centymetra wyższy niż w rzeczywistości, czy nie‑
ustanne seksualne niezaspokojenie: „Jeśli to zdradzisz, nie przeżyjesz tego, 
powiedział, gdy o tym wspomniała. Od tej pory żyła w strachu”7. Lęk przed 
szerokoustnym karłem odczuwają także ci, którzy nie są zależni od recenzji 
Ehrl-Königa oraz jego sympatii i antypatii, nie podzielają osądów krytyka, 
a jego bezkompromisowy sposób bycia uznają za naganny. Ale także oni nie 
decydują się na interwencję i ukrócenie niszczącej samowoli szyderczego 
gwiazdora. Paradoksalnie, nawet po domniemanej śmierci protagonisty oto‑
czenie niechętnie wypowiada się na temat jego budzącej kontrowersje posta‑
ci, rezerwę zachowują zaangażowani w sprawę policjanci, mało rozmowny 

5 Tamże, s. 67.
6 Tamże, s. 48.
7 Tamże, s. 153.
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jest początkowo także bliski współpracownik Ehrl-Königa. Strach przed wła‑
dzą zaginionego paraliżuje jego otoczenie, a sam podejrzany o dokonanie 
morderstwa Hans Lach do końca ukrywa, z kim i gdzie był w czasie zaginię‑
cia krytyka. Zabójcze myśli zajmowały go jednak od dłuższego już czasu, 
dwa lata wcześniej opublikował nawet książkę zatytułowaną Marzenie, w któ‑
rej pisał: „Wczoraj w nocy śniło mi się morderstwo, znowu dawno dokonane. 
Nic w ofierze. Tylko strach, że zostanę wykryty […]. Strach tak dręczy, że 
chce się zostać wykrytym jak najprędzej. Przebudzenie. Jak zawsze, radość, 
że to był tylko sen”8. Chęć dokonania haniebnego czynu przegrywa z lękiem 
przed konsekwencjami, wyrzutami sumienia, osądem społeczeństwa i utratą 
jego szacunku. Lach boi się pokazać światu swoje prawdziwe oblicze, swoje 
głęboko skrywane emocje i pragnienia, swoje prawdziwe „ja”: „Dzień, w któ‑
rym opadła maska. Teraz musisz się męczyć, by ją z powrotem nałożyć. Mo‑
żesz to zrobić tylko raniąc maskę i twarz. Uważaj więc następnym razem, gdy 
będziesz majstrować przy swojej masce. Ręce precz od maski”9.

Nałożonej maski gwiazdy krytyki literackiej zdjąć nie chce także sam An‑
dré Ehrl-König, zachwycony otwierającymi się przed nim możliwościami 
wykorzystuje on otaczające go osoby do osiągnięcia swoich celów, nie wcho‑
dzi w żadne bliższe relacje z ludźmi, pozostaje nieufny, a niepewność i sła‑
bość ukrywa za fasadą zbudowaną z szyderczych uwag i teatralnych gestów. 
Absencja „mistrza ciętej riposty” obnaża prawdziwą przyczynę pozorowane‑
go uwielbienia i zachwytów, jakimi obdarzali Ehrl-Königa współpracownicy 
i prominenci, czyli paraliżujący lęk przed skutkami jego władzy. Nie chce, 
bądź nie umie, krytyk dostrzec prawdy, kim jest i jak w istocie jest postrzega‑
ny: „Ehrl-König był wszystkim dzięki władzy. Ok, sam ją wykreował. Ale by 
dowiedzieć się, czym był naprawdę, powinien się tej władzy pozbawić. Wte‑
dy pokazałoby się, co naprawdę o nim myślą podlizujący się profesorowie 
i inne włazityłki. Co za naiwno-idealistyczne wyobrażenie, że istniał przede 
wszystkim on, a władza jako dodatek, uzupełnienie, ozdoba. Był wyłącznie 
swoją władzą. Kiedyś musiałby upaść i pozostałby człowieczek z odrobinę za 
szerokimi ustami”10. Kariera despotycznego protagonisty pokazuje rządzący 
światem mechanizm oparty na strachu i władzy, błędne koło zaciskające się 
wokół straszących i zastraszanych, wirującą karuzelę lęku, której nikt nie po‑
trafi (bądź nie chce) zatrzymać.

Powieść, w której Walser otwarcie podśmiewa się ze swego kreowane‑
go na wzór rzeczywistej postaci i bezwzględnego bohatera, nieustannie go 

8 Tamże, s. 23.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 78.
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przedrzeźnia i stara się umniejszyć jego rolę dla świata literatury, stała się 
w mgnieniu oka światowym bestsellerem. Krytycy dostrzegali stosunek au‑
tora do żydowskiego krytyka i oskarżali pisarza o antysemityzm. Wydawca 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” napisał do niego w liście: „Pańska powieść 
to egzekucja”, a bliski współpracownik Ranickiego Hellmuth Karasek nazwał 
książkę „dokumentem nadzwyczajnej nienawiści”. Wyraźnie prowokujące 
dzieło Walsera, którego tematem jest lęk przed władczym i nieobliczalnym 
krytykiem, strach przed wyrażaniem samego siebie w obawie przed niewła‑
ściwym odbiorem przez innych ludzi, wyrosnąć mogło być może ze skrywa‑
nego strachu samego autora przed nieraz mocno druzgocącymi recenzjami 
Reicha-Ranickiego, który dzieła Walsera nie raz nazywał mierną literaturą11. 
W jego wypowiedziach na temat krytyka aspekt lęku i obawy pojawia się nie‑
ustannie. Przykładem może być choćby wywiad udzielony „Dziennikowi.pl”, 
a przeprowadzony przez Magdalenę Miecznicką podczas frankfurckich Tar‑
gów Książki. Zapytany jaki wpływ na niemiecką literaturę ma Marcel Reich‑
-Ranicki odpowiedział niemiecki pisarz, używając następujących słów: „Nie 
wiem, na każdego inny. Kto się go boi, mówi, że ma duży wpływ. Kto się go 
nie boi, mówi, że nie ma żadnego wpływu. Wszystko zależy od strachu”12.

Temat strachu, lęku jest obecny w twórczości Martina Walsera od same‑
go początku, pisarstwo zdaje się być dla niego lekiem na troski, cierpienia, 
smutki dnia codziennego, swoistym sposobem na życie. Jak wyznaje autor 
w książce Meßmers Gedanken, to właśnie dzięki pisaniu jest w stanie poha‑
mować swoje myśli, by nie porwały go tam, dokąd udać się nie chce. Opisy‑
wanie doznań i wewnętrznych zmagań stanowi dla Walsera sposób radzenia 
sobie ze strachem towarzyszącym mu każdego dnia, jest wyjściem awaryj‑
nym z każdej trudnej sytuacji, alternatywą dla radykalnych posunięć, takich 
jak samobójstwo. W rozmowie z Herlinde Koelbl przyznaje: „To wewnętrzne 
wrzenie, które nazywamy ogólnie świadomością, wytwarza efekt zasysania 
i czasami nagle uświadamiamy sobie: Jeżeli nie będziesz ostrożny, stracisz 
grunt pod nogami. Receptą na to jest usiąść i zapisać wszystko. To wyhamo‑
wuje mimochodem. Jeżeli zmagasz się z wyrażeniem najgorszego, to zmagasz 
się z nadaniem mu kształtu językowego, i wtedy to coś znajduje własne ramy, 
pewną stałość i łączliwość. Język jest systemem składającym się ze zdań, gra‑
matyki i innych rzeczy. Język jako taki ma długą tradycję uprawiania sztuki 
przeżycia. Móc coś wyrazić za pomocą języka, to znaczy móc przeżyć. To 

11 Por. M. Matzke, Polski Żyd stał się największym krytykiem niemieckiej literatury, „Deut‑
sche Welle” 18.09.2013, http://dw.com/p/19kIR (dostęp: 30.04.2016).
12 M. Miecznicka, Walser: Mam po prostu wątpliwe szczęście do skandali, „Dziennik.pl”, 
18.11.2007, http://kultura.dziennik.pl/artykuly/62232,walser-mam-po-prostu-watpliwe-szczescie-
do-skandali.html (dostęp: 30.04.2016).
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jakby hamulec bezpieczeństwa i przeciwieństwo sznura lub pistoletu. Dlatego 
radzę: jeżeli jesteś w niebezpieczeństwie i tracisz grunt pod nogami, zmuś się, 
żeby to opisać, zamknąć w słowach”13.

Dzieła pisarza zza Odry są literackim obrazem ludzkiego strachu przed 
uczuciem i jego utratą, przed życiem i śmiercią, starością, spadkiem sił wital‑
nych i upływającym czasem. Są odzwierciedleniem drzemiącego w bohate‑
rach lęku przed poczuciem wstydu, samotnością, bólem i chorobą, chęcią po‑
pełnienia samobójstwa i silną wolą przeżycia, rosnącym pragnieniem zemsty 
i dostrzeżeniem otaczającej jednostkę rzeczywistości, dorosłością, zapomnie‑
niem i konkurencją, zdradą i bolesną prawdą. Ten niemalże pierwotny strach 
przed śmiercią, samotnością i bólem towarzyszy walserowskim bohaterom od 
urodzenia, jest nieodzownym elementem ich psychiki, motorem ich działania 
i przyczyną niemalże każdej podejmowanej decyzji. Lęki poszczególnych faz 
życia, związane z aktualną kondycją, zdrowiem czy otaczającymi protagoni‑
stę ludźmi, potęgują cechującą postaci Walsera melancholię, smutek towarzy‑
szący im od dzieciństwa. Skrywany i boleśnie odczuwany strach doprowadza 
bohaterów zobrazowanych w twórczości niemieckiego autora do szaleństwa, 
wyalienowania i upadku. Powracającym motywem w bogatym dorobku lite‑
rackim Walsera jest bowiem ludzka porażka, niemożność sprostania wymaga‑
niom i oczekiwaniom stawianym bohaterom przez bliskich i społeczeństwo, 
wewnętrzny konflikt jednostki między własnymi pragnieniami a zasadami 
i wyobrażeniami świata ją otaczającego.

Kierujący bohaterami strach odnajdujemy choćby w dobrze znanej i cenio‑
nej w Polsce noweli Spłoszony koń (1978), której tematem jest kryzys wieku 
średniego, jaki dopada wtłoczonych w karby konkurencji mężczyzn po czter‑
dziestce. Walserowska opowieść rysuje przed czytelnikiem obraz spotkania po 
latach dwóch kolegów ze szkolnej ławy, prezentujących skrajnie różne posta‑
wy życiowe i podejmujących różne próby radzenia sobie z męskim kryzysem. 
Pierwszy z nich, nauczyciel gimnazjum Helmut Hahn, z przemijaniem, po‑
czuciem niespełnienia i lękiem przed starością stara się radzić sobie, uciekając 
od kontaktu ze światem zewnętrznym, zaszywając się w zaciszu domowego 
ogniska i stając się możliwie niepozornym i nierozpoznanym. Bohater ukry‑
wa swoje prawdziwe oblicze, nie pozwala, by ktoś rozszyfrował jego myśli 
i uczucia, zrozumiał przyczyny jego postępowania: „Za każdym razem, gdy 
w szkole lub w sąsiedztwie demonstrowano mu fakt rozpoznania i rozszyfro‑
wania, znajomość cech, do których się nie przyznawał, miał ochotę uciec do‑
kądkolwiek, byle jak najdalej. Tamci wykorzystywali znajomość jego osoby, 

13 H. Koelbl, Schreiben! 30 Autorenporträts, München 2007, cyt. za: https://www.goethe.de/
mmo/priv/ 5891446-STANDARD.pdf (dostęp: 30.04.2016).
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chociaż słuszności domysłów osobiście nigdy nie potwierdził. Wykorzysty‑
wali gwoli jego ozdrowieniu. Gwoli ujarzmieniu. Gwoli tresurze. Umieli go 
podejść. A im bardziej umieli go podejść, tym większe było jego pragnienie 
nierozpoznawalności. Dopóki ktoś o nim jeszcze nic nie wie, wszystko jest 
możliwe. Niestety nie zawsze zdawał sobie z tego sprawę. Dlatego nie sprze‑
ciwiał się owym poufałościom. Teraz pozostawała mu już tylko ucieczka”14.

Od lat ukrywa się Helmut Hahn za maską incognito, udaje innego niż jest 
w rzeczywistości, a jedyną radość przynosi mu świadomość udanej i przeko‑
nującej gry: „Tylko wtedy, gdy wydawał się inny niż jest naprawdę, czuł że 
naprawdę żyje”15. Paraliżujący strach odczuwa Helmut przed zapuszczaniem 
się w otchłanie pamięci, nie chce do niej wracać, a wiele aspektów wcze‑
śniejszego życia podświadomie wymazał z własnych wspomnień: „Właściwie 
nigdy nie żył. Nic mu nie pozostało. Za sobą nie ma nic. Ilekroć próbował się 
cofnąć pamięcią, widział zastygłe widoki ulic, placów, pokoi. Żadnej akcji. 
W obrazach jego pamięci panowała martwota niczym po jakiejś katastrofie. 
Jak gdyby wszyscy ludzie jeszcze nie śmiali się poruszyć. W każdym razie 
niemo wystawali pod ścianami. Środek obrazu był najczęściej pusty. Czuł, że 
przygoda w nim ostatecznie dobiega kresu. W ogóle wszystko to, co się da 
opowiedzieć. Niekiedy wprawdzie zasiadał i poniekąd panicznie zarządzał 
przemarsz wszystkich ludzi, z którymi się kiedykolwiek zetknął. Wywoły‑
wane nazwiska i postaci pojawiały się, lecz na określenie stanu, w jakim się 
pojawiały, słowo martwy byłoby zbyt łagodne”16.

Przeszłość wkracza w życie Helmuta wraz z przypadkowym spotkaniem 
z dawnym szkolnym kolegą, uznanym dziennikarzem Klausem Buchem, któ‑
ry (choć jest w tym samym wieku co Helmut) wygląda raczej na jego ucznia. 
Energiczny przyjaciel z dzieciństwa uparcie ignoruje bowiem nieustan‑
ny upływ czasu i zbliżającą się starość, w pogoni za społecznym uznaniem 
i sławą otacza się luksusem, jest fanatycznym wielbicielem sportów i zdro‑
wego żywienia, a potwierdzeniem utrzymującej się fizycznej atrakcyjności 
jest znacznie młodsza małżonka. Niestrudzenie powraca Klaus do wydarzeń 
z przeszłości, z rozrzewnieniem wspomina stare czasy, szukając weryfikacji 
minionych doznań i wydarzeń u napotkanego przypadkiem Helmuta. Ten jed‑
nak nie podziela zachwytów dawnego kolegi i nie chce rekonstruować za‑
mkniętych rozdziałów wspólnej i własnej historii: „Helmut brzydził się zle‑
piania strzępów pamięci, koloryzowania ich, chuchania na nie, wyszukiwania 
dla nich tekstów. Jest za stary na ten kukiełkowy teatr. Ożywiać coś, co minęło, 

14 M. Walser, Spłoszony koń. Nowela, przeł. J. Sikorski, Warszawa 1981, s. 10-11.
15 Tamże, s. 69.
16 Tamże, s. 24.
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to przecież nic innego, jak w pewien sposób kompletować, aby przeszłość 
zmartwychwstała w owej pseudopoglądowości, zaprzeczającej stopniowi jej 
przemijania”17. Podczas gdy dla Klausa przeszłość pozostaje bardziej żywa 
i realna niż teraźniejszość, Helmut wyrzeka się wspomnień, wyraźnie lęka się 
sięgania do własnych korzeni i minionych doświadczeń: „Ów fanatyczny pęd 
do wskrzeszania przeszłości był mu obcy. Każda myśl o czasie minionym na‑
kładała nań jakieś brzemię. Obrzydzeniem napawała go myśl, ile przeszłości 
się już w nim uzbierało. Zamknąć to wszystko pokrywą. Jak najszczelniej. 
Odciąć dopływ tlenu, w przeciwnym razie zaraz zacznie się fermentacja”18.

Wola życia, niezwykła wprost energia, jaką emanuje Klaus, imponuje po‑
grążonemu w melancholii i stagnacji Helmutowi, zazdrości mu on owej wi‑
talności i radości, a także atrakcyjnej i młodej kobiety u boku. Także postawa 
przyjaciela okazuje się być jednak jedynie maską zgorzkniałego człowieka 
szukającego ratunku w eksponowanej nad wyraz seksualności. Bowiem tak‑
że „boski” Klaus boi się starości i samotności: „Jestem naprawdę zafascy‑
nowany życiem, Helmut, możesz mi wierzyć. Kiedy kropla deszczu rozbi‑
je mi się na skórze, miałbym ochotę wrzeszczeć z zachwytu. Gdy zaglądam 
w pień drzewa, miałbym ochotę krzyczeć z zamiłowania do chlorofilu. Ale 
boję się, że zgłupieję, Helmut. Jestem w niebezpieczeństwie, wiem o tym. 
Chciałbym pozostać wspaniały. Olśniewający. Znakomity. I fajny. Na wskroś 
fajny. Chciałbym być nierozrywalnym jedwabiem […] Jestem miłośnikiem 
samego siebie”19. Także Klaus udaje przed Helmutem i innymi ludźmi kogoś, 
kim nigdy nie był. Także przed nimi ukrywa lęk przed niepewną przyszłością, 
starością i samotnością. Prawdziwe oblicze Klausa wychodzi na jaw dopiero 
po tym, jak zaginął podczas burzy w wodach Jeziora Bodeńskiego. W obliczu 
jego możliwej śmierci młoda żona zdradza wszystkie tajemnice hołdującego 
ciału dziennikarza. Z jej opowieści wyłania się znacznie mniej optymistyczny 
wizerunek dawnego przyjaciela: człowieka targanego wątpliwościami, lęka‑
mi, niewiarą we własne możliwości dziennikarskie i jakość swojej pracy, nie‑
udacznika udającego stale przed światem, który swej uzdolnionej muzycznie 
małżonce zakazał pracy, aby podnieść swe własne ego i nie być od niej gor‑
szym. To obcowanie z nudnym na pozór Helmutem miało być dla Klausa ra‑
tunkiem i drogą wyjścia z jego zwątpienia. To podziwiany rozsądek i rozwaga 
starego przyjaciela miały uzdrowić jego duszę. Obaj przyjaciele toczą ze sobą 
walkę, obaj udają innych niż w istocie są, obaj chcą sprawiać wrażenie zado‑
wolonych ze swej egzystencji, obaj odczuwają lęk przed końcem młodości, 

17 Tamże, s. 25.
18 Tamże, s. 23.
19 Tamże, s. 96.
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utratą sprawności, ale także zdradzeniem swych prawdziwych uczuć spotka‑
nemu po latach przyjacielowi.

Tematyka przemijania, starości, opadających sił witalnych, rozterek egzy‑
stencjalnych towarzyszących schyłkowi życia oraz strachu przed fizycznym 
niedomaganiem jest obecna w każdej kolejnej książce niemieckiego pisarza. 
Zwłaszcza w utworach napisanych w ostatnich latach motyw determinujące‑
go postawy i postępowanie bohaterów lęku przed życiem, prawdą, starością, 
utratą i nieuchronną śmiercią eksponowany jest w sposób szczególny. O mę‑
ską starość i lęk przed rychłym końcem życia chodzi także w słynnej powie‑
ści Angstblüte (2006), w której strach zasygnalizowany zostaje już w tytu‑
le utworu. Rzeczona „Angstblüte” oznacza bowiem ostatnie przedśmiertne 
kwitnienie rośliny, ostatni zryw i widoczny wyraz woli życia, objawiający 
się nad wyraz pięknym i imponującym kwiatem, ostatnią próbę pokazania 
siły, zaklęcia rzeczywistości i odwrócenia nieuchronnego porządku natury. 
W powieści Walsera do takiego ostatniego zrywu zmuszony zostaje główny 
bohater utworu, starzejący się bankier i inwestor Karl von Kahn. Protagonista 
jest energicznym i oddanym nieustannemu pomnażaniu pieniędzy materiali‑
stą, którego najbardziej na świecie nudzą dyskusje na temat kultury, sztuki czy 
psychologii, w jakich udział bierze jako mąż specjalizującej się w pomocy 
parom małżeńskim terapeutki Helen. Pozyskiwana w trakcie wspólnych wie‑
czorów wiedza śmieszy von Kahna, wszak nie wypływa z niej najmniejszy 
strumień pieniędzy, a tylko one mają dla niego znaczenie. Tylko pieniądz ma 
władzę nad bankierem, a jego pomnażanie i ciągły obrót stają się z czasem je‑
dyną wyznawaną religią, jedynym powodem i sensem życia. Jednak brawurze 
i skłonności do ryzyka majętnego biznesmena towarzyszy ciągły strach przed 
końcem pasma sukcesów: „Zawsze miał tyle samo odwagi, co lęku. Jego od‑
waga była produktem lęku. Walka pomiędzy jego strachem i odwagą nigdy 
się nie rozstrzygnęła. Nie istniał przyjazny nastrój. Z każdym rokiem rosło 
ryzyko, z każdym rokiem przybierał na sile strach przed możliwym końcem. 
Ale wraz z rosnącym lękiem przybierała na sile także jego odwaga! Winien 
był tak sądzić. Czyż nie?”20.

Na szczęściu Karla cieniem kładzie się jedynie świadomość upływu cza‑
su, starości i rychłej śmierci, której za wszelką cenę chce się przeciwstawić, 
a która zdaje się zbliżać do niego wielkimi krokami. Uporządkowana dotąd 
egzystencja traci swe najmocniejsze filary, a bohater musi się skonfronto‑
wać z brutalną rzeczywistością, ludzkim fałszem i odejściem najbliższych. 
Jego najlepszy przyjaciel udaje śmiertelną chorobę, by zdobyć podpis pod 
niezwykle ważnym dokumentem, największy konkurent stale zastrasza Karla 

20 M. Walser, Angstblüte, Hamburg 2006, s. 50 (tłum. z j. niemieckiego – A.J.).
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przejęciem i wpędzeniem w ruinę, a 80-letni brat Erewein ze strachu przed 
starością popełnia samobójstwo. Ów zbieg wydarzeń doprowadza Karla do 
rozpaczy, pogłębia skrywane obsesje i lęki, zmusza go do podejmowania ry‑
zykownych i desperackich kroków, które zapobiec mają nadejściu nieodwra‑
calnego końca. Rozpaczliwie stara się von Kahn ukryć upływ czasu i zanik 
sił witalnych, widoczną już wiotkość skóry i coraz szybsze zmęczenie. Bę‑
dąca potwierdzeniem jego atrakcyjności młoda towarzyszka kończy zwią‑
zek z bankierem, co stanowi dla niego namacalny dowód bolesnego wejścia 
w ostatnią fazę życia. Skutkiem porzucenia, nagłej samotności i lęku przed 
starością jest pogłębiające się szaleństwo protagonisty, nieustannie dręczące 
go wizje seksualnych ekscesów, wyobrażenia męskich pragnień, którym sta‑
rzejące się ciało nie może już sprostać. W finałowej scenie powieści całkowi‑
cie obłąkany von Kahn widzi wokół siebie jedynie kobiece piersi, strach przed 
starością i śmiercią doprowadza żądnego życia bohatera do całkowitej utraty 
rozumu i upadku niegdyś szanowanego obywatela.

Do tematu towarzyszącego człowiekowi niemalże bez przerwy strachu 
przed życiem, starością i śmiercią powraca niespełna 90-letni pisarz także 
w swojej najnowszej książce, wydanej w 2016 roku powieści Ein sterbender 
Mann (pol. Umierający mężczyzna). W powieści uznanej powszechnie za lite‑
racki testament pisarza zza Odry, jego pożegnanie z pisarstwem i życiem, po 
raz kolejny spotyka czytelnik obsesyjnie powielany przez autora motyw kon‑
frontacji z bolesną prawdą i upływającym czasem. Postacią pierwszoplanową 
utworu jest 72-letni i do niedawna ceniony w środowisku przedsiębiorca i au‑
tor bestsellerowych powieści Theodor Schadt. Zdradzony przez wieloletniego 
przyjaciela i doradcę kreatywnego Carlosa Krolla, traci on firmę, szacunek 
społeczny i majątek, a jego jedynym zajęciem staje się pomoc w sklepie z ar‑
tykułami tanecznymi, prowadzonym przez żonę. Bolesne doświadczenie każe 
Theo niemalże nieustannie rozpamiętywać haniebny czyn oddanego mu dotąd 
kolegi, do którego żywił wielką sympatię i bezgraniczne zaufanie. Bez prze‑
rwy analizuje bohater doznaną porażkę i jej przyczyny, rozgrywa w myślach 
każde spotkanie z przyjacielem i także własne potencjalne reakcje, rozważa 
możliwe scenariusze i udział Carlosa w spektakularnym upadku, którego od 
tak dawna się obawiał. To właśnie tym razem nie posłuchał Theo ostrzegają‑
cego go głosu rozsądku i nie chciał dostrzec rodzących się w nim wątpliwości. 
Zainwestował ryzykownie wiele milionów euro, które stracił wraz z całą fir‑
mą po tym, jak dzięki zdradzie Carlosa pomysł patentowy podebrał mu jego 
największy konkurent Oliver Schumm. Rozważania upadłego przedsiębiorcy 
obsesyjnie wręcz krążą wokół doznanej porażki, powraca on do wydarzeń 
poprzedzających katastrofę, a opis byłego przyjaciela dobitnie obnaża nie‑
zwykłe przywiązanie, czy wręcz uzależnienie Theo od młodego towarzysza, 
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podporządkowywanie się jego nastrojom, potrzebom, a nawet opiniom, za‑
ślepienie hołdującym teatralnym gestom poetą i stylizowanie go na prawdzi‑
wego geniusza. W obliczu zdrady analizuje Theo wiersze Carlosa, jego pozy, 
zachowania i kontrowersyjne wypowiedzi, które stanowić mogły zapowiedź 
przyszłej zdrady. Słowa Schadta zdradzają także utrzymujący się skrywany 
lęk bohatera przed nieobliczalnym i władczym przyjacielem, ale także obawę 
przed kolejnym, podobnie bolesnym doświadczeniem ze strony innych ludzi. 
Staje się więc zrujnowany przedsiębiorca podejrzliwy, nieufny i zgorzkniały, 
a poczucie wstydu oraz brak perspektyw wywołują w nim strach przed dalszą 
egzystencją na marginesie społecznym i rosnące pragnienie śmierci. Napędza‑
ny tymi potrzebami staje się czytelnikiem, ale i aktywnym członkiem interne‑
towego forum dla samobójców, na którym podobni mu desperaci rozprawiają 
o swoich motywacjach, rozterkach, ale także technicznych aspektach samo‑
bójczych czynów. Osamotniony Theo trafia tam na kobietę o pseudonimie 
Aster, która w wymienianej korespondencji nie tylko doprowadza ukrywają‑
cego się pod nikiem Franz von M. protagonistę do najskrytszych zwierzeń, ale 
także do artykulacji wszystkich swoich lęków, opisywanych z czasem w ni‑
gdy niewysłanych listach adresowanych do niej, żony bądź samego autora 
powieści. Ujawnia się w nich strach Schadta przed dalszym życiem, osądem 
i pogardą ze strony byłych partnerów w interesach oraz zwykłych ludzi, strach 
przed opuszczeniem i samotnością, przed rosnącym pragnieniem zemsty na 
niewiernym Carlosie i pokazaniem swego prawdziwego oblicza, strach przed 
bólem ciała i duszy, a także deklarowanym i pożądanym samobójstwem.

Sytuacja walserowskiego bohatera pogarsza się wraz z powolnym biegiem 
akcji, początkową depresję i zagubienie pogłębia druzgocąca diagnoza, zgod‑
nie z którą nowotwór jelita grubego ma pozbawić go życia za najdalej kilka 
miesięcy. Brat Schadta popełnia samobójstwo, a poznana w sklepie żony na‑
miętna i zmysłowa tancerka, w której Theo bez pamięci się zakochuje, okazu‑
je się być w związku właśnie ze zdrajcą Carlosem. Pod wpływem rosnącego 
uczucia do owej Siny Baldauf, jak również łagodnej perswazji ze strony Aster 
z samobójczego forum, oddala Theo od siebie wszelkie czarne myśli, dostrze‑
gać zaczyna światło w tunelu. Lęk przed życiem, zdradą i samotnością ustępu‑
je miejsca lękom zupełnie innej natury, a ciało i dusza zdają się być gotowe na 
ostatni wybuch namiętności. Znów staje się Schadt prawdziwym i odczuwa‑
jącym człowiekiem, boi się teraz utraty zdobytej miłości i nowej kobiety, lęka 
się, że nieleczona choroba zbyt wcześnie pozbawi go życia, obawia się zbyt 
szybko przybywającej starości i braku fizycznej sprawności. Kocha i chce na‑
dal żyć, jakby życie dało mu kolejną szansę, której stracić mu nie wolno, po‑
mimo dojrzałego wieku nadal wiele oczekuje jeszcze od życia. Niczym uparte 
małe dziecko nie zważa Theo na żadne przestrogi, nie lęka się śmieszności, 
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ponownego upadku, ludzkiej gadaniny o śmiesznym starcu, który zadurzył się 
w młodej kobiecie. Jak sam przyznaje: „Spośród wszystkich uczuć poczucie 
odpowiedzialności jest najbardziej nieprzyjemne, uciążliwe i śmieszne”21.

Pomimo tak żarliwej woli życia oraz chęci zagłuszenia lęku przed staro‑
ścią i śmiercią bohater, Walsera nie otrzyma jednak od losu drugiej życiowej 
szansy, a czytelnik powieści spodziewanego szczęśliwego finału. Także Theo 
Schadt dołączy do tej licznej grupy walserowskich protagonistów, którzy po‑
noszą porażkę i upadają w konfrontacji z rzeczywistością i prozą życia, którzy 
pokonać dają się swym obawom, obsesjom i pragnieniom. Uwielbiana Sina 
i melancholijna Aster okazują się być jedną i tą samą osobą, która pod cię‑
żarem doświadczeń i duchowych cierpień popełnia samobójstwo, nim Theo 
zdąży ją uratować. Życie odbiera sobie także dotąd stateczna i rozważna, lecz 
w fazie ostatnich miłosnych uniesień Theo zupełnie osamotniona żona Iris. 
Także dzieci odwracają się od ojca, który zaklęty w piekielnym kręgu pra‑
gnień związanych z miłością, intensyfikacją życia, uwolnieniem ze sztywne‑
go gorsetu społecznych zobowiązań żąda i oczekuje od życia więcej, niż jest 
mu ono w stanie dać. Samotny, opuszczony i pogrążony w bólu pisze on do 
nich wzruszający pożegnalny list, towarzyszące mu lęki i strach przed pustką, 
nicością i osamotnieniem wygrywają ostatnią życiową bitwę bohatera. Po‑
dobnie jak dla wielu innych postaci ukazanych w dziełach pisarza zza Odry, 
także i dla Theo nie przychodzi znikąd ratunek. Rebelia przeciwko odwiecz‑
nym prawom natury także i w Ein sterbender Mann kończy się upadkiem 
protagonisty, a strach (czy to przed władzą, starością czy śmiercią) zdecyduje 
o losach człowieka. Bo ceną za strach jest w dziełach Walsera upadek, szaleń‑
stwo i śmierć.

Bibliografia

Koelbl H., Schreiben! 30 Autorenporträts, Knesebeck Verlag, München 2007, 
cyt. za: https://www.goethe.de/mmo/priv/5891446-STANDARD.pdf (dostęp: 
30.04.2016).

Matzke M., Polski Żyd stał się największym krytykiem niemieckiej literatury, „Deut‑
sche Welle” 18.09.2013, http://dw.com/p/19kIR (dostęp: 30.04.2016).

Miecznicka M., Walser: Mam po prostu wątpliwe szczęście do skandali, „Dziennik.
pl”, 18.11.2007, http://kultura.dziennik.pl/artykuly/62232,walser-mam-po-prostu-
watpliwe-szczescie-do-skandali.html (dostęp: 30.04.2016).

Walser M., Angstblüte, Rowohlt, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2006.

21 M. Walser, Ein sterbender Mann, Reinbek bei Hamburg 2016, s. 79 (tłum. z j. niemieckie‑
go – A.J.).



238
cZęść III

Literackie oblicza lęku i strachu

Walser M., Ein sterbender Mann, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2016.
Walser M.n, Spłoszony koń. Nowela, przeł. J. Sikorski, Czytelnik, Warszawa 1981.
Walser M., Śmierć krytyka, przeł. K. Wierzbicka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest różnorodnym obliczom strachu w twórczości jednego z naj‑
wybitniejszych pisarzy niemieckojęzycznych Martina Walsera, powstałych w XX 
oraz XXI wieku. Tematyka przemijania, starości, opadających sił witalnych, rozterek 
egzystencjalnych towarzyszących schyłkowi życia obecna jest w pisarstwie Walsera 
od dziesięcioleci, jednak zwłaszcza w utworach napisanych w ostatnich latach mo‑
tyw determinującego postawy i postępowanie bohaterów lęku przed życiem, praw‑
dą, starością, utratą i nieuchronną śmiercią eksponowany jest w sposób szczególny. 
W utworach takich jak Angstblüte (2006) czy Ein sterbender Mann (2016) niemalże 
obsesyjne krąży autor wokół zagadnienia strachu związanego ze zbliżającym się do 
końca życiem, a jego protagoniści reprezentują przy tym postawy charakterystyczne 
dla człowieka żyjącego w XX i XXI wieku.

Słowa kluczowe: strach, starość, śmierć, Martin Walser, literatura niemiecka
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Strach w twórczości Wojciecha Albińskiego

W pięciu tomach opowiadań afrykańskich Wojciecha Albińskiego (1935-
2015), które stanowią przedmiot niniejszych rozważań, można poznać wszyst‑
kie oblicza strachu: od „lęku biologicznego” wyzwalanego przez sytuację za‑
grażającą bezpośrednio życiu, po lęk wynikający z zetknięcia się z budzącą 
niepokój obcością, innością1. Jego pisarstwo pozwala zobaczyć współczesną 
rzeczywistość Republiki Południowej Afryki w perspektywie całkowicie od‑
miennej od europejskich stereotypowych wyobrażeń o tzw. Czarnym Lądzie, 
czarnej rasie, apartheidzie i postapartheidzie, o uprzedzeniach rasowych i eg‑
zotyce tamtejszego życia. Pokazuje strach przed realnym zagrożeniem prze‑
mocą, walkami gangów i wojnami plemiennymi oraz często nieudane próby 
nowego „urządzania” świata na gruzach starego porządku.

Droga do Afryki. Droga do pisarstwa

Choć nie był Afrykanerem, bardzo mocno wrósł – przez trzydzieści lat – 
w grunt południowej Afryki. Zdołał, jak nikt z polskich pisarzy, poznać jej 
duszę. Albiński urodził się w podwarszawskich Włochach. Tam zastała go 
wojna, którą po latach opisze w tomie Achtung! Banditen!2, w niezwykłej 
opowieści o wojnie widzianej oczyma dziecka, które więcej widzi, niż ro‑
zumie, czasem więc raczej przygląda się okrucieństwu wojny jako czemuś 

1 Zob. A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1973, s. 10, 83, 137.
2 W. Albiński, Achtung! Banditen!, Warszawa 2009.
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niesamowitemu, niż się nim przeraża, z drugiej strony, nie pamiętając innej – 
wolnej od wojny – rzeczywistości, przyjmuje owe przeżycia jako naturalne. 
Postawa ta, dziecięcy punkt widzenia i sposób postrzegania, lapidarność stylu 
odtworzone zostały w spisanych po latach wspomnieniach (lapidarność jest 
również „znakiem firmowym” całej twórczości prozatorskiej Albińskiego). 
Na wstrząsające obrazy wojenne nakładają się w książce wspomnienia beztro‑
skie – doświadczenia dorastania, fascynacji lekturami pochłanianymi wespół 
z przyjacielem – późniejszym znanym pisarzem, Markiem Nowakowskim.

Czytał wtedy z pasją książki Karla Maya wydawane nakładem Towarzy‑
stwa Wydawniczego „Rój”, przedwojennego potentata w dziedzinie literatury 
popularnej. Imponował mu traper Sępi Dziób3, mistrz świata w pluciu, jesz‑
cze bardziej doktor Sternau4, który z każdej strzelaniny wychodził cało, a był 
przy tym znakomitym lekarzem. A jednak wrażenia te zblakły, gdy w ręce 
Albińskiego trafiła książka Dżungla zgrozy (I. wyd. 1930)5 autorstwa Józefa 
Białoskórskiego, starszego sierżanta Legii Cudzoziemskiej: autobiograficzna 
opowieść o podjętej przez legionistów misji poszukiwawczej zaginionych 
w dżungli somalijskiej francuskich geologów (gdy w Somalii nasilały się bun‑
ty plemion przeciwko francuskim kolonizatorom). Lektura Białoskórskiego 
wpłynęła na życie Wojciecha Albińskiego w sposób zasadniczy. Jeszcze nie 
wtedy, gdy go tak porwała, ale po latach – bo to za głównie jej sprawą, jak 
sam wielokrotnie przyznawał, znalazł się na Czarnym Kontynencie. Afryka 
jawiła mu się wszakże nie tylko jako przygoda, ale i jako wyzwanie: „Jan 
Paweł II powiedział, że młodych ludzi pociąga trudność. Tak też było ze mną 
[…] przyszła mi do głowy Afryka. A są dwa dary, które otrzymuje się od niej 
od razu: poczucie niezwykłości i przestrzeni”6.

Zawodowo zajmował się geodezją, literaturą przez lata parał się jedynie 
przygodnie. W czasie studiów na Wydziale Geodezji Politechniki Warszaw‑
skiej brał udział w zakładaniu dwutygodnika literackiego „Współczesność” 
w roku 1956. Publikował na jego łamach pojedyncze wiersze i felietony. 
W 1963 roku wyjechał z żoną na wycieczkę do Paryża, z której już nie wró‑
cili do Polski. W niedługim czasie przenieśli się do Genewy, gdzie Wojciech 
Albiński znalazł na kilka lat przystań w firmie geodezyjnej. Stąd – ku zasko‑
czeniu znajomych – wyruszył do Afryki. Nie był w swym porywie zupeł‑
nie nietypowy – oczywiste jest skojarzenie jego biografii z losem Andrzeja 
3 Tytułowy bohater szóstego tomu powieści Karla Maya o dziejach hiszpańskiego rodu Ro‑
drigandów.
4 Bohater serii powieści Karla Maya (m.in. La Pendola, Cyganie i przemytnicy, Ku Mapimi).
5 Wznowiona w 2015 r. przez Wydawnictwo Rytm. 
6 B. Marzec, Wojciech Albiński: Biały pisarz, czarne serce, „Rzeczpospolita”, 08.07.2015, 
http://www.rp.pl/albinski#ap-3 (dostęp: 17.04.2016).
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Bobkowskiego. Choć motywy ich decyzji były różne, u obu niemałe znacze‑
nie miała pewna żyłka awanturnicza, nieprzytłumiony chłopięcy głód przygo‑
dy. Albiński wsiadł wraz z żoną na statek płynący z Barcelony do Mombasy – 
w Capetown zszedł na ląd. Kolonializm przeżywał już wówczas zmierzch. 
W Afryce spędził blisko trzydzieści lat – zrazu z Botswanie (wtedy brytyj‑
skim Protektoracie Beczuanland), następnie osiadł w Republice Południowej 
Afryki. Pracował jako geodeta, całe miesiące spędzając w buszu. Pracować, 
jak wspomina pisarz, „można było albo wcześnie rano”, czego unikał, albo 
między godz. 18 a 19 – „w ciągu dnia słońce było zbyt silne, czyli cały dzień 
miałem dla siebie. Miałem tyle czasu, że mogłem przeczytać Prousta”7. Kilka 
jego wierszy z tego okresu ukazało się w paryskiej „Kulturze”. Utrzymywał 
więzy z Polską – „na przełomie lat 80. i 90. zapraszał do RPA działaczy opo‑
zycji demokratycznej, służył radą i wspierał organizacyjnie”8. Po roku 1989 
zaczął przyjeżdżać do kraju, wreszcie wrócił na stałe. Do pisania powrócił po 
latach – już nie poezji9, lecz opowiadań. Tłumaczył, iż zaczął pisać, bo nie 
mógł wszystkiego spamiętać. W Botswanie i RPA zebrał wiele historii i szko‑
da by mu było, gdyby się zmarnowały. Niekiedy, jak mówił, lekko kolory‑
zował pewne sytuacje, wyostrzał dialogi, wprowadzał nieistniejące postacie. 
„Ale generalnie to literatura faktu”10.

Jego „powtórny debiut” – tomem afrykańskich opowiadań Kalahari11 
(2003) stał się literacką sensacją: w roku 2004 otrzymał Nagrodę Literac‑
ką im. Józefa Mackiewicza oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike12. 
W tym samym roku wydał drugi tom „afrykański” Królestwo potrzebuje 
kata13, dwa lata później zbiór Antylopa szuka myśliwego, w kolejnym roku 

7 „Proszę powiedzieć, gdzie leżą zwłoki”. Z W. Albińskim rozmawia K. Bielas „Duży For‑
mat”, (25.11.2008) http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,5979364,Prosze_powiedziec__
gdzie_leza_zwloki.html, (dostęp: 17.04. 2016).
8 K. Świątek, Odszedł pisarz Wojciech Albiński, „Tygodnik Solidarność” 2015, nr 29, http://
www.tygodniksolidarnosc.com/pl/11272/66/c/odszedl-pisarz-wojciech-albinski.html (dostęp: 
17.04 2016).
9 Wierszy pisać nie wypada, gdy ma się więcej niż dwadzieścia lat, tłumaczył w programie 
Errata do biografii, reż. R. Kaczmarek 2007, http://vod.tvp.pl/4285416/wojciech-albinski (do‑
stęp: 17.04.2016).
10 Zob. W. Albiński, W RPA nie było na szczęście „grubej kreski”, http://wiadomosci.onet.
pl/wojciech-albinski-w-rpa-nie-bylo-na-szczescie-grubej-kreski/9zmve 19 IX 2006 (dostęp: 
17.04.2016).
11 W. Albiński, Kalahari, Warszawa 2003.
12 B. Marzec, Wojciech Albiński: Biały pisarz…, http://www.rp.pl/albinski#ap-3 (dostęp: 
17.04.2016).
13 W. Albiński, Królestwo potrzebuje kata, Warszawa 2004, tenże, Antylopa szuka myśliwego, War‑
szawa 2006, tenże, Lidia z Kamerunu, Warszawa 2007, tenże, Soweto – my love, Warszawa 2012.
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ukazała się Lidia z Kamerunu14, rok 2009 przyniósł niespodziankę – wspo‑
mniane już wspomnienia wojenne Achtung! Banditen!, zaś ostatni tom remi‑
niscencji afrykańskich, zatytułowany Soweto – my love, opublikował Albiński 
w roku 2012.

* * *

Na tle współczesnej prozy polskiej opowiadania Albińskiego zwracają uwa‑
gę swą odmiennością: obok oczywistej „inności tematycznej” także odejściem 
od polskiego obyczaju językowego. O źródłach tego stylu – precyzji i ascezy 
słownej – mówił następująco sam autor: „Chciałbym bardzo, aby sposób, w jaki 
piszę, był jakoś kontrolowany przez dyscyplinę języka angielskiego”15. Ta fa‑
scynacja połączona z szukaniem podobnych rozwiązań w języku polskim musi 
budzić skojarzenia z zanurzeniem się Josepha Conrada w angielszczyźnie. Al‑
biński nigdy nie pozował na współczesnego Conrada, pozostawał jednak jego 
wyznawcą – z jego książkami Zwycięstwem i Ocaleniem emigrował do Afryki16. 
I podobnie jak u autora Lorda Jima i Jądra ciemności17 egzotyka scenerii, w ja‑
kiej rozgrywa się akcja opowiadań, stała się tłem dla ponadczasowych rozwa‑
żań na temat granic moralnych i etycznych, szukania granic odpowiedzialności 
w obliczu zagrożenia, ludzkiej solidarności. U Albińskiego jednak nie ma już 
szlachetnych kapitanów, których można by przeciwstawić skażonemu światu 
(a który był tłem dla ich postawy). Jak pisał Jacek Trznadel – „w prozie Albiń‑
skiego owo skażone tło objęło całość. Nie ma już szlachetnego narratora. Nie 
werbalizuje się ocen, ale pozostaje autor, ukrywający w obrazie swoje wizje 
i alarm etyczny sygnalizujący kolizje moralne”18.

Choć skojarzenia stylistyczne i, rzecz jasna, tematyczne, skłaniają niekie‑
dy krytyków do wskazywania w dorobku Albińskiego śladów wpływu Erne‑
sta Hemingwaya, trudno dopatrywać się w nim pilnego „ucznia” autora Śnie-
gów Kilimandżaro. Bardziej uzasadnione wydaje się wskazywanie istnienia 

14 Znalazły się w nim wszystkie opowiadania z tomu Antylopa szuka myśliwego, uzupełnione 
o Ojca Izydora i Czekając na Rosjan.
15 http://smak-ksiazek.blogspot.com/2013/12/przed-kamera-4-wojciech-albinski.html (dostęp: 
17.04.2016).
16 Wspominał o tym w wywiadzie „Proszę powiedzieć, gdzie leżą zwłoki”, dz. cyt.
17 Akcja opowiadania Conrada osadzona jest w Kongu Belgijskim, belgijskiej kolonii, która 
odzyskała niepodległość w 1960 r. Szacuje się, że w okresie wyjątkowo restrykcyjnej i okrutnej 
kolonizacji za panowania Leopolda II Belgowie zamordowali lub doprowadzili do śmierci od 
5 do 15 milionów mieszkańców Konga.
18 J. Trznadel, Tekst laudacji z okazji przyznania Wojciechowi Albińskiemu Nagrody im. Józe-
fa Mackiewicza, http://www.jozefmackiewicz.com/laud2004.htm (dostęp: 17.04. 2016).
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podobieństw, paralel niż bezpośredniego oddziaływania. Nie można nato‑
miast, czytając Albińskiego, odsunąć skojarzeń19 z powieściami Johna Max-
wella Coetzee, noblisty z 2003 roku, rodowitego mieszkańca RPA, nie tylko 
podejmującego w swym pisarstwie tematykę „geograficznie” bliską polskie‑
mu pisarzowi, ale i posługującego się, podobnie jak czyni to Albiński, narra‑
cją przemieniającą zdarzenia jednostkowe, osadzone w afrykańskich realiach, 
w opowieść o uniwersalnej wymowie – w przypowieść. Coetzee, jak czytamy 
w uzasadnieniu komisji noblowskiej, „przejrzał na wylot obsceniczne pozy 
i fałszywą pompę historii, użyczając swego głosu pogardzanym i tym, których 
go pozbawiono”, zaś pisząc o kondycji ludzkiej, jej okrucieństwie i samot‑
ności, „z intelektualną uczciwością i głębokim uczuciem, za pomocą prozy 
o lodowatej precyzji […] odkrywa topografię zła”20. Większość z tych słów 
mogłaby opisywać też opowiadania autora Kalahari, choć katalog istotnych 
różnic pomiędzy dorobkiem obu pisarzy jest także obszerny. Z całą pewno‑
ścią chłodna narracja Albińskiego nie osiąga lodowatości charakterystycznej 
dla Coetzeego. Aby oddać grozę świata opisywanego – sięga też chętnie po 
pryzmat niesamowitości, tragikomizmu, sarkazmu, a nawet groteski. Jest to 
świadome szukanie odpowiedniego słowa, zdolnego pokonać bezradność 
wobec konieczności opisania rzeczy przekraczających swym okrucieństwem 
skalę możliwości języka (np. rzezi w Ruandzie21). W efekcie stworzy pisarz 
narrację uderzająco rzeczową i zarazem sugestywną22.

Na pokrewieństwo duchowe obu pisarzy zwracał uwagę Jacek Trznadel:

Obaj zrywają z pewną zasadą poprawności, choć Albiński, outsider południo‑
wej Afryki, robi to bardziej śmiało, bardziej podkreślając przypisanie raso‑
we bohaterów z ich cechami i pozytywnymi, i negatywnymi i przypominając 
trwającą od kilku wieków na kilku kontynentach kolizję pierwotnej, plemien‑
nej umysłowości i etyki, z etyką „europejską”23.

Analizując opowiadania Albińskiego, trudno zrezygnować z perspektywy 
postkolonialnej, choć nie zawsze, nie we wszystkich aspektach jest ona odpo‑
wiednia i bywa wytrychem bardziej niż kluczem, bowiem pisarz wymyka się 

19 Np. z twórczością kolejnego pozbawionego złudzeń obserwatora świata zdekolonializowa‑
nego, czyli Vidiadhara Surajprasada Naipaula.
20 Przytaczam za: I. Łęcka, John Maxwell Coetzee‚ „Hańba” (Disgrace) – o łańcuchu krzywd 
przypowieść noblowska, http://literackie-zamieszanie.blogspot.com/2016/03/john-maxwell‑
-coetzee-hanba-disgrace-o.html (dostęp: 17.04.2016).
21 Podobny zabieg stosuje w tomie Achtung! Banditen!
22 Zob. Pisarz Wojciech Albiński nie żyje (07.07.2015), https://www.facebook.com/instytut‑
pamiecinarodowej/posts/10155855072505245 (dostęp: 17.04.2016).
23 Zob. J. Trznadel, dz. cyt.
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próbom jednoznacznego „zaszufladkowania” jego prozy. Nie ma pośród jego 
opowiadań, poza znakomitą Panią Evelyną (t. Kalahari) i Kto z państwa po-
pełnił ludobójstwo (t. Lidia z Kamerunu) wyobrażeń świata konstruowanych 
z „imperialnego” (dominującego politycznie i kulturowo) punktu widzenia, 
nie ma ani uniwersalistycznych roszczeń kultury zachodniej24 czy obrazów 
dawnej imperialnej przemocy kulturowej, choć pisarz rejestruje jako zjawisko 
historyczne i cywilizacyjne układ odniesień centrum i marginalizowanej pery‑
ferii i jego echa, i podejmuje wątek powstawania (powolnego, bez pewności, 
co się urodzi…) postkolonialnej tożsamości ludzi zdekolonizowanych i wciąż 
obecnych śladów segregacji rasowej (Johannesburg tej nocy, t. Soweto – my 
love). Wyraźnie pojawia się jednak w tych opowiadaniach kategoria „Innego” 
i ambiwalentny stosunek do Afryki: inność nie jest równoznaczna z pojęciem 
gorszy, lecz niezrozumiały, czasem fascynujący, tajemniczy, często jednak 
również przerażający, nawet odrażający, z którym oswoić się nie sposób. In‑
ności tej nie odbiera jednak prawa istnienia.

Oblicza Afryki według Albińskiego

W niezwykle skondensowanych opowieściach Albińskiego odsłaniają się 
tak różne oblicza i zakątki Afryki, i rzeczywistość tak gęsta, że nie sposób 
ją pojąć, nawet objąć wyobraźnią, będąc tylko czytelnikiem – turystą, któ‑
ry wybrał się na safari. Jest tak właśnie, jak pisarz mówił, nie da się Afryki 
„zobaczyć”, można ją tylko „przeżyć”25 – wrastając długo w jej rzeczywi‑
stość, stając się, jak on, jej cząstką. Żaden z polskich pisarzy przed nim nie 
miał tej perspektywy – wszyscy pozostali mniej lub bardziej „przelotnymi”, 
choć starannymi jej obserwatorami. Trznadel pisze, iż pisarstwo Albińskie‑
go nie jest literaturą krajoznawczą ani podróżniczą, nie nawiązuje też ani do 
Sienkiewiczowskiej wizji Afryki, ani do modelu afrykańskich narracji Ry‑
szarda Kapuścińskiego26. I z pewnością nie jest to baedeker kuszący turystę 
egzotyką nieznanego świata. Ale zarazem trudno nie dostrzec śladów „chło‑
pięcego” urzeczenia autora „światem na antypodach, gdzie z Oceanu Indyj‑
skiego wynurza się Przylądek Dobrej nadziei i majestatyczna Góra Stołowa27 

24 Zob. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 
2009, s. 551 i nast.
25 Zob. B. Marzec, W dżungli zgrozy, „Rzeczpospolita” (25.07.2009), http://archiwum.rp.pl/
artykul/881004-W-dzungli-zgrozy.html, (dostęp: 17.04.2016).
26 J. Trznadel, dz. cyt.
27 M. Nowakowski, Historia niezwykłego debiutu, w: W. Albiński, Kalahari, dz. cyt., s. 8.
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czy sugestywności obrazów tajemniczej „Afryki dzikiej” (jak śpiewało się 
w dziecinnej piosence), opisów natury surowej, nieubłaganej dla człowieka, 
pustyni i dżungli, morderczego klimatu, etnograficznych szkiców z życia kra‑
jowców i ich kultur plemiennych. Twórczość autora Kalahari nie ma też cha‑
rakteru typowego studium socjologicznego, choć problematyka społeczna jest 
w niej bardzo istotna. Zwłaszcza w tych opowiadaniach, w których odsłania 
się kolejne oblicze Afryki: tej zmodernizowanej i wielkomiejskiej28, stano‑
wiącej część globalnego świata, gdzie enklawy bogatych biurowców, banków 
i finansjery, banki, filie wielkich koncernów, sąsiadują z pozostałościami po 
apartheidzie, światem nędzy i przemocy, gdzie maczeta jest używana na co 
dzień (nie po to wszakże, by nią wyrąbywać tunele w dżungli) albo zwykła 
szprycha wbita w plecy…

Ubocznym skutkiem demontażu ustrojowego RPA stała się prawdziwa 
erupcja przestępczości. Wbrew nadziejom – ów wymarzony symbol pojedna‑
nia i przebaczenia, w którym nie ma już bantustanów, zawstydzającego śla‑
du epoki kolonialnej – nie przemienił się w krainę ładu. Południową Afrykę 
wyłaniającą się z narracji Albińskiego dotykają plagi bandytów rodzimych 
i przyjezdnych, młodzieżowych gangów tsotsich29 (Soweto – my love, t. So-
weto…), samosądów30, krwawych bezlitosnych wojen gangów, wykorzy‑
stujących zliberalizowane prawo i słabość nowych służb bezpieczeństwa – 
z jednej strony unikających przemocy, fatalnie kojarzącej się z dawnymi 
czasami, i często również niezdolnych do skutecznej akcji31, z drugiej umie‑
jących bezwzględnie pacyfikować zarobkowych imigrantów z Zimbabwe, 

28 Dotyczy to m.in. opowiadań z cyklu Światła Johannesburga, stanowiącego trzecią część 
tomu Kalahari, i opowiadania Johannesburg tej nocy z tomu Soweto – my love.
29 Słowo tsotsi oznacza miejskiego przestępcę, ulicznego opryszka albo członka gangu na 
zamieszkałych przez czarną ludność terenach RPA. Tsotsi są na ogół członkami gangów mło‑
dzieżowych, którzy wychowali się na ulicach getta. Historia ich sięga słynnego gangu z miasta 
Soweto pod Johannesburgiem, który działał w latach trzydziestych XX wieku. Były prezydent 
RPA, Nelson Mandela, wspomina ich w swojej autobiografii Długa droga do wolności jako 
członków społeczności Johannesburga w latach czterdziestych, zob. E. Kabiesz, Tsotsi, czyli 
gangster, „Gość Niedzielny” 2006/nr 21, http://gosc.pl/doc/804260.Tsotsi-czyli-gangster (do‑
stęp: 17.04. 2016).
30 Czasem wynikających z poczucia, że wymiar sprawiedliwości jest w stanie rozkładu, kiedy 
indziej z zemsty osobistej (jak w Córce odnalezionej z tomu Królestwo potrzebuje kata).
31 Policyjne statystki są przerażające: rocznie w 50-milionowej Południowej Afryce docho‑
dzi do prawie 20 tys. zabójstw i ponad 65 tys. gwałtów (Albiński pisze o tej „obyczajowej 
normie” w opowiadaniu Kobry i Parafianie). Napady z bronią w ręku, włamania, kradzieże 
samochodów liczą się w setkach tysięcy, a Johannesburg prawie dwadzieścia lat dzierżył nie‑
chlubny tytuł światowej stolicy zbrodni (dopiero ostatnie lata sytuację tę nieco zmieniły, zob. 
W. Jagielski, RPA – gniewny lud tęczy, „Newsweek”, 17 03 2013, http://swiat.newsweek.pl/
rpa---gniewny-lud-teczy,102294,1,1.html (dostęp: 17.04.2016).
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Mozambiku czy Malawi, którzy godząc się pracować za pół darmo, odbierają 
chleb miejscowym32.

Tom, bohater opowiadania Johannesburg tej nocy (t. Soweto – my love), 
prowadzi „usługi telekomunikacyjne” właśnie dla takich imigrantów. Pracu‑
je tylko w nocy: „czasem przebiega błyskawicznie dłonią po ofierze, szuka 
zaszewek, kieszonek […] i jeśli trafi na miły w dotyku kształt, uśmiecha się 
z zadowoleniem […] Nie chce bez wyraźnej przyczyny nikogo skaleczyć ani 
ranić”. […] Lepiej, żeby się ofiara nie opierała, bo zakrwawiona komórka jest 
mniej warta, krew może „przeżreć na wylot baterie”. Najcenniejsze są komór‑
ki z „wyjściem na świat”, na te czasem trzeba dłużej czekać. Do „centrali” 
stopniowo docierają gońcy ze zdobytym towarem, klienci cierpliwie czekają 
na swoją kolej – może trafi im się komórka, z której da się dłużej porozma‑
wiać z rodziną pozostawioną w kraju. Rozmawiają przyciszonym głosem – 
Tom „nie lubi hałasu, zrzuca ze schodów pijaków, za niedyskrecję karze zra‑
nieniem albo pobiciem”33.

Wejście w świat postapartheidowskiej Afryki Południowej rozpoczyna się 
w otwierającym tom opowiadaniu Za rzekę, do sąsiedniego kraju (z t. Ka-
lahari) sugestywnym obrazem porządku niedawnych jeszcze czasów kolo‑
nialnych, gdy w mieście Ngomo rezydował gubernator, powstawały misje, 
działał szpital, a raz w tygodniu odchodził pociąg do stolicy, zaś na okolicz‑
nych wzgórzach spotykały się wytyczone starannie linie granic państwowych. 
Z czasem graniczne kamienie zarosły krzakami i potworzyły się terytoria na‑
leżące do różnych armii wyzwoleńczych. Ich zasięg wyznacza „pień odrapa‑
ny z kory, łapka szakala zawieszona w poprzek ścieżki albo niezauważalne 
dla obcych cięcia na kamieniach”34. W stolicy zapomniano o niepotrzebnej 
prowincji, jedyny most łączący ją ze światem zawalił się, a ostatni pociąg 
przyjechał tu trzy lata temu i został – dziś mieszkają w nim uciekinierzy – 
nikt właściwie nie wie skąd. Wszędzie widać rebeliantów, uciekinierów, imi‑
grantów zarobkowych zalewających kraj w sposób niekontrolowany, grupy 
młodocianych żołnierzy, których oddziały posługują się nazwami rodem 
z literatury przygodowej – Młode Lwy, Krwawe Sępy, Źli Chłopcy. Nawet 
migawki ze zwykłego codziennego życia, jak ćwiartowanie na żywo małpy 
sprzedawanej na mięso na placu targowym wywołują zgrozę35. Czy jednak 
tylko owa brutalna obcość obyczaju, trudna do przyjęcia egzotyka, budzą 
w czytelniku odruch sprzeciwu? Autor nie pozwala trwać w tym wygodnym 

32 Zob. tamże.
33 Zob. W. Albiński, Johannesburg tej nocy, w: tegoż, Soweto…, dz. cyt., s. 43-48.
34 W. Albiński, Za rzekę do sąsiedniego kraju, w: tegoż, Kalahari, dz. cyt., s. 13.
35 Tamże, s. 21.
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geście odrazy i oburzenia, odwrócenia się od obserwowanego „nie naszego” 
świata. Kim bowiem są penetrujący go obcy – nawiązujący pokątnie intratne 
kontakty handlowe Belgowie albo biali reporterzy, którzy „wypatrują, gdzie 
tłuką się czarni i pędzą tam. Nastają, by rannemu nie obwiązywać kończyn, 
rany powinny ociekać krwią”36.

A krew płynie w Afryce obficie. Afryka Południowa pozostała również te‑
renem wojen plemiennych, czasem tlących się tylko, to znów przybierających 
rozmiary rzezi. W Ostatniej wojnie zuluskiej (t. Kalahari) trwają przygotowa‑
nia do kolejnej odsłony trwających od pokoleń walk pomiędzy plemionami 
Selibi i Umbo. Nikt już nie pamięta, kiedy się zaczęły. Nie wiadomo dlaczego 
wybuchła pierwsza wojna – czy o graniczny strumień, kradzież bydła, czy 
porywanie dziewczyn37. Dość, że się toczy – kiedyś na dzidy, którymi Umbo 
otwierali brzuchy poległym Selibi, aby uwolnić ich dusze albo ogniem tra‑
wiącym cały dobytek wrogów, potem już na karabiny, albo z pomocą uzbrojo‑
nych w najnowocześniejszą broń najemników, potem zamiera z nieoczekiwa‑
nych powodów, by w sobie znanym czasie powrócić.

Kto z państwa popełnił ludobójstwo? (t. Antylopa szuka myśliwego38) przy‑
nosi obraz walk pomiędzy plemionami Xabu i Wabu (jak Tutsi i Hutu) miesz‑
kającymi w Lobo. Zwycięscy Xabu traktują ludzi z Wabu jak „karaluchy do 
wytępienia”. Zadeptać, zniszczyć, a przynajmniej całkowicie podporządko‑
wać, wyzuć z praw, swobód, poczucia bezpieczeństwa, panowania nad wła‑
snym życiem. Paradoksalnie, parafrazując określenie Ewy Thompson, można 
raczej mówić o jakimś skrajnie brutalnym „kolonializmie czarnych przeciw 
czarnym”39. Gdy los się odwróci – do władzy dojdą Wabu, zaś rozjemcze siły 
i komisje zachodnie pozostaną nieprzydatnymi atrapami sprawiedliwości.

Jednym z najbardziej gorzkich w wymowie opowiadań z tomu Królestwo 
potrzebuje kata jest Komisja. Opowiada o pracy południowoafrykańskiej Ko‑
misji Prawdy i Pojednania, której powstaniu towarzyszyły szlachetne zało‑
żenia: twórcy idei kompromisu uznali racje moralne obu walczących stron, 
bez wartościowania kierujących nimi motywów ideowych. Potępili wszelkie 
drastyczne akty przemocy, bez względu na to, czy dokonywali ich obrońcy 
apartheidu, czy rebelianci z antyrasistowskiej opozycji, ale nawet sprawcy 
zabójstw i tortur mogli uzyskać amnestię. Nawet najgorsi zbrodniarze, jeżeli 
przyznali się do winy, wskazali wspólników oraz wyjawili miejsce ukrycia 
36 Tamże, s. 21-22.
37 W. Albiński, Ostatnia wojna zuluska, w: tegoż, Kalahari, dz. cyt., s. 155.
38 Przedrukowane w tomie Lidia z Kamerunu. 
39 W nawiązaniu do jej określenia kolonializm „białych przeciwko białym”, zob. E. Thomp‑
son, Historia Europy Środkowej jako narracja postkolonialna, s. 1, https://www.rpo.gov.pl/
pliki/12577798430.pd (dostęp: 17.04. 2016).
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zwłok, wreszcie jeśli przekonali komisję, że nie doszło do przekroczenia 
otrzymanych rozkazów, że popełnione zło „wynikało z logiki walki, a nie np. 
z osobistej nadgorliwości, mściwości czy chęci zysku”40. Dlaczego więc w hi‑
storii snutej przez Albińskiego dwaj oficerowie policji, Holendrzy z pocho‑
dzenia, zostają mimo zabójstw zwolnieni z więzienia, a murzyński policjant, 
ich pomocnik, idzie do więzienia za przywłaszczenie sobie zegarka. Jednak 
także tutaj Albiński nie puentuje, nie werbalizuje ocen. Jest tylko coraz bar‑
dziej narastający sarkazm, aż po kulminację w zdaniu końcowym: „Nad po‑
dium wisiał napis: ‘Komisja prawdy i Pojednania’. I drugi: ‘Prawda drogą do 
pojednania’. Zebrani patrzyli na te napisy jak na dekorację sali. Przyzwycza‑
jeni do kolorowych reklam, omijali je wzrokiem. Grupa dziennikarzy siedzia‑
ła naprzeciwko podium. ‘Cóż oni z tą prawdą? Gdzie jej szukać?’ – dziwili 
się i uśmiechali drwiąco. Fotografowali napisy i opatrywali uwagami: ‘Świe‑
żość uczuć’, ‘Dziecięca wiara’ ‘Obyczajowy eksperyment, któremu należy się 
przyjrzeć’”41. Gdy obrady zamknięto, zarządzająca salą powiedziała: „Trzeba 
będzie te napisy jutro zdjąć”42.

W niepojętą dla „zachodniego” odbiorcy rzeczywistość – konglomerat 
najbardziej odległych i niespójnych cech cywilizacyjnych43, przypomina‑
jącą wymykający się racjonalnemu poznaniu koszmarny, absurdalny sen 
(a jednak jest to sen dziejący się realnie) wprowadza nas tytułowa opo‑
wieść z tomu Królestwo potrzebuje kata. Królestwo to, którego istnienie 
„przeoczano na arenie światowej”44, rządzone przez młodego króla-kacy‑
ka, pogrąża się w chaosie. Darmo szukać tu pewnych punktów odniesienia, 
poruszamy się po ruchomych piaskach. W odpowiedzi na ogłoszenie o „ca‑
stingu” na kata (nie mógł być nim tubylec, bo rodzina zostałaby napięt‑
nowana) pojawili się kandydaci – specjaliści z odpowiednimi referencjami 
i doświadczeniem. Przybyli z różnych stron świata, w tym również z Polski, 
z Pomorza i Śląska. Gdy jednak pojawił się cień podejrzenia, iż to ich obec‑
ność wywołała ciąg niepokojących zdarzeń (samiczki pawie zdechły, jedna 
z żon królewskich poroniła, kura zadziobała swoje kurczęta, zaś w górach 
pojawiły się jednorożne antylopy – kandydatów brutalnie wydalono z kraju. 

40 W RPA doszło do całkowitego przejęcia władzy politycznej przez czarnych, w praktyce bo‑
wiem przyjęte procedury demokratyczne uniemożliwiają białej mniejszości powrót do władzy, 
por. W. Albiński, Tam nie było zdrady narodowej. Rozmowę przeprowadził W. Żyszkiewicz, 
„Tygodnik Solidarność” 2005, nr 22, http://waldemar-zyszkiewicz.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=194&Itemid=32 (dostęp: 17.04.2016).
41 W. Albiński, Komisja, w: tegoż, Królestwo…, dz. cyt., s. 166.
42 Zob. tamże, s. 184.
43 Pisze o tym J. Trznadel, zob. tenże, dz. cyt.
44 Zob. W. Albiński, Królestwo potrzebuje kata, w: tegoż, Królestwo…, dz. cyt., s. 130.



249
JUSTyNA cHŁAP-NOWAKOWA
Strach w twórczości Wojciecha Albińskiego

I wezwano sangomów – wszak zwykły lekarz z dyplomem przecież nie po‑
radziłby sobie z taką „biedą”.

Kategoria inności daje o sobie znać na każdym kroku, jak wspomniana 
powyżej działalność sangomów45, szanowana i ceniona przez lokalne trady‑
cyjne społeczności Afryki Południowej, zwłaszcza zuluskie. Obecnie liczba 
praktykujących tam sangomów wynosi prawie 300 tys. osób, zaś lekarzy – 
23 tysiące); to oni dla 80% czarnej populacji RPA są lekarzami pierwszego  
(i najczęściej jedynego) kontaktu46.

Albiński odsłania etos i myślenie archaiczne ludów Afryki, przemieszanie, 
jak pisze Jacek Trznadel, „myślenia magicznego, animistycznego, myślenia 
czarowników, z jakimś dziwnym chrześcijaństwem i techniczną cywilizacją 
XX wieku […] jakbyśmy cofnęli się nawet nie o tysiące lat, ale wręcz do ja‑
kiegoś neolitu […] Z tym, że ten neolit, o którym wspominam, jest nie tylko 
w plemiennych postaciach pejzażu Albińskiego, jest także w nas. Oni nie doszli 
do nas, ale i my nie odeszliśmy od nich. Czy zdajemy sobie z tego sprawę?”47.

Religia jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem życia ludów afrykań‑
skich – zarówno te rodzime religie, jak i chrześcijaństwo, które w przejmują‑
cy sposób opisuje Albiński w opowiadaniu Kobry i Parafianie. Kapłan, zwany 
tam K., obejmuje nową parafię, ogarniętą wojną dwóch gangów. Droga, jaką 
przejdzie, aby zdobyć zaufanie obu stron, aby pojawiła się nadzieja na choćby 
kruche porozumienie pomiędzy walczącymi, oznacza nie tylko stałe naraża‑
nie własnego życia, ale też kompromisy z sumieniem, z wiernymi, którzy nie 
chcą życia wiecznego, bo by ich „znudziło – dwieście, trzysta lat wystarczy”, 
i którzy wiedzą, że jeżeli kameleon nie zmieni koloru, to nie należy go zabi‑
jać, bo to zapewne czyjś zmarły ojciec albo wuj przyszedł odwiedzić bliskich.

Warto przypomnieć tu prawidłowość występującą w „młodych” niepodle‑
głych państwach afrykańskich, stanowiących w większości historycznie przy‑
padkowe wspólnoty terytorialne, oparte nie na wspólnocie języka i kultury 
(w tym religii), lecz na postkolonialnych strukturach polityczno-terytorial‑
nych. Tam przyjęcie religii uniwersalistycznych (jak chrześcijaństwo lub islam) 
stanowiło (i stanowi) ważny czynnik integracyjny i było popierane lub wręcz 

45 Sangoma – odpowiednik szamana, pełni rolę uzdrowiciela, znachora, zielarza, wróżbity, 
a także medium w kontakcie z duchami bliskich zmarłych, zob. White sangoma, http://cunkuri.
blogspot.com/2010/10/white-sangoma.html (dostęp: 17.04.2016), Sangomas: Problem or So-
lution for South Africa’s Health Care System, „Journal of the National Medical Association”, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_7640/is_200903/ai_n32320065/pg_2/?tag=content;col1 
(dostęp: 17.04. 2016).
46 Pod naciskiem murzyńskiej części opinii publicznej rząd uznał ich działalność za integralną 
część służby zdrowia i rozpoczął refinansowanie części ich usług, co z kolei jest ostro krytyko‑
wane przez środowisko lekarskie, zob. j.w.
47 Zob. J. Trznadel, dz. cyt.
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wymuszane wpierw przez władze kolonialne, a następnie przez władze nie‑
podległe. W społecznej praktyce przyjęcie jednej z religii uniwersalistycznych 
postrzegane jest jako bardziej nowoczesne, stanowi o zmianie statusu społecz‑
nego, wyjściu z zamkniętej wspólnoty lokalnej i wejściu do szerszej wspólnoty 
narodowej. Wbrew potocznemu przekonaniu, europejska administracja kolo‑
nialna nie ograniczała się do preferowania chrześcijaństwa. Aktywnie, bezpo‑
średnio lub pośrednio, sprzyjała także rozpowszechnianiu się islamu48.

W tytułowym opowiadaniu z debiutanckiego tomu Kalahari znajdziemy 
historię geodety Liwskiego, którego syn, Jan, wyruszył razem z przyjaciół‑
mi na bezkrwawe safari. W kilka dni potem geodeta otrzymuje wiadomość 
o chorobie syna – często śmiertelnej malarii mózgowej. Natychmiast wyru‑
sza w drogę. Kiedy wreszcie dotrze do ukrytego w buszu „Crocodile Camp”, 
dowie się, że chłopcu pomógł tajemniczy doktor, Szwajcar. Liwski próbuje 
odnaleźć wybawcę syna, co okazuje się nieosiągalne: niewielu go widziało, 
zaś ci, którzy go spotkali, nie wiedzą, gdzie go szukać, nie potrafią powiedzieć 
o nim nic konkretnego. Chata, w której rzekomo mieszkał ze swą żoną, nie 
istnieje. Nie mogąc znaleźć Szwajcara, i w obawie, że atak malarii może się 
powtórzyć, Liwski postanawia jak najszybciej przewieźć syna do miasta, ów 
jednak uspokaja ojca, powtarzając: „On mnie znajdzie”. Kto? Tego Albiński 
nie powie – czytelnik musi sam zdecydować, czy dostrzec w opowiadaniu 
przejmującą opowieść-przypowieść o Bogu i Opatrzności, czy przeciwnie – 
widzieć tylko absurd sytuacji. Warte odnotowania słowa padają w tym opo‑
wiadaniu jakby mimochodem. Liwski mija po drodze widoczne z dala ogni‑
ska Buszmenów i zastanawia się, że dawniej niewątpliwie zbliżyłby się do 
nich, opowiedziałby, co go gna na północ. „W ciszy myśleliby o nieznanym 
chłopcu, ktoś poderwałby się i wrócił z garścią korzeni przewiązanych trawą. 
Lecznicze zioła. Nastałyby długie, milczące misteria, przyszedłby świt”. Ale 
nie dziś – dzisiaj w tym afrykańskim świecie już nikt „nie jest u siebie”49. Ta 
diagnoza rozciąga się zresztą na wielu bohaterów innych opowiadań Albiń‑
skiego, może nawet na większość spośród nich.

Strach przed obcością przenika tę twórczość: poszukiwanie przygody 
przemienia się w sytuację wyobcowania. Groza tej sytuacji jest uwypuklona 
w egzotycznym i „Innym” dla czytelników, i ostatecznie także autora-Euro‑
pejczyka środowisku. Ironia i powściągliwość emocji tej nie usuwają. Bo‑
wiem groza obcości odkrywana w Afryce prowadzi ostatecznie do odkrycia 
potencjału do bycia groźnym i „Innym” – w sobie samym.
48 Zob. R. Vorbrich, Tradycyjne religie Kamerunu wobec chrześcijaństwa i islamu, „Lud” 
2000 t. 84, s. 41-42, http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=4669&from=publica‑
tion (dostęp: 17,04.2016).
49 W. Abiński, Kalahari, w: tegoż, Kalahari, dz. cyt., s. 109.
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Streszczenie

W pięciu tomach opowiadań afrykańskich Wojciecha Albińskiego (1935-2015), pol‑
skiego pisarza, który blisko 30 lat życia spędził Afryce (Botswana, RPA) i wrósł w nią 
jak dotąd żaden z polskich pisarzy, można poznać wszystkie oblicza strachu: od „lęku 
biologicznego” wyzwalanego przez sytuację zagrażającą bezpośrednio życiu, po lęk 
wynikający z zetknięcia się z budzącą niepokój obcością, innością. Jego pisarstwo 
pozostaje wyrazem fascynacji kontynentem afrykańskim, a zarazem ukazuje współ‑
czesną rzeczywistość Republiki Południowej Afryki w perspektywie wolnej od euro‑
pejskich stereotypowych wyobrażeń o tzw. Czarnym Lądzie, czarnej rasie, uporząd‑
kowanych czasach kolonialnych, o apartheidzie i postapartheidzie, o uprzedzeniach 
rasowych i egzotyce tamtejszego życia. Odsłania codzienność wypełnioną przemocą, 
walkami gangów i wojnami plemiennymi. Pokazuje często nieudane próby nowego 
„urządzania” świata na gruzach starego porządku, narastające poczucie wyobcowa‑
nia, zderzenie odrębnych porządków etycznych. Zarazem proza Albińskiego stawia 
pytania o charakterze uniwersalnym, które dotyczą natury człowieka i tkwiącego 
w niej potencjalnie zła, w każdym z nas.

Słowa kluczowe: kolonializm, postkolonializm, apartheid, Inny, stereotyp, 
Afryka, literatura
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Bunt jako pokonywanie bariery strachu  
w państwie zniewolonym  
(na przykładzie wybranych utworów  
literatury rosyjskiej XX i XXI wieku)

Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach,
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch.

(Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito)

Podjęcie tematu „anatomii strachu” na terenie byłego Związku Radziec‑
kiego wydaje się być zadaniem nieprostym, wymagającym stałego doprecy‑
zowania i dookreślania pojęć, gdyż strach w ZSRR istniał stale, ale nie był 
stale taki sam, podlegał swego rodzaju ewolucji, zmieniał oblicze, odnosił 
się nie do poszczególnych jednostek, ale do wszystkich ludzi, zamieniał kata 
w ofiarę, nadto już od pierwszych dni po przewrocie październikowym orga‑
nizowany był w sposób świadomy1. Bolszewicy przystąpili do organizowania 
strachu jako metody broniącej rewolucję, ale także jako środka obróbki tzw. 
materiału ludzkiego, jako sposobu ukształtowania i wychowania nowego typu 
antropologicznego, jakim miał być homo sovieticus2. Rozróżnienia między 
strachem a lękiem, charakterystyczne dla obu tych fenomenów emocjonalnych 

1 M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 240.
2 L. Suchanek, Człowiek radziecki i naród radziecki. Eksperyment ideologiczny i etniczny, w: 
Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo. 19-20 
sierpnia 1996, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997, s. 133-146. 
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w ogóle, na naszym polu badawczym jeszcze bardziej zatracają swą ostrość, 
gdyż w Kraju Rad okresy nasilonego strachu przeplatały się z jego tymcza‑
sowym osłabianiem, a lęk rozumiany szeroko jako emocja wywodząca się 
z naszego wnętrza nieodmiennie ustępował miejsca strachowi pojmowanemu 
jako zagrożenie płynące z zewnątrz3. Brak ostrości rozgraniczenia sprowadza 
konieczność zastosowania wielu dyskursów, podejścia interdyscyplinarne‑
go, przenoszącego „strach” i „lęk” z ich macierzystych dziedzin – medycyny 
i psychologii na inne obszary badawcze. Nie chodzi tu jednak o samą precyzję 
pojęciową. Słynna niemiecka psychoanalityk Karen Horney przyznaje, że lęk 
i strach są zjawiskami bardzo podobnymi, ponieważ są reakcjami emocjonal‑
nymi na niebezpieczeństwo4. W przypadku naszych rozważań niebezpieczeń‑
stwem tym byłaby więc rewolucja, wojna domowa, Czerwony Terror, Wielki 
Terror, kolektywizacja, II wojna światowa, próby restalinizacji… I cierpienie 
oraz trauma z nimi związane. Strach został tu w związku z powyższym wpi‑
sany w wydumaną, utopijną ideę, w ideologię, groźną idolatrię, przed którą 
w sposób sugestywny przestrzega m.in. Erich Fromm5. Ideologia i polityka 
już w samym swym zamyśle mają bowiem być narzędziem kontroli ludzkiego 
strachu. W ZSRR ludzie odczuwali zatem strach nie jako bodziec silny i krót‑
kotrwały, mogący być impulsem do działania, ale jako stan kilkudziesięciolet‑
ni, permanentny, wywołujący apatię i marazm, zniechęcający do aktywności. 
Społeczeństwo pozostawało w stanie hibernacji, nieznanej dotąd odmianie 
schizofrenii, nieprzypadkowo Andrzej Drawicz zatytułował jeden ze swoich 
artykułów symptomatycznie Chory kraj, chorzy ludzie; co dalej? „Oddział 
chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna6. Po wtóre, w Związku Radziec‑
kim strach/lęk uległy zwielokrotnieniu: na naturalny dla każdej istoty ludz‑
kiej egzystencjalny strach przed śmiercią, chorobą, wypadkiem losowym… 
nałożył się nienaturalny strach przed aresztowaniem, osadzeniem w łagrze, 
umieszczeniem w więziennym zakładzie psychiatrycznym… Po trzecie, lu‑
dzie – wbrew naturze – zaczęli przyzwyczajać się do ciągłego życia w strachu, 
uważając ten stan za normalny. Nadto, strach genetyczny (odziedziczony po 
przodkach) spotęgowany został przez strach wywoływany oddziaływaniem 
środowiska zewnętrznego.

3 S. Gertsmann, H. Orlikowska, I. Stachnikówna, Z badań nad psychologią strachu, Poznań 
1957, s. 211.
4 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegółkowski, I. Klarkow‑
ska, Poznań 2009, s. 201.
5 E. Fromm, O nieposłuszeństwie i inne eseje, przeł. S. Baranowski, Kraków 2015, s. 141. 
6 A. Drawicz, Chory kraj, chorzy ludzie; co dalej? „Oddział chorych na raka” Aleksandra 
Sołżenicyna, w: Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Sucha‑
nek, Kraków 1993, s. 99-117.
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W niniejszym tekście strach i bunt rozpatrywane będą na kilku płaszczy‑
znach: ogląd biografii twórców żyjących w czasach komunizmu, sztuka jako 
sprzeciw wobec strachu, bohaterowie literaccy (fikcjonalni) wykreowani 
przez pisarzy, ale wskazujący na prawdę życia i podkreślający fakt literatu‑
rocentryzmu kultury rosyjskiej, wreszcie – spojrzenie na strach w jego wy‑
miarze pozytywnym i negatywnym z dystansu czasowego, z punktu widzenia 
twórców współczesnych. Ilość materiału związanego z ogólnie pojętą „ana‑
tomią strachu” jest tak duża, iż zmuszeni jesteśmy do dokonania syntezy, do 
wybiórczego potraktowania tematu.

Niemal bezpośrednio po rewolucji wystąpiła jej negacja, po wprowadzeniu 
cenzury – próby wyłamywania się spod jej wpływu. W podobny sposób eks‑
pansji strachu zaczął towarzyszyć bunt, dlatego też te dwa stany, dwie emocje 
rozpatrywać będziemy nierozdzielnie, strach traktując jako bodziec, bunt – jako 
reakcję na ten bodziec. Oba pojęcia uzyskiwać będą zabarwienie bądź pozy‑
tywne bądź też negatywne. Strach jest zły, gdy paraliżuje aktywność, doprowa‑
dza do atrofii woli, gdy człowiek staje się rozbity, psychicznie obolały7, dobry 
natomiast, kiedy staje się impulsem do podjęcia decyzji, kiedy rodzi sprzeciw 
wobec bodźca pejoratywnego. Tak rodzi się bunt. I znów: mówimy o jego de‑
struktywnym oddziaływaniu w przypadku wzniecania rewolucji, wojen i bitew 
niosących śmierć, eskapizm wewnętrzny, szukanie „pomocy” w środkach odu‑
rzających, psychotropowych, alkoholu. Zyskuje jednak wydźwięk pozytywny 
w przypadkach szukania wyjścia z sytuacji trudnych, ze stanów kryzysu, wtedy 
gdy człowiek stara się przywrócić wartościom właściwe im miejsce w hierar‑
chii pojęć. Mówiąc o negacji, sprzeciwie, odwoływać się będziemy do ustaleń 
Alberta Camusa, pragnącego ocalić zasadność pojęcia natury człowieka i swo‑
isty „punkt Archimedesowy”, odnajdywany właśnie w buncie istoty ludzkiej8. 
Dla Camusa sam impuls kontestacji jest czymś szlachetnym, czymś, czego poza 
człowiekiem nigdzie w świecie odnaleźć nie można9.

Jednym z pierwszych przejawów porewolucyjnego buntu była masowa 
emigracja Rosjan10 (przede wszystkim inteligentów, ludzi sztuki). Poprzez 
wyjazd (wówczas jeszcze dozwolony przez władzę) manifestowano swoją 
niezgodę na wprowadzenie bolszewickich porządków, chciano uchronić tra‑
dycję, budując w miejscach uchodźctwa „małą Rosję”, „Rosję w miniaturze”, 

7 A. Kępiński, Lęk, Kraków 2014, s. 33.
8 A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Kraków 1993, s. 19.
9 M. Czyszczoń, Bunt jednostki jako przesłanka istnienia natury ludzkiej – rozważania nad kate-
gorią buntu w kontekście filozofii Alberta Camus, „Czasopismo Filozoficzne” 2009, nr 4/5, s. 23. 
10 Zob. np. L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy, w: 
Emigracja i tamizdat…, dz. cyt., s. 13-56; L. Suchanek, Emigracja rosyjska XX wieku, w: Ro-
sjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 387-397.
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zakładając przeznaczone dla młodych Rosjan szkoły, uniwersytety, zrzeszając 
się wokół pisanych w języku ojczystym gazet i czasopism11. Czy tak wyra‑
żona negacja komunizmu miała sens? Czy była buntem w rozumieniu pozy‑
tywnym, czy negatywnym? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Z jednej strony bowiem na Zachodzie powstało wiele cenionych po dziś dzień 
dzieł, upamiętniających przeszłość kraju rodzimego – było to zwycięstwo ro‑
zumiane szeroko, jako ochrona wartości przez emigrantów. Z drugiej strony 
(w sensie jednostkowym) wyjazd oznaczał stałą tęsknotę za ojczyzną i zawie‑
dzione nadzieje na powrót do niej.

Po umocnieniu się władzy radzieckiej sytuacja tych, którzy chcieli opuścić 
kraj, uległa radykalnej zmianie. Emigracja została zakazana, a próba złamania 
tego zakazu groziła śmiercią. Słusznie Aleksander Zinowiew napisze później12, 
że ludzie w ZSRR znaleźli się właściwie w oblężonej twierdzy, której nie wol‑
no było dobrowolnie opuścić. Mieszkańcy Kraju Rad podlegali infantylizacji, 
zachowując się jak przestraszone dzieci zamknięte w ciemnym pokoju, prze‑
jawiające bojaźń i strach. Za akt odwagi należy w związku z tym uznać list 
Jewgienija Zamiatina do Stalina, w którym prosi „ojca narodów” o możliwość 
opuszczenia ojczyzny, wyrażając w ten sposób bunt wobec rozpętanej na niego, 
po opublikowaniu w Czechosłowacji powieści My, nagonki ze strony kolegów 
po piórze13. Z jednej strony sprzeciw pisarza pozwolił zachować mu godność, 
z drugiej (już po wyjeździe do Paryża), tym razem pod wpływem deficytu lęku, 
pisarz zaczyna cierpieć na niemoc twórczą. Tu dodać należy, że ulubionymi 
Zamiatinowskimi bohaterami byli buntownicy, heretycy, ludzie w taki czy 
inny sposób dokonujący aktu negacji. Dał temu świadectwo w powstałym już 
w 1918 roku eseju Czyżby Scytowie?, pisząc, iż Scyta to ktoś, kto

… nigdy nie spocznie na laurach, nigdy nie będzie z praktycznymi zwycięz‑
cami, z wiwatującymi i śpiewającymi „niech się święci”. Przeznaczenie praw‑
dziwego Scyty – to cierpienie pokonanych; jego wyznanie wiary to herezja, 
jego los – to los Ahaswera, jego trud – nie dla obecnych, ale dla przyszłych 
pokoleń. A trud ten we wszystkich czasach, zgodnie z prawem wszystkich 
monarchii i republik, do radzieckiej włącznie, opłacany był tylko państwo‑
wym mieszkaniem: w więzieniu […]. Scyta ma jedną tylko drogę: na Golgotę. 
I żadnej innej14.

11 Б. Кодзис, Литературные центры русского зарубежьяю 1918-1939. Писатепи. 
Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München 2002, s. 57-67. 
12 A. Zinowiew, Homo sovieticus, tłum. S. Deja, Warszawa 1983, s. 91. O twórczości Zino‑
wiewa zob. L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisarstwo 
Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999.
13 A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993, s. 90-91.
14 Cyt. za: Tamże, s. 7. 
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Z tego zapewne powodu główny bohater antyutopii My – D-503 sprzeciwi 
się porządkowi Państwa Jedynego. W istotę gatunku antyutopijnego wpisany 
jest bowiem bunt15. Buntuje się więc bohater, buntuje autor, zdecydowanie od‑
rzucając propozycję uszczęśliwienia ludzkości za cenę pozbawienia jej tego, 
co stanowi istotę człowieczeństwa. Negacja tak rozumianej utopii przewija 
się konsekwentnie przez cały utwór, udowadniając jednocześnie, że niepo‑
słuszni obywatele państw jedynych karani są śmiercią. Bunt D-503 nie jest 
jednak konstruktywny: ugrupowanie Mefi, do którego dołącza, nie ma bo‑
wiem żadnego programu działania, nie posiada manifestu określającego, jak 
ma wyglądać nowe państwo. Jest to więc bunt dla samego buntu: nie niweluje 
strachu, a jedynie wzmaga go.

Jak zauważa Michaił Heller, „radziecka policja polityczna nowego typu” 
(CzK, GPU, NKWD, KGB) została utworzona z inicjatywy Lenina w celu 
walki z wrogami oraz w celu wychowania poprzez strach16. Ten „organ bez‑
pośredniej rozprawy”, jak z dumą nazywali Ministerstwo Miłości17 czekiści, 
powinien był zrodzić strach paraliżujący człowieka i społeczeństwo. Me‑
chanizm funkcjonowania tej egzekutorskiej instytucji przedstawił m.in. Pa‑
weł Nilin w utworze Okres próbny. Tytułowy okres próbny przechodzą dwaj 
kandydaci do wstąpienia w szeregi „organów bezpieczeństwa”. Przyjęci 
zostaną obaj, ale wiadomo, iż „lepszy” będzie ten, który postuluje rozpra‑
wianie się z „wrogami ludu” prewencyjnie, zawczasu, zanim jeszcze zdążą 
popełnić przestępstwo. Jednak nawet w przypadku czekistów niedorzeczno‑
ścią okazuje się przekonanie, że człowiek może wyzbyć się emocjonalności 
i kierować się tylko rozumem bądź rozkazami płynącymi z zewnątrz. Moż‑
na zaryzykować stwierdzenie, że strach częściej od miłości, od ambicji, od 
gniewu przejmuje władzę nad ludzkim życiem18. Ujawnia się to na przykład 
we wspomnianej już zmienności ról kata i ofiary. Fakt ten zobrazował Wła‑
dimir Zazubrin w napisanej w 1923 roku, a opublikowanej dopiero w cza‑
sie pierestrojki mikropowieści Drzazga. Opowieść o Niej i o Niej. Główny 
bohater – czekista, postrzegany jako nieugięty sługa rewolucji, zaczyna się 
bać. Towarzyszą temu nieodłączne od strachu procesy fizjologiczne: po‑
myłkowe czynności, nieskładne ruchy, drżenie rąk. Zazubrin podkreśla: 

15 K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995, s. 38-72. 
16 M. Heller, Maszyna i śrubki…, dz. cyt., s. 132.
17 Nazwę tę zapożyczam od G. Orwella: G. Orwell, Rok 1984, tłum. T. Markowicz, Warszawa 
1988.
18 G. Fraser, O życiu w strachu, http://www.okruchykultury.pl/2013/10/03/o-zyciu-w-strachu/ 
s. 2 (dostęp: 23.11.2015). 
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„Srubow zbladł”19. Nie każdy ma predyspozycje do bycia zabójcą: Srubow 
popada w alkoholizm.

Najbardziej wyrafinowaną metodą był strach wywołany przez repre‑
sje, areszty, egzekucje, łagry20. W książce Zazubrina odnajdujemy następu‑
jące fragmenty: „Strach ciasno nabił stalowe obręcze na piersi, na gardła, 
ściskał”21 i bezpośrednio po egzekucji: „Białe, wilgotne tusze mięsa zwaliły 
się na podłogę. Czekiści z dymiącymi rewolwerami szybko odskoczyli i zaraz 
szczęknęli kurkami. Rozstrzelanym drżały w konwulsjach nogi”22. Przytoczo‑
ne powyżej fragmenty beletrystyki, jednym z wyróżników, której jest fikcja, 
znalazły potwierdzenie w dokumentach wydobytych z głębin moskiewskich 
archiwów. Na przykład Witalij Szentalinski pisze o torturach stosowanych 
wobec Wsiewołoda Meyerholda, a uwiecznionych na kartach jego listów 
skierowanych do przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, Mołotowa. 
Genialny reżyser występuje tu w nowej roli: staje się przewodnikiem po pie‑
kle katowni:

…Przesłuchujący zastosowali w stosunku do mnie […] metody przymusu 
fizycznego […]: rzucono na podłogę, twarzą do ziemi, gumową pałką bito 
po piętach i plecach […], na dodatek zastosowano jeszcze tzw. „atak psycho‑
logiczny”. Jedno i drugie budziło we mnie taki potężny s t r a c h  [podkr. 
moje – K.D.], że natura moja została całkowicie obnażona […]. Strach budzi 
przerażenie, a przerażenie zmusza do samoobrony23.

W tym samym czasie, w sąsiedniej celi, osadzony został Izaak Babel24, mu‑
siał więc być poddawany równie okrutnym torturom, co Meyerhold. Bablowi‑
-pisarzowi udało się jednak w swojej skromnej spuściźnie twórczej pozosta‑
wić opowiadanie, które stanowi wzorcową niemal egzemplifikację różnego 
rodzaju strachu i lęku, a także nieuświadomionej możliwości obrony przed 
nimi. To utwór Moja pierwsza gęś. Już sam metaforyczny tytuł wskazuje na 
lęk przed nieznanym, na pierwsze doświadczenie, które wielokrotnie rzutuje 
na resztę naszego życia. Pierwszy egzamin, pierwsza miłość, pierwsza praca – 
wszystko to wywołuje niepokój i obawę. Pierwsze, „debiutanckie” doznanie 
może sprawić, czy przechylimy się w stronę dobra czy zła. Lęk pokonany 

19 W. Zazubrin, Drzazga. Opowieść o Niej i o Niej, przeł. H. Chłystowski, Warszawa 2008, 
s. 5.
20 M. Heller, Maszyna i śrubki…, dz. cyt., s. 134.
21 W. Zazubrin, Drzazga…, dz. cyt., s. 9.
22 Tamże, s. 17. 
23 W. Szentalinski, Proszę mnie wysłuchać… Dossier Izaaka Babla, w: tegoż, Wskrzeszone 
słowo. Z „archiwów literackich KGB”, przeł. M. Kotowska, Warszawa 1996, s. 34-35.
24 Tamże.
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wieńczy dzieło filozoficznym zadziwieniem, czyli satysfakcją, otwarciem 
nowych horyzontów, większym zaufaniem do siebie i innych25. W dopiero 
kształtujących się warunkach radzieckich (wojna domowa, wojna polsko‑
-bolszewicka) pokonanie lęku przed osamotnieniem, charakterystycznego dla 
ludzi w każdym wieku, a u bohatera opowiadania skutkującego dokonaniem 
zbrodni, nie przyniosło zadumy w sensie pozytywnym: metaforyczne zabój‑
stwo przełamało niechęć kozaków kubańskich wobec inteligenta-okularnika, 
ale doprowadziło do spustoszenia jego wnętrza. Charakterystyczny jest sam 
opis mordu:

[…] zobaczyłem leżącą nieopodal czyjąś szablę. Na podwórzu zataczał się sro‑
gi gąsior i spokojnie czyścił pióra. Dopadłem go i przydusiłem do ziemi. Gęsia 
głowa chrupnęła pod moim butem, chrupnęła i pociekła. Biała szyja rozścieliła 
się na gnoju i skrzydła złożyły się powoli nad zabitym ptakiem26.

W imię „kapłanów rewolucji” giną wartości ponadczasowe. Przekroczona 
zostaje granica, której człowiekowi przekraczać nie wolno (zabójstwo). Po‑
gnębione stają się także walory estetyczne i wyznaczniki etyczne: nieprzypad‑
kowo zabójstwu (odbieranemu przez nas jako symboliczne) poddawana jest 
gęś, a nie inny gatunek ptactwa domowego, mogący równie dobrze zaspokoić 
głód. Gęś (jej wygląd zewnętrzny, postawa) stają się symbolem godności, zaś 
biel unurzana w ekskrementach to zanik piękna, oddanie palmy pierwszeń‑
stwa utylitaryzmowi, pauperyzacja sztuki.

Chcąc zyskać aprobatę kozaków, Lutow zaczyna być niewolnikiem źle po‑
jętego posłuszeństwa. Chęć przełamania strachu następuje tu poprzez imitację 
prymitywnych mechanizmów zachowania. Narrator-inteligent pragnie (tak 
jak każdy) afirmacji otoczenia, ale jego działanie staje się polem walki dwóch 
przeciwstawnych racji. Fromm zauważa: „Ilekroć zasady, którym jesteśmy 
posłuszni i te, którym jesteśmy nieposłuszni, są nie do pogodzenia, akt posłu‑
szeństwa wobec jednej zasady jest siłą rzeczy aktem nieposłuszeństwa wobec 
jej odpowiednika i na odwrót”27. A zatem: chcąc być posłusznym bożkom-ido‑
lom, fałszywym kapłanom, narrator musiał stać się nieposłuszny wartościom 
rozumianym powszechnie jako uniwersalne i kojarzone z dobrem. Sprzeciw 
wobec samego siebie, wobec swej tożsamości, okazuje się być znacznie bar‑
dziej nadłamujący ludzkie „ja” niż uwieńczona sukcesem próba zniwelowania 
strachu przed samotnością. Samotność, co prawda, zanika, ale w jej miejsce 

25 http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art..., s. 1 (dostęp: 03.02.2016).
26 I. Babel, Moja pierwsza gęś, w: tegoż, Utwory wybrane, przeł. M. Toporowski, Warszawa 
1974, s. 47. 
27 E. Fromm, O nieposłuszeństwie i inne eseje…, dz. cyt., s. 26-27.
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pojawia się o wiele bardziej dojmujące osamotnienie. Wyróżnione przez 
Fromma „sumienie humanistyczne”, stanowiące głos wewnętrzny człowie‑
ka, obecny w nim niezależnie od zewnętrznych sankcji i nagród, walczy 
w tym konkretnym przypadku z „sumieniem autorytarnym”, będącym zin‑
ternalizowanym głosem autorytetu, który pragniemy zadowolić, a boimy 
się wywołać niezadowolenie, „autorytet racjonalny” staje w opozycji do 
irracjonalnego28. Wyrazem tej „bitwy zasad” jest, wieńczący opowiadanie, 
stanowiący pointę sen Lutowa: „Śniłem sny i w snach widziałem kobiety 
i jedynie serce moje, zbroczone mordem, chrobotało i wyciekało”29. Paul 
Tillich postrzegałby z pewnością tutaj ścisłe paralele między snem a śmier‑
cią, między opuszczeniem, bezradnością a przewidywanym przez nas pro‑
cesem umierania. Wspomniany teolog i filozof tłumaczy występowanie ta‑
kiego patologicznego lęku „poziomem samoafirmacji”30. Im wyższy poziom 
samoafirmacji, tym mniejszy lęk. Im bardziej istota ludzka jest zdolna do 
akceptacji samej siebie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia 
u niej objawów patologicznych. Lutow nie miał szans na taką samoafir‑
mację: postrzegany jako uosobienie przedrewolucyjnego zła („inteligenc‑
kie” okulary byłyby jego atrybutem), nie pasuje do wyobrażeń proletariatu 
o krainie świetlanego jutra, jako jednostka-osoba staje się niczym w obliczu 
kozackiego kolektywu. Paul Foxman, w odniesieniu do przytoczonego po‑
wyżej fragmentu opowiadania Babla związanego ze snem, argumentowałby, 
iż lęk sygnalizuje podążanie niewłaściwą drogą życia, zgubienie odpowied‑
niego wektora31. Sen, podobnie jak doznania lękowe, wskazuje iż nie reali‑
zujemy naszych ukrytych pragnień, że gubimy nasze ideały, pozostajemy 
w niezgodzie z samym sobą32. I odwrotnie: pozbywamy się lęku, gdy jeste‑
śmy w zgodzie z naszymi wewnętrznymi przekonaniami, z racjami, które 
uważamy za słuszne. Z kolei Kępiński widzi wyraźne paralele między nocą, 
snem, tajemnicą, chorobą psychiczną i podświadomością. Często pojawia 
się w jego rozważaniach metaforyka dnia i nocy zestawiana z lękiem przed 
samotnością i lękiem przed śmiercią33: „Noc zbliża człowieka do nieznane‑
go, do tego, co w nim i w świecie otaczającym skryte, co ginie w świetle 

28 Tamże, s. 28-29.
29 I. Babel, Moja pierwsza gęś…, dz. cyt., s. 49.
30 P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 45-46.
31 P. Foxman, Dancing with Fear. Overcoming Anxiety in a World of Stress and Uncertainty, 
Oxford 2004, s. 123.
32 Por. J. Kaczkowski, Dziękuję ci, mój raku, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psycho‑
logia-na-co-dzien/art..., s. 3 (dostęp: 03.02. 2016).
33 M. Michalski, Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst, „Słupskie Prace Filo‑
logiczne”, Seria Filologia Polska 2009, nr 7, s. 172-173.



261
KATArZyNA DUDA
Bunt jako pokonywanie bariery strachu w państwie zniewolonym 

dnia, a odsłania swą twarz dopiero w nocy. Lęk przed samotnością nocy jest 
lękiem przed nieznanym. Jest lękiem przed zagładą bytu”34.

Podobny „zagładzie bytu” okres Wielkiego Terroru przyniósł najwięcej 
ofiar, w tym – ofiar strachu. Lenin wierzył w to, iż wrogiem m o ż e  być każ‑
dy, dla Stalina wrogiem b y ł  każdy. To wówczas strach występuje w swo‑
jej najgroźniejszej formie: paraliżuje, zniewala, zmusza do kłamstwa, donos 
czyni obowiązkiem, a pomoc bliźniemu zamienia w zbrodnię. Pod wpływem 
strachu można zrobić wszystko, można wyrzec się nawet własnego dziecka. 
Tu nie ma już zastosowania powiedzenie homo domini lupus est: wilczyca 
broni bowiem swych szczeniąt do końca, rozumianego jako jej własna śmierć. 
Wyje, gryzie, rzuca się na oprawcę…, mimo że nie posiada zdolności do re‑
fleksji i analizy. Za to w człowieku, obdarzonym taką zdolnością, giną nawet 
instynkty, w tym – instynkt macierzyński. Literatura rosyjska czasów wiel‑
kich czystek najwyrazistszy przykład skrajnych postaw matek wyekspono‑
wała w dwóch przypadkach: Sofii Pietrownej z powieści Lidii Czukowskiej 
Opustoszały dom oraz Anny Achmatowej, której cierpienie po aresztowaniu 
i osadzeniu w łagrze syna zaowocowało poematem Requiem. O ile Sofia Pie‑
trowna (jest to, co prawda, postać fikcyjna, ale stanowiąca dokładną kalkę 
realiów) wyrzeka się swego syna, o tyle Achmatowa gotowa jest poświęcić 
wszystko, aby swego jedynaka uratować, płaci nawet własną godnością, pi‑
sząc odę na cześć Stalina. Nie wolno oceniać, nie wolno przyklejać etykie‑
tek – tego wymaga od nas moralność. Dystans czasowy, kataklizmy dziejowe 
XX i XXI wieku stwarzają, naszym zdaniem, możliwość dla pewnej choć‑
by dozy kategoryczności nawet za cenę bycia posądzonym o maksymalizm 
etyczny. Milczenie oznaczałoby bowiem zgodę na dookolne zło. I tak: oda 
przesłana Wielkiemu Sternikowi, sam akt jej napisania, to nie tchórzostwo, 
to pragnienie ratowania syna mimo wszystko, mimo pogardy dla samej sie‑
bie. Natomiast porzucenie jedynaka w żaden sposób nie usprawiedliwia Sofii 
Pietrownej. Byłoby inaczej, gdyby pod wpływem strachu zapadła na chorobę 
psychiczną – nic takiego się jednak nie wydarzyło. Inaczej Achmatowa: boi 
się, ale się nie waha, chociaż jej cierpienie owocuje, pomieszczoną w Requ-
iem, apostrofą do śmierci:

Skoro i tak masz nadejść po cóż to odwlekać?
Otwarłam drzwi, zgasiłam światło.
Bardzo mi teraz trudno – nie każ długo czekać
Na siebie, tak cudownie łatwą35.

34 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 90. 
35 A. Achmatowa, Requiem, w: tejże, Drogą wszystkiej ziemi. Poezja – proza – dramat, przeł. 
A. Pomorski, Warszawa 2007, s. 88.
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Śmierć potraktowana byłaby jednakże jako ucieczka; nieprzypadkowo tak 
trudno określić jest istotę samobójstwa – czy jest ono heroizmem, niemocą 
poradzenia sobie z własną psyche, a może właśnie tchórzostwem?

Requiem to jednak nie tylko usiłowanie poradzenia sobie ze strachem 
w sytuacji granicznej dla matki. Poemat, sztuka, wypełnia z jednej strony 
funkcję kompensacyjną, terapeutyczną, z drugiej to bunt wobec panujące‑
go wtedy, wywołanego strachem, milczenia. A przecież, według Kępińskie‑
go, istotą życia jest „wymiana energetyczno-informacyjna z otoczeniem”36. 
Metabolizm energetyczny stanowi przy tym warstwę niższą, umożliwiającą 
jednostce przetrwanie na poziomie biologicznym (jest więc silnie powiązany 
z egoizmem), jego wyższe stadium to dążenie do zachowania życia gatun‑
ku – dla niego konieczny jest altruizm i poświęcenie37. Najbardziej istotny jest 
metabolizm informacyjny, polegający na wymianie informacji z otoczeniem. 
Dzięki niemu decyzje stają się świadome, podległe naszej woli. W ZSRR wy‑
miana informacyjna została poważnie nadwerężona, związki interpersonalne 
uległy rozchwianiu. Dzięki przełamaniu strachu i byciem artystą, dzięki sztuce 
i mocy poety więzi między ludźmi podlegają scaleniu. W Requiem czytamy:

W strasznych latach jeżowszczyzny spędziłam siedemnaście miesięcy w wię‑
ziennych kolejkach w Leningradzie. Któregoś razu ktoś mnie ‘zidentyfikował’. 
Wtedy stojąca za mną kobieta z sinymi wargami […] ocknęła się z właściwego 
nam odrętwienia i spytała mnie na ucho (wszyscy tam mówili szeptem):
– A to może pani opisać?
A ja powiedziałam:
– Mogę38.

Powtórzmy naszą główną tezę: w państwie totalitarnym strach był wszę‑
dzie, owładnięci nim byli wszyscy. Bano się rannego stukania do drzwi, bano 
się prawdy, głośnych rozmów, przypadkowego przechodnia, mogącego usły‑
szeć nieopatrznie wypowiedziane zdanie i donieść o tym odpowiednim orga‑
nom. Strach jednostkowy, indywidualny potęgowany był przez strach tłumu, 
przez to, co dzisiaj określamy jako psychologię tłumu. Ludzie, tak jak w każ‑
dych czasach, pragnęli „chleba i igrzysk”. Chleba brakowało, „igrzyska” na‑
tomiast (pochody pierwszomajowe, defilady na cześć zwycięstwa, zbiorowy 
entuzjazm z okazji kolejnych zjazdów partii) skrupulatnie organizowano, pod‑
dając je metodycznemu nadzorowi i kontroli. Niekontrolowany, pierwszy bo‑
daj od czasów rewolucji, wybuch emocji nastąpił po śmierci Stalina: „Umarł 

36 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 82.
37 M. Michalski, Antoni Kępiński: lęk – teoria – doświadczenie – tekst…, dz. cyt., s. 163.
38 A. Achmatowa, Requiem…, dz. cyt., s. 83-84.
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tyran. Umarł tytan. Postać iście antyczna z podziemnego świata, straszliwa 
sturęka, stugłowa. Z wąsami”39. Zabrakło modelu stosującego trening, poka‑
zującego jakie ruchy i gesty robić, i w jaki sposób je wykonywać. Nie było 
już lidera, ale bojaźń pozostała. Nagromadzone przez lata (choć niewyrażone 
świadomie) frustracje, lęki i obawy znalazły swe ujście w trakcie pogrzebu 
Stalina. Miliony ludzi, zgromadzone na uroczystościach, zaczęły zachowy‑
wać się jak stado oszalałych zwierząt umieszczonych w dużej, ale zamkniętej 
klatce40. Ludzie krzyczeli, ostrzegali, ale informacja była za mało czytelna, 
by tłum mógł ją zrozumieć i rozluźnić obezwładniający uścisk. Zaczęto za‑
chowywać się nerwowo i chaotycznie, co jeszcze bardziej potęgowało ścisk 
i strach. W sytuacji paniki dały o sobie znać pierwotne instynkty. Zagęszcze‑
nie tłumu systematycznie się zwiększało. Oddawanie czci zmarłemu Wodzo‑
wi przybrało charakter wydarzenia quasi-religijnego, a w chwilach obrzędów 
czy modlitw odruch reagowania na niebezpieczeństwo bywa uśpiony41. Mar‑
cin Florkowski zauważa, że tłum jako masa jest żywiołem, który może nas 
porwać wbrew woli42. Jedną z pierwszych reakcji znalezienia się w ciżbie jest 
pojawienie się zagęszczonych, ekstremalnych emocji: od niekontrolowanych 
wybuchów radości po napady wzmożonej agresji. Co gorsze, w dużym sku‑
pisku ludzkim tracimy swą indywidualność, stajemy się anonimowi, konse‑
kwencją tego jest z jednej strony przerzucenie odpowiedzialności na innych, 
z drugiej – zanik empatii i współczucia dla drugiego.

Jedną ze współczesnych pisarek rosyjskich wskazujących na rezultaty 
paniki jest Ludmiła Ulicka. Dokładnemu oglądowi poddaje sceny pogrzebu 
Stalina i towarzyszącą temu wydarzeniu atmosferę zbiorowej histerii, happe‑
ningu, a nawet bachanaliów43. Pisze więc, że trumnę ze zwłokami wystawio‑
no w Domu Związków Zawodowych. W dniach od 6 do 9 marca 1953 roku 
ogłoszono czterodniową żałobę, o jeden dzień krótszą niż po śmierci Lenina. 
Przed trumną przedefilowały tysiące ludzi. Wśród osób odpowiedzialnych za 
organizację pogrzebu szerzyła się panika. Im przypisać należy winę za to, 
że w dniu pożegnania ze Stalinem na ulicach Moskwy doszło do niesłycha‑
nego ścisku. Oszalały tłum zadeptał i zadusił ponad 500 osób. Ludzka krew 

39 L. Ulicka, Zielony namiot, przeł. J. Redlich, Warszawa 2013, s. 65. 
40 J. Sierakowska, Strach zamienia ludzi w zwierzęta, http://www.focus.pl/czlowiek/dzika‑
-panika-strach-zamienia-ludzi..., s. 1 (dostęp: 10.02. 2016). 
41 Tamże, s. 2. 
42 M. Florkowski, Niebezpieczny tłum – co robić, by nie wpaść w panikę, http://www.porad‑
nikzdrowie.pl/psychologia/dusza/niebezpieczny..., s. 1 (dostęp: 10.02.2016).
43 Zob. więcej: K. Duda, Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Lud-
miły Unickiej), w: Kultura i polityka, t. 7, red. L. Suchanek, (Prace Komisji Kultury Słowian 
PAU), Kraków 2008, s. 45-63.



264
cZęść III

Literackie oblicza lęku i strachu

towarzyszyła „ojcu narodów” aż do grobowej deski, aż do mauzoleum44. Tak 
oto ilustruje ten fakt Ulicka: „Powolny, zgęszczony tłum jak gdyby został 
przyhamowany, a potem nagle, gdzieś z dołu od ulicy Puszkina rozległ się 
dziwny, nabierający mocy dźwięk – coś pomiędzy szumem a zawodzeniem, 
przeciągłym jękiem i zduszonym krzykiem. Ten dźwięk się przybliżał, nara‑
stał i wydawał się być czymś odrębnym od tłumu, czymś w rodzaju wiatru 
czy deszczu […] Tłum, zatrzymany na chwilę, ruszył i popchnął dziewczynki 
prosto na rurę ogradzającą witrynę. Stojąca przed nimi kobieta […] upadła 
i dziko zawyła. Rura przełamała ją na pół”45.

Różnica między strachem a lękiem, jak już podkreślono, w ZSRR często 
ulegała zatarciu. Tak samo rozdzielenie sprzeciwu, buntu, kontestacji, nie 
do końca było na tym obszarze możliwe. To, co łączy te pojęcia to fakt, 
że wskazane stany, procesy i mechanizmy zachowania mogą być jednost‑
kowe albo zbiorowe, wyartykułowane na zewnątrz (zwerbalizowane), bądź 
przybierające formę „dzieł chowanych do szuflady”, mogą być wymierzone 
wprost w konkretne działania przeciwników, albo też stanowić zaszyfro‑
waną formę porozumiewania się, co również jest swego rodzaju protestem. 
Przykładem tego ostatniego jest, mogący być rozpatrywany jako sprzeciw 
wobec nowomowy46, ale i stałej inwigilacji, zaszyfrowany sposób porozu‑
miewania się. Ustalenie jednolitego kodu, przy założeniu znajomości kon‑
tekstu przez interlokutorów, umożliwiał przekazanie komunikatu w taki 
sposób, aby jego treść pozostała niezrozumiała przez postronnych. Taki ro‑
dzaj języka ezopowego stworzyli bohaterowie satyrycznej mikropowieści 
Władimira Wojnowicza Czapka:

A po to, żeby ich [Jefima i Baranowa – K. D.] nikt nie podsłuchał lub podsłu‑
chawszy, nie zrozumiał, opracowali (po części żywiołowo) skomplikowany 
system przenośni i aluzji, coś w rodzaju specyficznego kodu, w którym dla 
niepoznaki przekazywali sobie wszystkie nazwiska, nazwy i główne kierunki 
swoich myśli. Rozumieli się w pół słowa. Na przykład, jeśli Jefim oznajmił 
Baranowowi, że według babci, w Londynie obrodziły szparagi, to Baranow 
zamieniał w myśli te ‘szparagi’ na ‘szpiegów’ i rozumiejąc, że ‘babcia’ ozna‑
cza BBC, dochodził do wniosku, że według doniesień tej rozgłośni, z Londynu 
wydalono dużą grupę radzieckich szpiegów…47.

44 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, przeł. A. Miet‑
kowski, Wrocław 1989, s. 171.
45 L. Ulicka, Przypadek doktora Kukockiego, przeł. B. Reszko, Warszawa 2006, s. 147. 
46 M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s. 98.
47 W. Wojnowicz, Czapka, przeł. E. Desperat, Warszawa 1990, s. 29. 
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Jefim Rachlin, podobnie jak bohater powieści Jurija Drużnikowa Anioły na 
ostrzu igielnym – Borys Makarcew, są ponadto przykładami zwielokrotnionych 
przez życie w realnym socjalizmie fobii społecznych lub obsesji, nerwicy na‑
tręctw. O ile Rachlin jest raczej spersonifikowaniem tej ostatniej, o tyle Ma‑
karcew to ciężki przypadek socjofobii. Obsesyjna fiksacja Rachlina na jednym 
zagadnieniu, jednym przedmiocie, nosi znamiona objawu psychopatologiczne‑
go48, materializującego się w przydzielanych przez Związek Pisarzy Radziecki 
czapkach: „[…] pisarzom będą szyć czapki odpowiednie do ich rangi. Dla wy‑
bitnych z młodego rena, dla sławnych z piżmaka, a dla znanych ze świstaka”49. 
Makarcew natomiast panicznie boi się znalezienia w jego gabinecie egzempla‑
rzy samizdatu. Postawy obu bohaterów wydają się graniczyć z tchórzostwem, 
choć tej wadzie ludzkiego charakteru zaczynają towarzyszyć załamanie nerwo‑
we i depresja, co wskazuje bardziej na ich podłoże chorobowe. W przypadku 
obu bohaterów lęk jest tak duży, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. 
Często wystarczy sama myśl o potencjalnym zagrożeniu, aby wywołać obja‑
wy fobii. Dla chorych lęk fobiczny jest niemożliwy do przezwyciężenia50, czę‑
sto gotowi są zrobić wszystko w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia. Zarówno 
pisarzowi (Rachlinowi), jak i redaktorowi gazety (Makarcewowi) towarzyszą 
depresja oraz obawa przed kompromitacją (Rachlin) bądź lęk przed denuncja‑
cją (Makarcew). Obu ich łączy strach przed dezaprobatą społeczną. Również 
obaj doznają cierpienia spowodowanego wpływem zaburzenia na kontakt z in‑
nymi ludźmi. Bohaterowie nadmiernie demonstracyjnie manifestują powagę, 
nadmiernie kontrolując swą mimikę i zachowanie51. Występują u nich silne ob‑
jawy somatyczne: „Był tylko ból, zapierające dech w piersiach cierpienie […] 
Ból był już nie do wytrzymania. Ciało przestało być posłuszne, ręce zdrętwiały 
i Igor Iwanowicz upadł…”52. Zarówno Rachlin, jak i Makarcew, starają się sta‑
wić czoło realnemu bądź domniemanemu niebezpieczeństwu, dla obu jednak te 
usiłowania kończą się tragicznie.

To, co rozumiemy pod słowem „bunt”, jest bliskie znaczeniowo, choć nie 
tożsame, z definicją kontestacji. Zarówno jednak kontestacja, jak i bunt, mogą 

48 A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski, Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, Warsza‑
wa 1992, s. 57.
49 W. Wojnowicz, Czapka…, dz. cyt., s. 31. 
50 D. Nowacka, Fobie, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=198, s. 1 (dostęp: 
11.02.2016). 
51 J. Rabe-Jabłońska, Fobia społeczna. Rozpowszechnienie, kryteria rozpoznawania, podtypy, 
przebieg, współchorobowość, leczenie, „Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” 2002, nr 2, 
s. 164. 
52 J. Drużnikow, Anioły na ostrzu igielnym, przeł. A. Wołodźko-Butkiewicz, Kraków 2001, 
s. 6. 
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stać się zarzewiem sprzeciwu wobec strachu jako stymulatora zachowań spo‑
łecznych. Określenie „kontestacja” jest starsze od definicji, jaką przypisuje się 
buntowi. Korzeniami swymi sięga średniowiecznej scholastyki. Jego prototyp 
to łacińskie contestari, oznaczające ścieranie się poglądów, polemiki, dysku‑
sje53. W języku francuskim contestation znaczy sprzeciw, spór, odrzucenie54. 
Współcześnie nadal odwołujemy się do wskazanych powyżej źródeł tego ter‑
minu. Kontestator to człowiek identyfikowany z buntownikiem, nonkonfor‑
mistą, to ktoś, kto nie znajduje dla siebie miejsca w społeczeństwie i kogo wy‑
różnia negatywny stosunek względem wartości przyjętych przez większość55. 
Kontestacja jest zjawiskiem występującym zawsze i wszędzie: nie dotyczy 
samej idei kultury, kultury w ogóle, nie obala żadnych wartości i reguł jako 
takich, ale skierowana jest na fizycznie istniejący system społeczny56.

W Związku Radzieckim, z przyczyn wymienionych na początku naszych 
rozważań, trudno było być kontestatorem w jakiejkolwiek sferze życia. Buntu‑
jący się wobec systemu uważani byli za pasożytów, odszczepieńców i szkod‑
ników57. Okazało się jednak, że wbrew tezie utopistów, iż człowiek jest istotą 
plastyczną i w zmienionych warunkach łatwo ulega zmianie58, natura ludzka 
jest o wiele bardziej skomplikowana i niewolnik, raz zaznawszy wolności, nie 
będzie chciał powrócić do stanu niewolnictwa, zbuntuje się i stanie w obronie 
wartości uniwersalnych.

W czasach odwilżowych obywatele Kraju Rad zaczęli przejawiać ozna‑
ki niezawisłości, braku podległości wobec nakazów reżimu totalitarnego. 
Jako jeden z pierwszych podał w wątpliwość możliwość urzeczywistnienia 
utopii komunistycznej Aleksander Sołżenicyn w Oddziale chorych na raka. 
Ostro przeciwstawił tutaj postawę idealnego człowieka radzieckiego Pawła 
Rusanowa oraz zasilającego grono „ludzi sprawiedliwych”59 jego syna Jury. 
Jura – dziecko aparatczyka partyjnego – postrzegany był przez rodziców jako 
nadmiernie „ustępliwy, […] mięczak”60. Młody Rusanow, pracownik proku‑

53 T. Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, 
s. 3.
54 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s. 7. 
55 T. Paleczny, Kontestacja…, dz. cyt., s. 5.
56 M. Woźniakowska, Kontestacja jako novum przedstawienia, http://www.racjonalista.pl/
kk.php/s.5490, s. 1 (dostęp: 10.02.2013).
57 Zob. K. Duda, Kontestacja i kontestatorzy w wytworach kultury (post)radzieckiej, w: Lite-
ratury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych, red. J. Greń-Kulesza, Opole 2014, s. 101-109.
58 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 83.
59 O tym zob. M. Kowalska, Aleksander Sołżenicyn. Homo sovieticus i człowiek sprawiedli-
wy, Toruń 2011, s. 35-83.
60 A. Sołżenicyn, Oddział chorych na raka, przeł. M.B. Jagiełło, Warszawa 1993, s. 17.
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ratury, ma bowiem odwagę odraczać egzekucję bezmyślnych wyroków lub 
w ogóle je negować. W jego postępowaniu nie ma jeszcze otwartego buntu 
wobec radzieckiego bezprawia, są już jednak zalążki postawy, której głów‑
nym celem staje się prawda.

Jak wynika z powyższego, temat strachu/lęku i buntu, jest niezwykle sze‑
roki i dający podstawy do uogólnień natury nie tylko literaturoznawczej, ale 
również antropologicznej, filozoficznej, psychologicznej, a nawet medycznej. 
W powyższym tekście pominęliśmy duży obszar literatury łagrowej, literatu‑
ry dysydenckiej, literatury okresu II wojny światowej, w której przykładów 
strachu i przełamywania go poprzez bunt znaleźć można bardzo wiele. Poza 
naszym oglądem pozostała też literatura socrealistyczna, w której buntownik 
postrzegany był jako uosobienie zła. Synteza dokonana przez nas stanowi pró‑
bę udowodnienia, iż bunt nie jest zarezerwowany tylko dla wieku dorastania, 
że nie zawsze jest synonimem zła, a nawet więcej – w warunkach standaryza‑
cji i uniformizacji staje się wyznacznikiem wartości prowadzących ku dobru.
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STrESZcZENIE
Tematyka niniejszego artykułu koncentruje się na zagadnieniu strachu jako stymula‑
torze zachowań społecznych w byłym Związku Radzieckim. Rewolucja październi‑
kowa, Wielki Terror, Wielka Wojna Ojczyźniana, wypracowały specyficzne mecha‑
nizmy sterujące aktywnością ludzi. Represje, tortury, zsyłki do łagrów... to zaledwie 
nieliczne przykłady, które kazały poddać się obywatelom Kraju Rad woli partii-pań‑
stwa i które miały na celu stworzenie posłusznego homunculusa zyskującego nazwę 
homo sovieticus. Okazało się jednak, że wbrew twierdzeniom utopistów, natura ludz‑
ka nie jest plastyczna i nie zawsze łatwo poddaje się narzuconym z góry działaniom. 
Ludzie nie są niewolnikami, a ze stanu niewolnictwa pozwalał im wyjść, okupiony 
nieraz wysoką ceną, bunt przeciw antywartościom, kontestacja zakłamania i dwójmy‑
ślenia. Świadectwo tak pojętemu buntowi dały życiorysy twórców, a przede wszyst‑
kim ich dzieła.
 
Słowa kluczowe: bunt, Związek Radziecki, walka, literatura i wolność
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resentyment jako źródło lęku?  
Autorzy współczesnych polskich reportaży  
literackich o rosji

Rosja, ze względu na naszą trudną historię i skomplikowane, ambiwalent‑
ne stosunki, zajmuje dość szczególne miejsce w naszych relacjach choćby 
z bliższymi lub dalszymi sąsiadami. Mimo iż nie brakuje tych, których Rosja 
fascynuje, to w powszechnej świadomości przeważa wizerunek kraju przera‑
żającego i odpychającego. Pełen katalog wspomnianych uprzedzeń znajdu‑
jemy np. w książce Andrzeja Kępińskiego opowiadającej o dziejach polsko‑
-rosyjskiego stereotypu1, a także w dwóch pozycjach pod redakcją Andrzeja 
Lazariego, dotyczących wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan2. Ponieważ 
lęk jest niezwykle ważnym elementem postrzegania naszego wschodniego są‑
siada, warto przyjrzeć się tej kategorii w odniesieniu do twórczości reporter‑
skiej autorów, którzy o Rosji opowiadają polskiemu czytelnikowi.

O Rosji mówi się i pisze wiele. Istnieje na ten temat obszerna publicysty‑
ka, piszą historycy, politolodzy, literaturoznawcy. Jest w nas widać potrze‑
ba nie tylko poznawania tego ogromnego kraju, ale przede wszystkim jego 
zrozumienia. Co ważniejsze, wierzymy, że jesteśmy w jakiś sposób do tego 
zrozumienia bardziej niż inni predestynowani. Jeden z przywołanych prze‑
ze mnie autorów – Jędrzej Morawiecki napisał: „[…] o ile dla świata oś 

1  Zob. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa-Kraków 1990.
2 Zob. Dusza polska i rosyjska. Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława 
Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna. Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków 
i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2004; Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, 
red. A. de Lazari, Warszawa 2006.
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Północ-Południe jest osią ważniejszą. O tyle dla nas oś Wschód-Zachód ma 
wymiar podstawowy”3.

Książek reporterskich o Rosji znaleźć można naprawdę bardzo wiele. 
Większość z nich to reportaże publicystyczne, dotyczące spraw aktualnych. 
Chciałabym jednak skupić się na kilku reportażach literackich. Przez lite‑
rackość rozumiem nie jedynie stosowanie tak zwanych literackich środków 
wyrazu. Mam na myśli raczej sposób opowiadania o świecie, który wykra‑
cza poza refleksje doraźne; taki, który przekształca je w kwestie ogólnoludz‑
kie, ponadto wyróżnia się osobistą perspektywą opisu zjawisk. Teksty, które 
nazywamy reportażem literackim, to – w przeciwieństwie do publicystyki 
– pozycje, które nie tylko zachęcają czytelnika do uogólnień, ale przede 
wszystkim takie, które skłaniają do szukania sensów nadbudowanych nad 
reportażowymi treściami. Możemy mówić o „zagęszczaniu przedstawień”4, 
które umożliwia powiedzenie o świecie czegoś więcej, niż wynika z linear‑
nej narracji. 

Do dnia dzisiejszego najważniejszym polskim reportażem o Rosji pozo‑
staje Imperium Ryszarda Kapuścińskiego. Imperium jest książką wybitną. 
Wielu badaczy omawiało jej poetykę, światopogląd w niej zawarty i wszel‑
kie inne jej walory5. Nie jest to jedyna przyczyna, dla której nie będę w tym 
miejscu przyglądać się książce Kapuścińskiego; ważniejszą stanowi kwestia 
czasu. Imperium, co trzeba podkreślić, powstało w niedługim czasie zarówno 
po upadku radzieckiego imperium, jak i po wyzwoleniu się Polski spod so‑
wieckiej dominacji. Bez wątpienia ten moment historyczny nie pozostał bez 
wpływu na kształt opowieści autora Cesarza o Rosji, więc wszelkie obawy 
i lęki, jakie możemy wyczytać z Imperium6, mogły z powodzeniem przez lata 
3 Rosja jest gdzie indziej. Z Jędrzejem Morawieckim rozmawiał Piotr Barycz, w: Patrząc na 
Wschód. Przestrzeń. Człowiek. Mistycyzm, Białystok 2013, s. 121. Reporterzy wielokrotnie 
podkreślają, że jesteśmy ze względu na naszą wspólną, trudną historię szczególnie 
predestynowani do lepszego rozumienia Rosji.
4 Sformułowanie „zagęszczenie przedstawień” zapożyczam od Aleksandry Chomiuk. 
A. Chomiuk, Literackie obrazy Rosji w polskiej prozie podróżniczej ostatniego dwudziestolecia, 
w: Literatura i jej obrzeza. Prace ofiarowane pani Profesor Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, 
red. A. Chomiuk i M. Ryszkiewicz, Lublin 2012.
5 Najważniejsze omówienia Imperium to: A. Chomiuk, Dekonstruowanie Imperium. Rosyjskie 
reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2003 nr 6; G. Grochowski, 
Od empirii do narracji – „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego, w: tegoż, Tekstowe hybrydy. 
Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000; M. Horodecka, Zbieranie głosów. Imperium, 
w: tejże, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk 2010; 
J. Jarzębski, Wędrówka po Imperium, w: tegoż, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie 
współczesnej, Kraków 1997. 
6 Kapuścińskiemu, który ukazując czytelnikowi nieprzebyte trudności, na jakie napotyka tak 
ogromny kraj, towarzyszy obawa o przyszłość, nie tylko tej części świata. Nie widzi autor 



273
MONIKA WISZNIOWSKA
resentyment jako źródło lęku?  

istnienia Polski suwerennej odejść w niebyt. Mnie w niniejszym szkicu intere‑
sować będzie właśnie odpowiedź na pytanie – czy odeszły? 

Jedno nie ulega wątpliwości: we współczesnym świecie lęk nieustan‑
ne stymuluje wzajemne relacje między narodami. Uważam, że szczególnie 
bogatego materiału badawczego dostarczyć mogą w tej materii teksty re‑
portażystów. Wybrałam spośród nich pozycje, jak sądzę – reprezentatywne, 
których autorzy jadą do Rosji po to, by dać czytelnikowi współczesny obraz 
wybranego fragmentu tego ogromnego kraju7. Jacek Hugo-Bader jest auto‑
rem trzech książek na temat Rosji – W rajskiej dolinie wśród zielska, Biała 
gorączka i Dzienniki kołymskie, Igor T. Miecik – 14.57 do Czyty, Andrzej 
Dybczak – Gugarę, Andrzej Stasiuk – Wschód, Jędrzej Morawiecki – Łu-
skanie światła i napisany w duecie z Bartoszem Jastrzębskim – Krasnojarsk 
Zero, Michał Książek – Jakuck. Warto przyjrzeć się także tym autorom, któ‑
rych polem zainteresowania są byłe tereny ZSRR, które na początku lat 90. 
odzyskały niepodległość. Będą to opowieści kaukaskie Wojciecha Jagiel‑
skiego: Dobre miejsce do umierania, Wieże z kamienia, Wszystkie wojny 
Lary, Wojciecha Góreckiego – Planeta Kaukaz, Toast za przodków, Abcha-
zja; ukraińskie: Pawła Smoleńskiego – Pochówek dla rezuna, Igora T. Mie‑
cika – Sezon na słoneczniki.

Reporterzy, jak łatwo dostrzec, z całego tortu o nazwie Rosja wykrawają 
poszczególne, mniejsze lub większe kawałki i przyglądają się im niejako za 
pomocą szkła powiększającego. W zasadzie jednak wybierają te same miej‑
sca, co autor Cesarza, podróżując jakby jego szlakami i podobnie jak Ka‑
puściński najczęściej wybierając miejsca dalekie od centrum. Moskwa bywa 
interesująca raczej dla publicystów8. Autorzy wybrani przeze mnie raczej 

możliwości, by Rosja weszła na drogę demokratyczną, wskazuje, że rozpadowi imperium 
zaczyna towarzyszyć rozkwit nastrojów nacjonalistycznych, wydobywające się na powierzchnię 
konflikty np. między chrześcijaństwem a islamem.
7 Warto w tym miejscu podkreślić, że reporterzy, którzy współcześnie jadą do Rosji, wybierają 
sobie miejsce, jakiś „fragment” ogromnej rosyjskiej przestrzeni i ten fragment próbują opisać. 
Ostatnią książką, której autor podjął się niezwykle trudnego zadania „objęcia całości”, 
nakreślenia szerokiej panoramy tego kraju,. był właśnie przywołany Ryszard Kapuściński. 
8 Do książek publicystycznych, które w interesujący sposób próbują tłumaczyć wybrane 
współczesne zjawiska w Rosji, należą: Wacława Radziwinowicza, wydalonego niedawno 
z Rosji wieloletniego korespondenta „Gazety Wyborczej”, zbiór korespondencji Gogol 
w czasach Googla (2013) i ostatnio wdana pozycja Crème de la Kreml (2016), antyputinowskie 
i antykremlowskie ksiażki Krystyny Kurczab-Redlich Pandrioszka (2000), Głową o mur Kremla 
(2007), Karola Wrubla Planeta Rosja (2005), Pawła Reszki Miejsce po Imperium (2007), 
Macieja Jastrzębskiego Matrioszka Rosja i Jastrząb (2013), Andrzeja Zauchy Moskwa Nord-
Ost (2003), Barbary Włodarczyk Nie ma jednej Rosji (2013), Anny Strońskiej Dopóki milczy 
Ukraina (1998) czy Iwony Kaliszewskiej i Macieja Falkowskiego, Matrioszka w hidżabie. 
Reportaże z Dagestanu i Czeczenii (2010).
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omijają stolicę, w myśl zasady, że „Moskwa to nie Rosja. Jak mawiają sami 
Rosjanie, jest państwem w państwie”9. 

Mniej więcej od dekady temat polsko-rosyjskich relacji powraca w innej 
jeszcze odsłonie, w związku z próbą przeniesienia na polski grunt badań post‑
kolonialnych10. Ich efektem jest próba zobaczenia współczesnej Polski zarów‑
no jako wieloletniego skolonizowanego, ale też kolonizatora, ze szczególnym 
uwzględnieniem opisu procesu kształtowania się świadomości postkolonial‑
nej w naszej przestrzeni, traktowanej jako postradziecka, gdzie do dziś daje 
o sobie znać przeszłość, naznaczona długotrwałym okresem przebywania pod 
panowaniem najpierw rosyjskiego, a później radzieckiego imperium. Wspo‑
mnieć tu należy choćby prace Hanny Gosk, Dariusza Skórczewskiego, czy 
Bogusława Bakuły11.

Ważną rolę w opisie naszej literatury z perspektywy tej teorii stanowi po‑
jęcie resentymentu, które badacze12 z powodzeniem stosują do analizy świa‑
domości postkolonialnej, szczególnie w aspekcie samoidentyfikacji skoloni‑
zowanego podmiotu. Dla Ewy Thomson jego istnienie jest czymś całkowicie 
oczywistym. Badaczka traktuje go jak nieuchronny skutek skolonizowania 
Polski, a w swoich pracach ukazuje między innymi, jak stał się częścią zarów‑
no postaw społecznych, jak i polskiej literatury. Rodzi się więc pytanie, czy 
współczesny reportaż o Rosji zapisuje kolejną kartę polskiej literatury pod‑
szytej resentymentem; czy lęki i obawy, jakie niewątpliwie można odczytać 
z przywołanych przeze mnie książek, z tego resentymentu wypływają?

9 Moskwa to nie Rosja. Z Barbarą Włodarczyk rozmawia Katarzyna Długosz. „Przegląd”, 
Czerwiec 2003.
10 Pojawiły się prace zbiorowe i monografie poświęcone interpretacji kultury polskiej lub 
wybranych autorów z perspektywy postkolonialnej. Zob. np.: M. Janion, Niesamowita 
Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2006; I. Surynt, Postęp, kultura, kolonializm. 
Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XIX wieku, 
Wrocław 2006; A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie” 2003, nr 6; B. Bakuła , 
Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), 
„Teksty Drugie” 2006, nr 6; M. Dąbrowski, Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej, 
„Porównania” 2008, nr 5; H. Gosk, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu 
studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Kraków 2010; 
D. Kołodziejczyk, Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 
2010, nr 5; D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013.
11 Por. przypis 8.
12 Por.: M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, dz. cyt.; H. Gosk, 
Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”, dz. cyt.; H. Gosk, Wychodzenie z „cienia 
imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2015; 
E. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, 
Kraków 2000.
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Badaczka wątków postzależnościowych w polskiej literaturze, Hanna 
Gosk, tak charakteryzuje wyinterpretowane z książek rosyjskich Hugo-Bade‑
ra polskie relacje ze Wschodem: 

To opowieść o minionym zniewoleniu przez silniejszych. O frustracji od‑
rzucanych przez Zachód „gorszych” Europejczyków. O upokorzeniu poni‑
żanych przez pogardzany Wschód. O smaku interpretacyjnej „zemsty” za te 
upokorzenia i wielu innych, trudnych do wysłowienia, aspektach kondycji 
mieszkańca przestrzeni rozciągającej się na wschód od Zachodu i na zachód 
od Wschodu13. 

Chciałabym z badaczką polemizować. Zanim jednak przejdę do meritum, 
warto przywołać sylwetkę Jacka Hugo-Badera. Autor już w swej pierwszej 
książce odsłania twórczą metodę, polegającą na wyborze specyficznych bo‑
haterów: „wiem, że muszę spotkać niezwykłych ludzi”14 – deklarował w wy‑
wiadzie. Niezwykli bohaterowie, ludzie zaskakujący, nie są reprezentantami 
jakiejś grupy społecznej, raczej wskazują amplitudy dziwnej rzeczywistości, 
tuż posowieckiej. Hugo-Bader nie tworzy realistycznego obrazka, a raczej 
karykaturę (może dlatego wśród przywołanych przeze mnie reportaży literac‑
kich jest najłatwiejszym przykładem dla wykorzystania postzależnościowego 
instrumentarium badawczego), co nie oznacza, że nie widzimy w tym obrazie 
istoty sowieckości, i że autor nie wybiera bohaterów tak, byśmy jak najgłębiej 
mogli „wejść” w mentalność tych ludzi. 

Oczywiście, każdy z reportaży, o których wspominam, można przeczy‑
tać zadowalając się „smakiem interpretacyjnej zemsty”, wszak opowieści 
o Rosji nie prezentują tegoż kraju jako krainy „mlekiem i miodem płyną‑
cej”, państwa wspaniale się gospodarującego, bezkonfliktowo istniejącego 
na mapie świata. Nie chcę przez to powiedzieć, że taki właśnie obraz Polski 
w zwierciadle Rosji się odbija, a jedynie, że być może wśród czytelników są 
i tacy, dla których jedynym ważnym przekazem płynącym z książek rosyj‑
skich jest kompensacyjna teza: „cieszmy się, że TAM jest gorzej niż u nas”. 
Bez wątpienia i w ten sposób można te książki czytać i utrwalać przeświad‑
czenie o niższości wschodnich sąsiadów. Ale jeżeli tak się dzieje, to pro‑
blem resentymentu leży raczej po stronie czytających. Podobną rolę może 
przecież pełnić lektura reportaży opisujących problemy mieszkańców Polski 
prowincjonalnej. W moim odczuciu, o motywacji do pisania o Rosji, która 
wynikałaby ze wspomnianej przez badaczkę frustracji, nie ma tu mowy. Nie 
wydaje się także uzasadnione poszukiwanie jakiegoś nieuświadomionego 

13 H. Gosk, Wychodzenie z „cienia imperium”, dz. cyt., 235-236.
14 Portret Badera. Z Jackiem Hugo-Baderem rozmawia Piotr Brysacz, w: Patrząc na Wschód, 
dz. cyt., s. 67.
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poczucia zawodu, niespełnienia czy porażki, które palimpsestowo – jak 
twierdzi badaczka – pokrywa materię tekstu15. 

Wydaje się, że w emocjonalnym tonie tej wypowiedzi kryje się właśnie lęk 
przed resentymentem. W miejsce rzetelnego wysiłku przepracowania autorka 
za pomocą postkolonialnego dyskursu oferuje jedynie dyskurs wykluczający, 
co zamyka, zamiast otwierać możliwości ukazania złożonych sprzeczności opi‑
sywanego świata, co gorsze, może paraliżować procesy rozpoznania społecznej 
rzeczywistości i jej rodowodów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że teksty re‑
portażowe w założeniu mają pomagać w rozumieniu świata, zdiagnozowaniu 
problemów współczesnych, a nawet więcej – nie poprzestawać na diagnozie, 
bo reportaż literacki dąży przecież do uniwersalizowania zdarzeń czy relacji 
społecznych na różnych poziomach. Lęk przed resentymentem może stać się 
skutecznym paralizatorem wszelkich opowieści związanych z pamięcią histo‑
ryczną, ale także tych, które traktują o naszych obawach względem aktualnych 
cywilizacyjnych zagrożeń (również tych, które obserwujemy za wschodnią gra‑
nicą), jak choćby rodzących bądź umacniających się nacjonalizmów.

W przeciwieństwie do Hanny Gosk uważam, że lektura wspomnianych 
reportaży skłania do postawienia dość optymistycznej tezy. Moim zdaniem, 
autorzy polskiego reportażu literackiego istnienia resentymentu są świado‑
mi i próbują ten resentyment przepracować. Jak pisze Thomson: „Porzucenie 
resentymentu możliwe jest jedynie poprzez odkrycie i ukazanie jego źródeł 
i zapanowanie nad nimi”16. Postrzeganiu Rosji bez wątpienia towarzyszy lęk, 
ale na samym jego wskazaniu autorzy nie poprzestają, skupiając się przede 
wszystkim na przyczynach jego powstawania. Zygmunt Bauman pisał pod 
koniec lat 90., że potrzebujemy dziś tłumaczy jednej tradycji kulturowej na 
inną17. Reporterzy starają się taką role pełnić, próbując wyjaśniać procesy 
oraz przyczyny, a także pokazywać skutki wydarzeń składających się na hi‑
storię XX i XXI wieku. 

Przejdźmy więc do owych lęków, które są tematem niniejszych rozwa‑
żań. Obaw, które możemy wyczytać w polskich reportażach, jest co najmniej 
kilka. Rzadko wypowiadane wprost, ale zawsze uświadomione, są wpisane 
w materię poszczególnych tekstów. Zacznijmy od lęku, który jest udziałem 
wszystkich w zasadzie autorów piszących o Rosji, a który możemy określić 

15 Każdy z przywołanych przeze mnie rosyjskich reportaży indywidualnie broni się przed tak 
uproszczonymi interpretacjami.
16 E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, http://www.
dziennik.pl/dziennik/europa/article46218/Sarmatyzm_i_postkolonializm.html?service=print 
(dostęp: 30.06.2016).
17 Zob. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa i J. Giebułtowski, Warszawa 
1998.
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jako obawę przed nieograniczonym apetytem kolonialnym Rosji. Kraj ten jest 
zawsze postrzegany jako zaborczy, jako państwo despotyczne, współczesny 
kolonizator, narzucający swoją wolę mieszkańcom mniejszych narodowości. 
Już Ryszard Kapuściński w Imperium wyraźnie ukazywał Rosję jako kraj, 
który skolonizował małe narody północy, jak choćby w reportażu Skacząc 
przez kałuże, w którym upomina się o Jakutów:

Ciągle mam na końcu języka pytanie o Jakutów i jakoś mi niezręcznie to py‑
tanie postawić. W Jakucji Jakuci są w mniejszości, jest ich 400 tysięcy. Jakie 
są ich stosunki z Rosjanami? Rosjanie są tu dopiero od XVII wieku. Dopiero 
i zarazem – już. Czy Fiodorow uważa, że jest tu jakiś problem? Czy uważa, że 
istnieje coś takiego jak sytuacja kolonialna? Kolonialna zależność i wyzysk?18

Rosję jako kolonizatora widzą także wszyscy autorzy piszący o Syberii. 
Opowieść o tej krainie dopełniona jest próbą ukazania antyindywidualistycz‑
nego charakteru państwa. To na tej przestrzeni najdobitniej realizuje się to, 
co w poetycki sposób nazwał Majakowski – „jednostka zerem”. Tu czytelnik 
może zobaczyć wchłanianie przez imperium mniejszych lub zupełnie małych 
narodów: Jakutów, Ewenów, Ewenków, Czukczów, Koriatów. Jakuck Książ‑
ka czy Gugara Dybczaka to pozycje dotykające historii kolonizacji tych te‑
renów. W tym właśnie szerokim, nieprzeniknionym obszarze czytelnik może 
dostrzec Rosję o twarzy nieeuropejskiej, lekceważącej indywidualną tożsa‑
mość człowieka. Reporterzy często wprost negatywnie oceniają politykę Ro‑
sji w stosunku do narodów podbitych; zarówno wtedy, gdy przywołują czasy 
odległe, jak i te całkiem współczesne – wyraźnie klasyfikują Rosję jako pań‑
stwo autokratyczne i zaborcze. Dodatkowo, jak pokazują w zasadzie wszyscy 
autorzy reportaży syberyjskich, rosyjski resentyment postkolonialny skutkuje 
narastaniem w Rosji postaw szowinistycznych. Z opowieści o wspomnianych 
mniejszościach narodowych (a trzeba podkreślić, że lata 90. to okres przebu‑
dzenia etnicznego) wyłania się obraz Rosji nietolerancyjnej, ksenofobicznej. 
W Gugarze Kola, miejscowy naczelnik, woli pożyczyć łódź na przeprawę 
do wioski niedźwiedziowi niż Ewenkowi19, a jeden z bohaterów Hugo-Ba‑
dera, akrobata trener w miejscowej szkole sportowej, tak opisuje wzajemne 
stosunki: 

Na każdym kroku dają mi do zrozumienia, że Rosjanie są najmądrzejsi, naj‑
bardziej sprytni, najsilniejsi, najbardziej wykształceni i że bez nich wszystkie 
inne radzieckie narody by pozdychały z głodu20.

18 R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993, s. 194.
19 Zob. A. Dybczak, Gugara, Wołowiec 2012, s. 74-75.
20 J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wołowiec 2011, s. 275.
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Model kolonizacji północy różni się, co pokazują reporterzy ukazujący 
południe kraju. Inna przestrzeń – inna kolonizacja. U Wojciecha Jagielskiego 
Rosja nawet w konfrontacji z innymi reżimami wypada najgorzej. W Dobrym 
miejscu do umierania autor pisze: 

Nikt nie stosował wobec Burów, Egipcjan, Palestyńczyków, Hindusów czy 
Khmerów zbiorowej kary. Tylko Rosja tak surowo potraktowała swoich nielo‑
jalnych poddanych – nakazała deportację całych narodów na Syberię i pusty‑
nie Kazachstanu. W praktyce oznaczało to wyrok śmierci21. 

Innego rodzaju lęki wynikają nie tyle z obaw przed imperialnymi zakusa‑
mi wschodniego sąsiada, co raczej z przykładania do Rosji lustra, w którym 
możemy zobaczyć własne demony i obsesje. A jest ich wcale niemało. Źró‑
dłem lęku jest w tym przypadku nie Rosja z jej polityką i międzynarodowymi 
poczynaniami, a raczej obserwacje polskiej rzeczywistości. Mam na myśli 
przede wszystkim nasze własne nieradzenie sobie z „nieszczęsnym darem 
wolności”22, tęsknotami do silnej władzy czy obawami przed rodzącymi się 
bądź narastającymi nastrojami nacjonalistycznymi. 

Pytanie o to, czym wolność jest i jak ją rozumiemy, jak radzimy sobie 
w niedługim przecież czasie po jej odzyskaniu, podejmują zarówno ci autorzy, 
którzy opowiadają o państwach, które mniej lub bardziej zdołały wyzwolić 
się spod radzieckiego kolonializmu, jak i ci, którzy na terenach Rosji dzisiej‑
szej pytają o możliwość zmiany mentalnej po wieloletniej dominacji ideologii 
komunistycznej. Jak wiadomo, zarówno pierwszy, jak i drugi aspekt dotyczy 
także i nas. Andrzej de Lazari, przyglądając się wzajemnym uprzedzeniom 
Polaków i Rosjan, wskazuje, że „postrzegając polskie zmagania z wolnością, 
dostrzegamy również rosyjskie – one są zdecydowanie trudniejsze”23. Myślę, 
że czytając przywołane reportaże, perspektywę z powodzeniem możemy od‑
wrócić. Patrząc na Rosję, możemy dostrzec wyraźniej i własne problemy.

Już Autor Cesarza ukazywał nieprzebyte trudności, na jakie napotyka tak 
ogromny kraj, kiedy władza totalitarna, która była niesłychanie silnym, ale 
jednak spoiwem całości ZSRR, rozpada się. A w drugiej połowie lat 90. au‑
tor Dzienników kołymskich tak przywoływał powszechną już wówczas opinię 
jednego ze swoich rozmówców: 

[…] zrozumiałem – mówi generał Dubnik – że jeśli tylko raz zrobi się z czło‑
wieka niewolnika, to taki ktoś już nigdy nie będzie demokratą. On już nigdy 

21 W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Warszawa 2005, s. 232.
22 Por. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.
23 A. de Lazari, Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan, w: Katalog wzajemnych uprzedzeń 
Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006, s. 8.
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nawet wartościowym obywatelem nie będzie. Ot, widzicie, dlaczego w Rosji 
wszystko takie zasrane, zarzygane, praca nie jest szanowana, niczego przy‑
zwoicie zrobić nie potrafią. Niewolnicy nie potrafią pracować, bo ich to nie 
interesuje24.

Nieodwracalna albo podlegająca procesowi niezwykle trudnej zmiany, 
mentalność homo sovieticus, którą po latach tak interesująco „rozpisze na 
glosy” Swietłana Aleksijewicz25, jak pokazują przywołani tu autorzy, jest wy‑
jątkowo dobrym impregnatem przed wszelkimi demokratycznymi zmianami. 

Wojciecha Jagielskiego, podróżującego w latach 90. do krajów, które po 
upadku Imperium odzyskały bądź chcą odzyskać własną państwowość, żywo 
interesuje kwestia odwiecznej potrzeby wolności i to, jak z tą wolnością radzą 
sobie ci, którzy ją odzyskali. Podobnie jak Kapuściński obserwujący deko‑
lonizację Afryki, tak Jagielski opowiada – by posłużyć się terminologią fi‑
lozoficzną – zarówno o wolności negatywnej, jak i tej pozytywnej26. Symp‑
tomatyczna wydaje się sympatia, jaką reporter obdarza autorów wszelkich 
wolnościowych zrywów, choćby były one z góry skazane na niepowodzenie. 
Czeczenów nazywa „wiecznymi buntownikami”27. Pisze: „pod względem 
liczby zbrojnych powstań przeciw metropolii Czeczeni znajdują się zapewne 
w ścisłej światowej czołówce narodów skolonizowanych – nie tylko przez 
Rosję, ale przez wszystkie mocarstwa imperialne”28. Takie podejście wyda‑
je się uzasadnione, pragnienie wolności negatywnej było przez lata wpisa‑
ne w polski kulturowy paradygmat29. Kaukaskie reportaże są więc jedynie 
potwierdzeniem jego żywotności. Ciekawiej rzecz się ma z wolnością pozy‑
tywną. Jastrzębski i Morawiecki w Krasnojarsku zero próbują przyjrzeć się 
i zrozumieć wyzierającą spod wypowiedzi swoich bohaterów nostalgię za 
Związkiem Radzieckim. Autorzy piszą: 

Wolność – być może – uzyskuje swą treść i zniewalający czar tylko jako pro‑
test, tylko w ostrej kontrze do konkretnego, nazywalnego zniewolenia. Gdy 
w końcu zostaje zwycięska na placu boju, znosi to, co ją ogranicza, zapada się 

24 J. Hugo-Bader, W rajskiej dolinie wśród zielska, Wołowiec 2010, s. 68. To zbiór 17 
reportaży z Rosji, publikowanych w latach 1992-2001 w „Gazecie Wyborczej”. 
25 Twórczość Swietłany Aleksijewicz próbowałam scharakteryzować w artykule: 
M. Wiszniowska, Bezsilny chór głosów o radzieckim człowieku, „Arcana” 2015, nr 6.
26 Por. I. Berlin, Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, Warszawa 1994.
27 W. Jagielski, Wieże z kamienia, Warszawa 2004, s. 93.
28 Tamże, s. 147.
29 Wystarczy przypomnieć jeden z ciekawszych reportaży okresu PRL o Rosji: opowieść 
Hanny Krall o szachistach, stanowiącą metaforyczną historię o poszukaniu choćby szczypty 
wolności. Zob. H. Krall, Na wschód od Arbatu, wyd. II rozszerz., Kraków 1983.
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pod własnym ciężarem, robi się pusta i niepożywna – stąd zawsze ten dziwny 
kac, nienasycenie i rozczarowanie, gdy się ją ostatecznie odzyska30.

Teza, jaką możemy wyczytać zarówno z kaukaskich opowieści Jagielskie‑
go, jak i z syberyjskich Jastrzębskiego, Morawieckiego czy Dybczaka, można 
streścić następująco: im dłużej naród jest wolności pozbawiony, tym trudniej 
mu się odnaleźć w nowych warunkach; mentalne ubezwłasnowolnienie uza‑
leżnia. Poniższy, dość długi, ale ważny cytat wydaje się stanowić dość uni‑
wersalną charakterystykę i bez wątpienia dotyczyć może nie tylko kaukaskich 
górali: 

Wolność, która spłynęła na nich […] oznaczała zagładę wszystkiego, co skła‑
dało się na ich dotychczasowe życie. Z dnia na dzień przepadło wszystko. 
Wszystkie jasne autorytety, wyraźne kierunkowskazy, wszystkie bez wyjątku 
punkty odniesienia. Poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności zostały za‑
stąpione całkowita bezsilnością wobec kogoś potężniejszego i niepewnością 
jutra. Wychowani od pokoleń w ubezwłasnowolnieniu, oduczeni wszelkiej 
samodzielności, pozbawieni inicjatywy, teraz nagle musieli na każdym kroku 
wykazywać się przedsiębiorczością, dokonywać wolnych wyborów i ponosić 
ich skutki. Niespodziewana wolność okazała się dla wielu wyzwaniem zbyt 
trudnym31. 

Jagielski obserwował Kaukaz przeszło dekadę temu. Górecki, pisząc 
o tych samych narodach, wskazuje już na skutki funkcjonowania z tym „prze‑
klętym podarunkiem”. Dość proroczo zwraca uwagę na silny rozwój nacjo‑
nalizmów, tym silniejszy, że rozwijający się w warunkach wieloetniczności. 
Warto pokreślić, że na buzujące nastroje nacjonalistyczne, widziane jako sta‑
rą i nową chorobę, ogarniającą coraz szersze połacie naszej planety, zwraca 
uwagę większość reporterów. Kapuściński, obserwując Rosję na początku lat 
90. ubiegłego wieku, wyraźnie pokazywał, że rozkładowi Imperium zaczy‑
na towarzyszyć zarówno wydobywający się na powierzchnię konflikt między 
chrześcijaństwem a islamem, a także rozkwit nastrojów nacjonalistycznych32. 

30 B. Jastrzębski, J. Morawiecki, Krasnojarsk zero, Warszawa 2012, s. 97.
31 W. Jagielski, Wieże z kamienia, dz. cyt, s. 46.
32 Kapuściński w swoich wykładach tak mówił o nacjonalizmie: „Nie owijając w bawełnę: 
dla nacjonalisty osoba Innego ma jedną, jedyną cechę – przynależność narodową. Nie ma 
znaczenia, czy ktoś jest młody czy stary, mądry czy głupi, dobry czy zły – jest tylko jedno: 
czy ktoś jest Ormianinem czy Turkiem, Anglikiem czy Irlandczykiem, Marokańczykiem 
czy Algierczykiem. Kiedy żyję w tamtym świecie rozgorzałych nacjonalizmów, nie mam 
nazwiska, nie mam zawodu, nie mam wieku – jestem tylko i jedynie Polakiem. [...] Groźną 
cechą nacjonalizmu jest to, że jego nieodłącznym składnikiem jest nienawiść do Innego. Doza 
tej nienawiści może być różna, ale jej obecność jest pewna”. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 
2006, s. 45.
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Analogicznie Jagielski, będąc w podobnym czasie na Kaukazie, zwraca uwa‑
gę, że na koniec ideologii i, jak to mówił nieodżałowany Stefan Kisielewski, 
kres panowania wszelkich „izmów”, nie mamy co liczyć33. W Wieżach z ka-
mienia pisał:

Muzułmański fundamentalizm, wzbudzający taką wielką trwogę i złe skoja‑
rzenia w Europie i Ameryce, na Kaukazie był odbierany niemal wyłącznie jako 
zjawisko pozytywne. Oznaczał odnajdywanie tożsamości, powrót do korzeni, 
odrodzenie, oczyszczenie34.

Poza sięganiem w głąb historii, reporterzy wskazują także na te elementy, 
które współcześnie tworzą żyzne podglebie do wzrastania tej ideologii. Gó‑
recki pisze o rodzących się podziałach, nawet tam, gdzie wydawałoby się, 
że ludzi więcej łączy niż dzieli: „kozacy dzielili się również na «nowych» 
i «z dziada pradziada», na «stanicznych» i «asfaltowych»”35; wspomina też 
o towarzyszącemu temu sposobie myślenia, że moja prawda jest „jedyna 
i niepodważalna”36. 

W większości napisanych już w XXI wieku reportaży, zarówno tych kauka‑
skich, jak i opowiadających o młodej ukraińskiej państwowości, możemy odna‑
leźć spełnienie się tych obaw. Tęsknota do uporządkowanej, jasnej wizji świata, 
do stabilnych kryteriów kategoryzujących życie prowadzi, co pokazuje Igor 
T. Miecik, przyglądający się rodzącemu się nacjonalizmowi na Ukrainie, do 
nieodpartej potrzeby posiadania wroga: Jeden z bohaterów Sezonu na słonecz-
niki mówi autorowi: „Bardzo popularny w naszej restauracji toast to: «Na po‑
hybel Lachom, Moskalom i Żydom». Pasuje do dizajnu restauracji, nieprawda‑
ż?”37. To jedynie kilka przykładów; można ich jednak wskazać znacznie więcej.

Czytając przywołane tu książki, mam wrażenie, że autorzy dostrzegają te 
procesy, których się obawiają, które widzą jako zagrożenie dla naszej, też 
przecież nieokrzepłej jeszcze wolności. Co ciekawe, znaczna część reporterów 
przyczyn niebezpieczeństwa, w postaci rasizmu, nacjonalizmu czy fanatyzmu 
religijnego, upatruje w utracie bądź niestabilności własnej tradycji i tożsa‑
mości. To zjawisko, tak charakterystyczne dla narodów skolonizowanych, 
już Ryszard Kapuściński wskazywał jako głównego winowajcę lękliwego 

33 Stefan Kisielewski często podkreślał, fatalne skutki panowania „izmów” wszelakich 
zarówno w felietonach jak i tekstach publicystycznych, jednakowoż najdonioślejszym w tym 
względzie artykułem Kisielewskiego, napisany jeszcze przed wojna był Terroryzm ideowy. 
S. Kisielewski, Terroryzm ideowy, „Bunt Młodych”, 25 lutego 1936.
34 W. Jagielski, Wieże z kamienia, dz. cyt., s. 219.
35 W. Górecki, Planeta Kaukaz, Wołowiec 2010, s. 230.
36 Tamże, s. 173.
37 I.T. Miecik, Sezon na słoneczniki, Warszawa 2015, s. 33.
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i niechętnego stosunku do Innych. Miał świadomość, że uczestnictwo w świe‑
cie wielokulturowym wymaga dojrzałego poczucia tożsamości. Pisał: 

[…] za wyrwanie ze swojej kultury płaci się wysoką cenę. Dlatego tak waż‑
ne jest posiadanie własnej tożsamości, poczucie jej siły, wartości, dojrzałości. 
Tylko wówczas może śmiało konfrontować się z inną kulturą38.

Potwierdzenie tezy Kapuścińskiego znajdziemy choćby w ostatniej książ‑
ce Wojciecha Jagielskiego. Wszystkie wojny Lary to historia dwóch chłopców 
czeczeńskich, którzy w młodości zostali na Zachodzie, by najpierw zachwy‑
cić się wartościami europejskimi, a po czasie zostać bojownikami dżihadu. 
Jagielski próbuje pokazać, jak łatwo w nieugruntowanych tożsamościowo 
społeczeństwach, krótko po uzyskaniu suwerenności, o szybki wzrost nastro‑
jów fundamentalistycznych. 

Czy możliwa jest silna tożsamość bez ksenofobicznych inklinacji? Kapu‑
ściński tak uważał39. Tylko wówczas – pisał – „człowiek może śmiało kon‑
frontować się z inną kulturą. W przeciwnym wypadku będzie chować się 
w swojej kryjówce, bojaźliwie odgradzać się od innych”40. Jeżeli dodamy do 
tego, że – jak pisał Nietzsche w swoich wykładach zatytułowanych Z genealo-
gii moralności – uczucie resentymentu jest cechą ludzi słabych i niepewnych 
własnego miejsca na ziemi,41 to ważnym elementem rozbrajania resentymentu 
będzie zarówno opowiadanie o Rosji w kategoriach różnicy, jak i lokowanie 
jej w stabilnej, europejskiej siatce wartości nakładanych na opowiadanie o ob‑
serwowanej i doświadczanej rzeczywistości. 

Jeżeli autorzy reportaży zaczynają jej używać w odniesieniu do czegoś, 
co nareszcie nie jest naszym udziałem i co jest od niej różne (z tego wła‑
śnie powodu Hugo-Bader zastanawia się w Rajskiej dolinie wśród zielska, 
na czym polega rosyjska tęsknota do czasów sowieckich), to może można 
ten gest zinterpretować niekoniecznie jako poczucie wyższości wynikającej 
z resentymentu, ale zadowolenia, że to, co kiedyś było jedynie nieziszczalną 
mrzonką, stało się naszym udziałem. Jak pisze Ewa Thomson:

38 R. Kapuściński, Ten Inny, dz. cyt, s. 72.
39 Stanowisko Kapuścińskiego znajduje także potwierdzenie w opowieści Aleksandry Łojek 
o mieszkańcach trudnych dzielnic Belfastu. Autorka na spotkaniu ze swoimi czytelnikami 
akcentowała, że sami mieszkańcy stolicy Irlandii Północnej podkreślają, że konflikt pomiędzy 
protestantami a katolikami wynika ze „słabej tożsamości”, która to z kolei jest konsekwencją 
trudnej historii tego miejsca (Irlandczycy czują się cały czas okupowani, Brytyjczycy z kolei 
mieszkają jedynie częściowo na swojej wyspie). Spotkanie autorskie z Aleksandrą Łojek 
w Bibliotece Miejskiej w Sosnowcu, 18.03.2016 roku.
40 R. Kapuściński, Ten Inny, dz. cyt, s. 72.
41 Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. G. Sowinski, Kraków 2011.
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Nabycie przez polską literaturę cech dyskursu narodów nie oznacza, że pisa‑
rze porozbiorowi są «źli» lub słabi. Oznacza jednak chorobę literatury w tym 
sensie, że straciła ona zdolność do smakowania sukcesu i generowania radości 
z osiągniętych celów42.

Jeżeli Hugo-Bader pisze, że „W hotelu dostaję tzw. półluksus – pokój 
z normalnymi wreszcie warunkami, gdzie nie brzydzę się wejść do toalety 
albo położyć na łóżku […]”43, a Jędrzej Morawiecki powie, że „[…] kiedy 
już się Zoną nasycić […] dorwie cię nagła tęsknota za znienawidzonym ki‑
czem MTV, za jaskrawym kolorem, za wódką, mięsem, autobusem, knajpą, 
elektrycznością, życiem ubranym w komercyjny, znany, uporządkowany sys‑
tem”44, to być może reportaże są właśnie tą literaturą, która potrafi smakować 
nasz polski sukces. Zważywszy na to, że reporterzy przypominają nam naszą 
własną przeszłość w cieniu Imperium, sztance myślenia totalitarnego, ich siłę 
i długie trwanie, być może właśnie tu należy szukać terapeutycznej roli tych 
reportaży – stanowiących narzędzie przezwyciężania lęku przed groźnym 
i nieobliczalnym sąsiadem, ale to już temat na inną rozprawę .
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Streszczenie
Pojęcie resentymentu, który stanowi formę przewartościowania relacji pomiędzy 
„słabym” a „silnym”, badacze (Thomson, Gosk) z powodzeniem stosują do analizy 
świadomości postkolonialnej. Od dekady tematem badań jest także proces kształto‑
wania się świadomości postkolonialnej w naszej przestrzeni, traktowanej jako po‑
stradziecka, gdzie do dziś daje o sobie znać przeszłość, naznaczona długotrwałym 
okresem przebywania pod panowaniem najpierw rosyjskiego, a później radzieckiego 
imperium. W polskich reportażach literackich o Rosji (Jacek Hugo-Bader, Bartosz 
Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Igor T. Miecik, Michał Książek, Andrzej Dybczak) 
nietrudno wyczytać wiele lęków i obaw wynikających z obserwacji tęsknot imperial‑
nych, autorytarnych Rosji współczesnej czy rodzących się bądź narastających nastro‑
jów nacjonalistycznych. Wydaje się, że niepokoje towarzyszące reporterskiemu pisa‑
niu o Rosji w niewielkim stopniu są skutkiem resentymentu, o którym piszą autorzy 
korzystający z teorii postkolonialnej, raczej ów lęk jest konsekwencją przykładania 
do Rosji lustra, w którym możemy zobaczyć własne demony i obsesje.

Słowa kluczowe: Rosja, resentyment, lęk, literatura, reportaże
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Symfonia lęków rozpisana na piątkę aktorów. 
Homo metuens w dramacie Detalizacja  
Dmytra Ternowego

W artykule zostaną przeanalizowane sposoby przedstawiania lęku i stra‑
chu w dramacie Detalizacja ukraińskiego dramatopisarza Dmytra Ternowe‑
go. Sztuka napisana w języku rosyjskim powstała w 2012 roku, w następnym 
roku zwyciężyła w międzynarodowym konkursie dramaturgicznym „Über 
Grenzen sprechen. Lebensgefühl in Zeiten des Wandels”, a w roku 2014 na 
podstawie dramatu wystawiono spektakl w Badeńskim Teatrze Państwo‑
wym w Karlshrue. Na początku 2016 roku ukraiński przekład sztuki wszedł 
w skład antologii współczesnego dramatu ukraińskiego pt. Майдан до і після. 
Антологія актуальної драми1.

W przestrzeni fabularnej sztuki, pełnej dynamicznych wydarzeń, a jedno‑
cześnie zniuansowanych kreacji bohaterów, postacie dramatu konfrontują się 
z szeregiem trudnych sytuacji. Ich reakcje i strategie radzenia sobie z wyzwa‑
niami natury psychicznej i społecznej pozwalają czytelnikowi przybliżyć się 
do zrozumienia przyczyn silnego wewnętrznego napięcia bohaterów, zarówno 
wynikających z zaistniałych okoliczności, jak i tych głęboko ukrytych w ich 
psychice. Główną bohaterkę dramatu, Jelenę, poznajemy w sytuacji skrajnego 
zdenerwowania. Na początku odnosimy wrażenie, że głównym powodem jej 
nerwowości jest strach o bezpieczeństwo męża Andrieja. Jego telefon znajdu‑
je się poza zasięgiem, a tymczasem w mieście już od tygodnia trwają zamiesz‑
ki. Dodatkowo denerwuje ją brak informacji na temat tego, czy mężowi udało 
1 Д. Терновий, Деталізація, przeł. C. Тимченко, w: Майдан до і після. Антологія 
актуальної драми, Київ 2016, s. 34-82. 
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się załatwić wizę potrzebną na wyjazd za granicę. Mąż jest utalentowanym 
muzykiem i ma podpisany kontrakt na serię koncertów w Europie. Jelena wy‑
konuje telefon do wspólnego przyjaciela Sierioży, by zapytać go, czy Andriej 
przypadkiem nie kontaktował się z nim. Jak się okazuje, Sierioża przebywa 
właśnie na placu znajdującym się za oknami ich domu i bierze udział w prote‑
stach antyreżimowych. Początkowo wydaje się, że wydarzenia rozgrywające 
się za oknem wywołują w Jelenie wyłącznie dezaprobatę i strach, a pragnienie 
kompletnego odcięcia się dodatkowo wzmaga chęć wyjazdu za granicę. Na 
plac Jelena wygląda ostrożnie, przez szparę w firance, po czym szczelnie za‑
słania okna; przyjacielowi kłamie, że znajduje się w pracy i jest bardzo zajęta. 
Niemniej jednak inne zachowania kobiety wskazują na to, że stan jej napięcia 
nerwowego nie wynika wyłącznie ze strachu o męża, czy z niepewności co 
do możliwości wyjazdu. Krótkie repliki, które bohaterka raz po raz kieru‑
je do swojego odbicia w lustrze, świadczą o rozgrywającym się w jej wnę‑
trzu konflikcie. Z jednej strony Jelena próbuje przywołać siebie do porządku, 
z drugiej – przyznaje, że się pogubiła. Jednak najbardziej przejmująco brzmią 
jej słowa: „O Boże, czy to jestem ja!”2 oraz „Proszę, nie patrz na mnie tak, 
jakbym tu była”3. Świadczą one o tym, że jej udręka wynika z walki, które to‑
czą w jej psychice strach o bezpieczeństwo własne i męża oraz lęk nazywany 
przez specjalistów lękiem moralnym. Jak podaje Marek Wójtowicz, w teorii 
Zygmunta Freuda ten typ lęku ma swoje źródło w sumieniu i przejawia się 
jako poczucie winy: „Odczuwane zagrożenie wiąże się z wykroczeniem poza 
różnego rodzaju normy, które człowiek uznaje za obowiązujące go”4. Rów‑
nież Antoni Kępiński wskazuje, że lęk sumienia pojawia się w momencie, gdy 
człowiek zauważa „wyraźną rozbieżność między czynami a stawianymi sobie 
wymaganiami moralnymi”5.

Ponadto poczucie wyobcowania z samej siebie, alienacji wobec własne‑
go odbicia w lustrze wskazuje, że pomocne w rozpoznaniu tej sytuacji może 
być przywołanie jeszcze innego typu lęku, wyodrębnionego przez polskiego 
psychiatrę. Chodzi o lęk dezintegracyjny, który według Kępińskiego wynika 
z rozchwiania struktury psychicznej człowieka i charakteryzuje się m.in. „za‑
burzeniem poczucia sprawstwa, a w konsekwencji prowadzi do lęku przed 
utratą tożsamości”6. Zatem, jak się wydaje, bohaterka, pomimo podjętej 

2 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 34.
3 Tamże, s. 36.
4 M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice 2005, 
s. 22.
5 Cyt. za: tamże, s. 41. 
6 Tamże, s. 42.
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decyzji o wyjeździe, czyli ucieczki przed niebezpieczeństwami rewolucji 
w ojczystym kraju, zmaga się z poczuciem winy, wynikającym z niezaanga‑
żowania się w walkę o słuszną sprawę, a przede wszystkim z faktu nieprzy‑
łączenia się do demonstrujących przyjaciół. To, że podziela ich przekonanie 
o przestępczym charakterze rządzącego w kraju reżimu, potwierdzają jej po‑
czynania w kolejnych sytuacjach, m.in. wtedy, gdy do mieszkania Jeleny wpa‑
da, błagając o schronienie, imigrant Wali. Władze, by skanalizować gniew 
niezadowolonego społeczeństwa, zarządzają obławę na imigrantów, którzy, 
jak zostaje ogłoszone, stanowią zagrożenie dla kraju, ponieważ nie płacą po‑
datków, zasilają grupy kryminalne, a poza tym są brudni, a więc, w domyśle, 
roznoszą choroby. Jelena nie waha się, by udzielić pomocy prześladowanemu 
człowiekowi. Co więcej, gdy przychodzi sąsiadka, ukrywa mężczyznę, a star‑
szej kobiecie, która jest przerażona poczynaniami władzy, tak emocjonalnie 
tłumaczy sytuację:

Dranie! Boże, mam tego dosyć! Znaleźli sobie wroga. Zawsze tak było: ludzie 
trochę brykną – i ci od razu wojnę ogłaszają… A komu można wypowiedzieć 
wojnę? Proszę bardzo, mamy przykład, komu! Zawsze ktoś się znajdzie, żeby 
ich obrabować, zabić…7.

Za sprawą tego wątku Dmytro Ternowyj nie tylko uniwersalizuje wymowę 
swojej sztuki, wychodząc poza kwestie stricte ukraińskie, lecz także poka‑
zuje kolejną płaszczyznę funkcjonowania lęku – na styku emocji człowieka 
i reakcji zbiorowych. Wpływ zjawiska lęku na życie wspólnot w roli deter‑
minanty społecznych nastrojów, w tym instrumentu manipulacji politycz‑
nych, od dawna stanowi przedmiot zainteresowania nauk humanistycznych. 
Michela Marzano podkreśla, że w każdej epoce kryzysy, sytuacje zagrożenia 
rozpadem porządku społecznego szczególnie sprzyjały wprowadzeniu kli‑
matu panicznego lęku, który z kolei pozwalał na sięgnięcie po dyskusyjne 
metody, aby się pozbyć „przeszkadzających”, czyli „innych”, „dewiantów”, 
„nienormalnych”8. „Od zawsze polowanie na kozły ofiarne – pisze francuska 
badaczka – służyło do tego, by symbolicznie dać złudzenie kontroli, i – jeśli 
trzeba – przywrócić równowagę”9.

Oprócz tego, pojawienie się nielegalnego imigranta pozwala autorowi 
wzbogacić charakterystykę głównej bohaterki, zarysować ślad traumy ukrytej 
głęboko w jej psychice. Gdy okazuje się, że Wali ma przy sobie broń, której 
chce użyć w razie konieczności dla samoobrony, Jelena wpada w paniczny 

7 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 40.
8 M. Marzano, Oblicza lęku, przeł. Z. Chojnacka, Warszawa 2013, s. 17.
9 Tamże. 
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szał, próbuje nawet wyrzucić mężczyznę z mieszkania. Po chwili odzyskuje 
panowanie nad sobą i tłumaczy, że od dzieciństwa panicznie boi się broni. 
Mówi: „Nawet na strzelnicy zawsze mi się wydawało, że kula odskoczy i ko‑
goś rani”10. Freud podobne reakcje na określone przedmioty klasyfikował jako 
fobie, które są odmianą lęków neurotycznych. Tego typu fobie często wystę‑
pują w postaci napadów lękowych i są nieadekwatne do zaistniałej sytuacji, 
co każe szukać ich genezy w przeszłości człowieka, np. w traumatycznych 
przeżyciach z dzieciństwa. Zatem hoplofobia Jeleny świadczy o obecności 
w jej życiu pewnej nieprzepracowanej traumy, która tworzy swoistą wyrwę 
w jej dojrzałości emocjonalnej.

O wysokim stopniu infantylizacji psychiki możemy z kolei mówić w przy‑
padku drugiego protagonisty sztuki – Andrieja, męża Jeleny. Jednym z jej ob‑
jawów jest patologiczna zazdrość o żonę, a nawet swoista chęć zawłaszczenia 
jej osoby, odizolowania od otoczenia. Po pierwsze, dowiadujemy się, że od 
dwóch lat nie oglądają telewizji (co jest tłumaczone jako wyraz dezaprobaty 
dla skompromitowanego świata polityki i mediów), po drugie, Andriej swoim 
obcesowym zachowaniem odstrasza różne osoby z ich otoczenia, np. starsza 
sąsiadka tak bardzo boi się jego wybuchu wściekłości, że słysząc dźwięk klu‑
cza w drzwiach, chowa się do szafy. Andriej wracając do domu, widzi pewne‑
go dnia oficera milicji, który wkracza do mieszkania w ramach akcji tropienia 
nielegalnych imigrantów. Na nic się nie zdają tłumaczenia, że chodzi o akcję 
milicyjną, Andriej natychmiast zaczyna podejrzewać żonę o zdradę, krzycząc, 
że nie da się zwieść nieprawdopodobnym wymówkom. Dopiero po chwili 
stanowczy ton Jeleny, która – jak wynika z jej reakcji – jest przyzwyczajona 
do takich ekscesów męża, przywołuje go do porządku.

Relacje małżeńskie bohaterów noszą więc znamiona pewnej toksyczności, 
która wypływa z lęku Andrieja nazywanego przez specjalistów lękiem przed 
utratą obiektu miłości. Taki typ lęków jest zaliczany do lęków pierwotnych, 
które najbardziej zaburzają osobowość człowieka, a są pokłosiem bolesnych 
doświadczeń z dzieciństwa, często związanych z postacią matki. Obrazy z ży‑
cia rodziców Andrieja, które rzucą światło na pochodzenie determinant jego 
psychiki, zostaną zaprezentowane w dramacie w kolejnych scenach. Jak pisze 
Antoni Kępiński:

Ludzie o osobowości infantylnej, tj. „niedojrzali uczuciowo”, zatrzymali się 
w swym rozwoju uczuciowym w okresie zależności. Ich stosunek do otoczenia 
ma charakter symbiotyczny. Człowiek tak boi się wybuchu swych własnych 
uczuć, że nadaje im często formę dziecinnej ekspresji11.

10 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 37. 
11 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1997, s. 28.
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Faktycznie, zachowania Andrieja w kolejnych sytuacjach często mają for‑
mę przekomarzania się, lekceważenia powagi sytuacji, czasami niebezpiecz‑
nej brawury. Jego stałym sposobem ucieczki przed lękiem jest więc zaprze‑
czenie jego istnieniu, które polega na tym, że człowiek wychodzi zagrożeniu 
naprzeciw, wręcz prowokuje je, w ten sposób niejako odnosząc „zwycięstwo” 
na lękiem12.

Język przestrzeni to jeszcze jeden ze środków wykorzystywanych przez 
dramatopisarza w celu psychologicznej rekonstrukcji mechanizmów lęku. 
Wnętrze mieszkania Jeleny i Andrieja jest opisane w następujący sposób: 
„Spory pokój od podłogi aż po sufit oraz od ściany do okna zawalony wszel‑
kimi rupieciami. […] Wszystkiego jest tak dużo, że wolne pozostają tylko 
wąziutkie korytarzyki, z których korzystają mieszkańcy”13. Kluczowym ele‑
mentem opisu wydają nam się wąskie przejścia. Jak zauważają specjaliści, 
lękowi zazwyczaj towarzyszą charakterystyczne procesy psychologiczne, np. 
„poczucie zawężenia, zacieśnienia przestrzeni jako konsekwencja niemożno‑
ści ucieczki, oderwania się od niebezpiecznej sytuacji”14. Na gruncie litera‑
turoznawstwa współzależność przestrzeni i wolności, a dokładniej związek 
pomiędzy kategorią wąskości a doznaniami grozy, lęku, przerażenia między 
innymi na materiale twórczości Fiodora Dostojewskiego szczegółowo rozpa‑
trywał rosyjski semiotyk Władimir Toporow15.

Zawężenie przestrzeni życiowej bohaterów wyraźnie więc wskazuje, jak 
duży wpływ na kształt ich życia ma lęk. Jednocześnie to ścieśnienie symbo‑
lizuje ich sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Ograniczona przestrzeń ob‑
razuje bowiem reakcję ucieczkową, rezygnację z otwartości na rzeczywistość 
i zaniechanie aktywności w pewnych obszarach życia. To z kolei oznacza 
niskie poczucie sprawczości, połączone z poszukiwaniem usprawiedliwienia 
dla własnej pasywności. Wąska przestrzeń może też bowiem być zbawiennym 
kokonem dla psychiki, chronić przed uczuciem dyskomfortu, koić i utulać.

Doznania lęku, które mają wymiar przestrzenny, szczególnie uwidacznia‑
ją się w reakcjach Jeleny. Mają one przy tym charakter biegunowy. Z jed‑
nej strony, kobieta nie próbuje nic zmienić w zaaranżowaniu mieszkania, 
a podczas protestów dodatkowo szczelnie zasłania okna, siedzi po ciemku, 
a z drugiej – czuje wzrastające przerażenie przez zatrzaśnięciem się w pu‑
łapce. Daje upust tym emocjom, gdy wzburzona mówi: „Niedługo w norach 

12 M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego…, dz. cyt., s. 30.
13 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 34.
14 M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego…, dz. cyt., s. 35. 
15 В.Н. Топоров, Петербург и „Петербургский текст русской литературы”, http://phi‑
lologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm#tp1 (dostęp: 12.02.2016).
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będziemy mieszkać”16. Psychologiczną logikę podobnej dychotomii tłumaczy 
Paul Tillich, opisując ambiwalencję reakcji lękowych człowieka na zamkniętą 
i otwartą przestrzeń: „Sytuacje społeczne mają […] charakter zarówno pułap‑
ki bez wyjścia, jak i pustej, ciemnej, nieznanej próżni. Oba oblicza tej samej 
rzeczywistości rodzą skryty lęk każdej jednostki, która na nie spogląda”17.

Ponadto znamienne jest to, że przytoczona replika Jeleny pada w kon‑
tekście nasilających się protestów. Najwyraźniej mamy do czynienia ze zja‑
wiskiem projekcji własnych odczuć bohaterki na innych. Rozwój sytuacji 
wskazuje bowiem na to, że spora grupa ludzi, pomimo obaw przed zastoso‑
waniem przemocy przez władzę, odrzuca strach i nie pozwala zapędzić się do 
kryjówek.

W celu pogłębionego opisu interieru psychicznego bohaterów Ternowyj 
niezwykle sprawnie posłużył się zabiegiem antropomorfizacji. Dramat skła‑
da się z siedmiu scen, w parzystych – bohaterami stają się ożywione przed‑
mioty. W scenie drugiej – elementy serwisu stołowego: Filiżanka, Spodek, 
Czajniczek, Karafka, Kieliszek-Do-Wina; w rozgrywającej się w konsulacie 
scenie czwartej – Teczka nr 1, Teczka nr 2, Pistolet, Ważna Pieczątka oraz 
Najważniejsza Pieczęć; w scenie szóstej – pięć kamieni, a dokładniej kostek 
brukowych.

Scena druga rozgrywa się w mieszkaniu rodziców Andrieja: Anny Sier‑
giejewny i Lwa Borysowicza. Z rozmowy, które toczą między sobą elementy 
serwisu, dowiadujemy się szczegółów o różnych sytuacjach z życia pary, na 
podstawie których możemy wnioskować o charakterze relacji w ich rodzinie. 
Okazuje się, że nierzadko między małżonkami wybuchają kłótnie, podczas 
których Anna Siergiejewna wyrzuca mężowi, że złamał jej życie oraz że zaj‑
mując się głównie pracą, nigdy nie doceniał jej poświęcenia. Lew Borysowicz 
odpowiada zarzutem, że żona nie docenia tego, co ma, a następnie wpada 
w gniew i sięga po alkohol. Takie kłótnie Anna Siergiejewna odreagowuje 
napadem płaczu, a następnie atakiem histerii, podczas którego rozbija naczy‑
nia. Postać Czajniczka podczas rozmowy nieustannie alarmuje towarzyszy, 
ponieważ w domu niedawno znowu doszło do kłótni. Z sąsiedniego pokoju 
rozlega się silny płacz kobiety, są więc wszelkie podstawy, by się obawiać, że 
naczyniom grozi rozbicie.

Jednak postacie-naczynia nie tylko opowiadają, ale i dopowiadają, uzupeł‑
niając charakterystyki głównych bohaterów oraz wzbogacając paletę zapre‑
zentowanych w dramacie typów lęku i jego wymiarów. Scena jest ujęta w for‑
mę polilogu, jednak na pierwszy plan wysuwa się swoisty dialog Filiżanki 

16 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 35.
17 P. Tillich, Męstwo bycia, przeł. H. Bednarek, Poznań 1994, s. 63. 
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i Czajniczka. Ich rozmowę cechuje kompletny brak porozumienia, postacie 
znajdują się na antypodach aksjologicznych. Filiżanka, której wszelkie my‑
śli są skupione na sprawach Anny Siergiejewny, reprezentuje typ osobowości 
uzależnionej od drugiej osoby. Horyzont jej pragnień jest zawężony do czeka‑
nia na kolejne chwile spędzone razem z właścicielką. Jej wewnętrzną pustkę 
jest w stanie zapełnić tylko herbata przeznaczona dla kobiety. Strach przed 
nadciągającym atakiem histerii Anny Siergiejewny jest przez nią wypierany 
i zastępowany marzeniami o wspólnym wieczornym oglądaniu serialu. Z opi‑
su zarówno postaci Filiżanki, jak i zachowania Anny Siergiejewny, możemy 
pozyskać dodatkowe elementy do portretu psychologicznego Andrieja. Jak 
już wspomniano, jego niedojrzałość znajduje swoje ujście w symbiotycznej 
relacji z żoną oraz związanym z tym ustawicznym lękiem przed jej utratą. 
Dzięki scenie drugiej dowiadujemy się, że źródłem problemów psychicznych 
mężczyzny stały się prawdopodobnie zaburzone relacje jego rodziców, a mo‑
delu przywiązania i odreagowywania negatywnych emocji nauczył się od 
matki. „Człowiek «zarażając się» lękiem, «zaraża się» – jak stwierdzał ks. 
Józef Tischner – również rozmaitymi reakcjami obronnymi na ów lęk”18.

Filiżankę i jej antagonistę Czajniczka łączy jednak lęk. Czajniczek boi się 
powtórzenia ataku histerii Anny Siergiejewny, podczas którego ta roztrzasku‑
je naczynia. Z jednej strony, można więc powiedzieć, że ta postać odczuwa 
całkiem uzasadniony strach przed realnym zagrożeniem unicestwienia, z dru‑
giej natomiast, że paleta jej emocji i refleksji nad życiem jest o wiele bogatsza 
i wykracza poza zaistniałą sytuację. Mówiąc o lęku przed śmiercią, Jarosław 
Jastrzębski podkreśla, że „u człowieka nabiera on szczególnego znaczenia, 
gdyż opiera się nie na rzeczywistym przeżyciu własnej śmierci, lecz na anty‑
cypacji prawdopodobieństwa jej nastąpienia”19. Ponadto utrata bliskiej oso‑
by może sprzyjać nasilaniu się lęku tanatycznego. Czajniczek był świadkiem 
śmierci swojego brata, który został stłuczony podczas jednego z poprzednich 
ataków właścicielki. Czajniczek nieustannie odtwarza w pamięci szczegóły 
tamtej sytuacji, wyznaje, że ta scena śni mu się po nocach. Jednak, jak się wy‑
daje, szczególnie istotnym elementem jego przeżyć jest lęk, który gruziński 
filozof Merab Mamardaszwili, będąc bliski myśli egzystencjalistów, koncy‑
pował jako lęk przed niespełnieniem. Natura tego lęku, według tegoż myśli‑
ciela, przejawia się między innymi w poczuciu oderwania od otoczenia i tę‑
sknocie za innym światem, prawdziwą ojczyzną20. Czajniczka nie interesują 
18 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 464.
19 J. Jastrzębski, Psychologiczny wymiar lęku przed śmiercią, http://www.psychologia.net.pl/
artykul.php?level=209 (dostęp: 12.02.2016).
20 М.К. Мамардашвили, Беседы о мышлении, http://www.psychology.ru/library/00055.
shtml (dostęp: 12.02.2016). 
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pogaduszki o sprawach rodziny, woli medytować przy herbacie, a centralne 
pytanie jego namysłu nad życiem brzmi: „Po co jesteśmy?”. Dlatego przera‑
ża go wizja śmierci, która oznacza brak odpowiedzi na pytanie o sens życia, 
a więc niespełnienie, niezrealizowanie, niestanie się21. Mówi: „Potrzebuję 
życia po to, by zrozumieć, po co je potrzebuję…”22. Ostatecznie Anna Sier‑
giejewna wpada do pokoju, zgarnia naczynia do obrusa i rzuca nim o ścianę. 
A więc nietrwałość materiału, z którego dramatopisarz wykreował postacie 
tej sceny, dodatkowo podkreśla znikomość ludzkiej egzystencji. Eksponuje 
kruchość życia, która chociaż, jak pisze Hannah Arendt, „pochodzi z kondy‑
cji ludzkiej […] i jest całkowicie niezależna od słabości ludzkiej natury”23, 
wzbudza w nas poczucie nieustannego balansowania nad przepaścią, a przede 
wszystkim pragnienie spełnienia się i lęk przed jego brakiem.

Analizując najważniejsze nurty myślenia o lęku, Marek Wójtowicz do‑
chodzi do wniosku, że „zapytywanie o istotę lęku niemal natychmiast przy‑
biera postać pytania o właściwą wobec niego postawę”24. I odwołując się do 
koncepcji prekursora egzystencjalizmu, konstatuje: „Dla Kierkegaarda lęk 
stanowi w pewnym sensie miernik człowieczeństwa […]. Autentyczna egzy‑
stencja wymaga wewnętrznych zmagań, doświadczania niepewności, bycia 
w obliczu lęku”25. Jednocześnie mamy do czynienia ze zjawiskiem swoiste‑
go sprzężenia zwrotnego, przyjmując bowiem tezę, że doświadczenie lęku 
egzystencjalnego jest jednocześnie sytuacją wyboru26, należałoby dodać, że 
wyjątkowe sytuacje w życiu człowieka, związane w koniecznością dokonania 
wyborów, intensyfikują przeżywanie lęku. Taką też ciernistą drogę wyznacza 
głównym bohaterom swojego dramatu Dmytro Ternowyj. Autor stopniowo 
odsłania przed nami ich wątpliwości związane z wyjazdem, dylematy doty‑
czące postawy wobec protestów, pokazuje ich elastyczność w reagowaniu na 
trudne sytuacje. Na przykład Andriej potrafi przezwyciężyć swój paniczny 
lęk przed zdradą żony i zostawić ją w mieszkaniu z imigrantem Walim. Nawet 
żartuje sobie z tego. Zresztą główna para bohaterów to przecież ludzie inte‑
ligentni, obdarzeni poczuciem humoru, i chociaż sięgają po niego nierzadko 
w sytuacjach bezradności, to pomimo tego zdobywają sobie tym naszą sympa‑
tię. Ponadto poczucie humoru może być ważnym sygnałem ich zdolności do 
radzenia sobie z lękiem, ponieważ ludzie całkowicie zdominowani przez lęk 

21 Tamże. 
22 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 56. 
23 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010, s. 311.
24 M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego…, dz. cyt., s. 11. 
25 Tamże, s. 47. 
26 Tamże, s. 11.



295
ANNA UrSULENKO
Symfonia lęków rozpisana na piątkę aktorów

są najczęściej pozbawieni zmysłu humoru27. Szczególnie doceniamy strachy 
i lęki głównych bohaterów, kiedy autor pokazuje nam inne warianty zacho‑
wań, które są ilustracją tego, że niedostrzeganie tragicznego wymiaru ludz‑
kich wyborów czy przemian społecznych często jest oznaką powierzchow‑
ności, konformizmu, moralnego upadku. Do chowającej się w domu Jeleny 
dzwoni przyjaciółka, która jest absolutnie obojętna na rozgrywające się wy‑
darzenia, wypytuje o błahe sprawy, proponuje wyjście do kina. Inną postacią 
tego typu jest oficer milicji. Chociaż jest przedstawicielem władzy, nie boi się 
rewolucji, bo upatruje w ewentualnej zmianie reżimu możliwości awansu. Nie 
przejawia też żadnych skrupułów moralnych. Za pomocą oszustwa wyciąga 
Andrieja z mieszkania, które rekwiruje na potrzeby akcji rozpędzenia prote‑
stujących. Demonstrantów mają rozstrzelać snajperzy ulokowani na dachach. 
Ten rozkaz nie wywołuje w nim ani moralnego sprzeciwu, ani żadnej silniej‑
szej emocji. Czas, który pozostał do rozpoczęcia akcji, postanawia spędzić, 
zaciągając Jelenę do łóżka. Początkowo próbuje ją uwieść, ale napotykając na 
zdecydowany opór, próbuje dopiąć swego siłą. Prawdopodobnie doszłoby do 
gwałtu, gdyby nie interwencja Walego, który ogłusza oficera. Dla Jeleny, któ‑
ra dowiedziała się, że ludziom na placu grozi śmierć, następuje przysłowiowa 
„chwila prawdy”, moment decydującego wyboru. I w sytuacji ekstremalnej 
zwycięża imperatyw etyczny: obawa o życie innych pokonuje w kobiecie 
wszelkie zahamowania wynikające z lęków czy strachu o własne bezpieczeń‑
stwo. Jelena działa szybko i zdecydowanie. Przez telefon zawiadamia osoby, 
które mogą przekazać tę informację do mediów oraz na plac. Jednak widząc, 
że ostrzał zacznie się lada chwila, otwiera okno i wykrzykuje ostrzeżenia. 
Demonstranci ukrywają się i skutecznie bronią, bombardując dachy kamie‑
niami z katapult. Jeden z kamieni wpadających przez otwarte okno uderza 
Jelenę w głowę. Przed śmiercią po raz pierwszy widzimy Jelenę szczęśliwą 
i triumfującą. Ewolucja tej postaci doskonale wpisuje się więc w klasyczną 
koncepcję bohatera, rodem ze starożytności, szczególnie bliską romantykom, 
i choć sproblematyzowaną przez nowoczesność28, to zaktualizowaną i po‑
głębioną przez egzystencjalistów. Jest to koncepcja bohatera, którego triumf 
często polega nie na rozgromieniu wroga czy unieważnieniu bezlitosnych me‑
chanizmów egzystencji, tylko na moralnym zwycięstwie i pokonaniu swojej 
bezradności wobec strachu. 

Ponadto ewolucji bohaterów sztuki nie można rozpatrywać poza kontek‑
stem społecznej wymowy utworu. Bohaterowie dramatu są bowiem reprezen‑
tantami pokolenia ukraińskich czterdziestolatków ze środowiska inteligencji, 

27 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 294.
28 M. Marzano, Oblicza lęku, dz. cyt., s. 150.
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którzy po rozczarowaniu Pomarańczową Rewolucją musieli określić się wo‑
bec nasilającego się kryzysu wiary w lepszą przyszłość ich kraju. Wybory 
były różne: emigracja, hołdowanie zasadom indywidualnej autarkii, zaanga‑
żowanie pomimo wszystko. Dmytro Ternowyj należy do grona tych, którzy 
wybrali ostatni wariant. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że ewolucja 
bohaterów, biorąc pod uwagę aktywną pozycję społeczną autora, nie mogła 
obrać innego kierunku. Intencją dramatopisarza nie było bowiem literackie 
spisanie, mędrca szkiełkiem i okiem, druzgoczącej diagnozy społecznej, lecz 
wykreowanie obrazu trudnych i przez to szlachetnych zmagań jego bohaterów. 
Dramat staje się zatem, zważając na rok powstania, artystycznym wcieleniem 
wiary Ternowego, że podobną ewolucję, drogę ku pokonaniu strachu i we‑
wnętrznej dezintegracji jest w stanie przejść także społeczeństwo ukraińskie.

Potwierdzają to ostatnie sceny dramatu. W scenie szóstej metaforą społe‑
czeństwa posttotalitarnego staje się kostka brukowa. Wciąż nękane poczuciem 
braku bezpieczeństwa takież społeczeństwo zastyga w bezruchu, straumaty‑
zowana pamięć dyktuje strategię bierności i mimikrii. Wybór kamienia jako 
materiału nie jest zatem przypadkowy, ponieważ takie spokrewnione z lękiem 
pojęcia jak trwoga, groza, horror „kojarzą się z bezruchem, zastygnięciem, 
zamieraniem”29. Mając jeszcze w pamięci grozę doświadczeń poprzedniego 
reżimu, ludzie potulnie znoszą poczynania nowej władzy, jednocześnie pięt‑
nując tych, którzy na to nie przystają. Taki jest sens rozmów między kostkami 
brukowymi, które mają imiona liczb porządkowych. Kamień o imieniu Pią‑
ty, najmłodszy ze wspólnoty, nie chce znosić bólu przemarszów, marzy o in‑
nym świecie. Nie zna uczucia strachu, więc starsi próbują mu go zaszczepić, 
opowiadając legendę, która jest uzasadnieniem ich najważniejszej zasady: 
„Najciekawsza rzecz to leżenie równo, życie to spokój, cierpliwość to nasza 
praca”30. Ten pradawny przekaz jest kontaminacją historii wygnania z raju 
i opowieści o Ikarze. Ale Piąty jest uparty i wciąż marzy o fruwaniu. Zosta‑
je więc skazany na banicję i w tym samym momencie demonstranci wkła‑
dają go do katapulty. Lotowi Piątego, który wpada w otwarte okno jednego 
z mieszkań i, jak się domyślamy, staje się sprawcą śmierci Jeleny, towarzyszą 
okrzyki jego dwóch współbraci: „Życie jest takie piękne!” i „Cóż za straszna 
śmierć!”31.

W finalnej scenie dramatu widzimy Andrieja na rewolucyjnej scenie. Prze‑
pełnia go żal po utracie żony, ale przygotowuje się, by zagrać dla zebranych. 
Stracił już najważniejszą osobę swojego życia, ale uwolnił się też od strachu. 

29 M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego…, dz. cyt., s. 14.
30 Д. Терновий, Деталізація, dz. cyt., s. 80.
31 Tamże, s. 81. 
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Ponadto poczucie przynależności do wspólnoty jest również jednym ze spo‑
sobów na złagodzenie lęku32. Trudno więc nie zrozumieć symboliki ostatnich 
ujęć, które pokazują symfoniczną orkiestrę za plecami Andrieja oraz twarze 
ludzi, którzy szczelnie zapełnili ogromny plac, tworząc przestrzeń nowego 
Majdanu.
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Streszczenie:
W artykule zostały przeanalizowane sposoby przedstawiania strachu i lęku w sztu‑
ce Detalizacja ukraińskiego dramatopisarza Dmytra Ternowego. Autorka skupiła się 
na eksplikacji natury, mechanizmów oraz skutków oddziaływania lęku i strachu na 
materiale rozpatrywanego dramatu oraz analizie środków, które na poziomie fabuły, 
charakterystyki postaci oraz konstrukcji przestrzeni pozwoliły D. Ternowemu na lite‑
racką rekonstrukcję tych fenomenów. Zostały one usytuowane zarówno w horyzoncie 
psychologicznym, jak i przeanalizowane pod kątem wpływu tych zjawisk na życie 
zbiorowe w roli determinanty społecznych nastrojów.

Słowa kluczowe: lęk, strach, Majdan, dramat, literatura ukraińska

32 A. Kępiński, Lęk, dz. cyt., s. 26.





Krzysztof Wojakowski
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Lęk przed zniewoleniem wobec dewaluacji  
wartości kształtujących Europę w pisarstwie 
i życiu Andrzeja Bobkowskiego

Czy jest sposób, w jaki możemy poznać pisarza? Czy poprzez jego twór‑
czość jesteśmy w stanie poznać i ocenić, czego się bał, czego lękał? Sze‑
rzej – czy w pisarstwie odnajdziemy twórcę, człowieka wraz z jego emocja‑
mi, postawą, etyką? A co z tym, który nigdy do końca nie był pisarzem, ale 
zawsze, a właściwie przede wszystkim pozostawał poza pisarstwem, jak pisał 
po śmierci Andrzeja Bobkowskiego, Józef Czapski1.

W niniejszym tekście poruszę problem strachu człowieka i pisarza. Będę 
starał się udowodnić, że w przypadku Andrzeja Bobkowskiego nie należy roz‑
dzielać Bobkowskiego – pisarza od Bobkowskiego – człowieka, a strachy, 
lęki, obawy i przerażenia autora Bobkowskiego są tożsame z tym, co czuje 
Bobkowski człowiek. To człowiek – Andrzej Bobkowski daje siłę i cel pisa‑
nia autorowi – Andrzejowi Bobkowskiemu. Właśnie dlatego jego pisarstwo 
jest tak autentyczne i tak wciągające. Materiałem porównawczym są przede 
wszystkim listy, potem dzienniki i eseje autora. W nich odnajdujemy najwię‑
cej człowieka – Andrzeja Bobkowskiego. To one pokazują jego prawdziwy 
stosunek do życia i do tego, co chciał przekazać czytelnikowi. Na marginesie 
można zauważyć: Bobkowski nie był zawodowym pisarzem. To znaczy nie 
było to jego źródło utrzymania. Jego twórczość, choć niewielka, jest jakby 
„kondensatem”. Być może to dlatego tak lekko się czyta Szkice piórkiem oraz 
inne jego teksty.
1 J. Czapski, Querido Bob, „Kultura” nr 167, wrzesień 1961 [Tekst zamieszczony został później 
w zbiorze Coco de Oro. Zob. A. Bobkowski, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, Lublin 1998].
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Bobkowski jest pisarzem, który wzniósł się na wyżyny w dziedzinie dia‑
rystyki i epistolografii. Przy czym jego dzienniki są bardzo osobiste i wyda‑
je się, że początkowo nie były pisane w celu publikacji. Wspominają o tym 
Krzysztof Ćwikliński2 i Adam Fitas3. Późniejsza redakcja Szkiców piórkiem 
zmieniła ich osobisty charakter. Autor usunął wpisy nieaktualne, osobiste 
lub kompromitujące4. Pisze też o tym Maciej Nowak5. Od razu też muszę 
zastrzec, że słowa pisarz, twórca, itp. określenia, stosowane w stosunku do 
Bobkowskiego, są raczej umowne. Sam Bobkowski nie uważał się za pisarza, 
a na propozycję przystąpienia do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 
złożoną mu przez Tymona Terleckiego, zareagował w sposób sobie właści‑
wy6. Prezesowi ZPPnO napisał:

...To dla mnie wielkie słowo „pisarz” i jeszcze ciągle chyba do niego nie dorosłem. 
… Pisze mi Pan, że cieszyłby się Pan, gdybym zgłosił swój akces do Związku, 
a jak Boga kocham, mnie się wydaje, że to jeszcze teraz byłoby dość komiczne. 
Poczekajmy lepiej, niech się lepiej wylegitymuję. Ma wyjść moja książka7, …
Poczekajmy, czy ze mnie będzie coś naprawdę.

(Andrzej Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego, list z dnia 6 sierpnia 1957 r.)

Dzienniki i listy są szczególnym wytworem. To tam „człowiek” staje przed 
„pisarzem”, a człowieczeństwo przed pisarstwem. Dzieje się tak zwłaszcza 
w korespondencji. O ile dzienniki często pisane są w celu publikacji, o tyle li‑
sty raczej nigdy. Ich późniejsza redakcja dokonywana jest w większości przez 
wydawców, najczęściej po śmierci zarówno adresatów, jak i autorów.

2 K. Ćwikliński, Sielanka francuska i paryskie georgiki albo Szkice piórkiem Andrzeja Bob-
kowskiego na tle krajowej diarystyki okupacyjnej (Zofia Nałkowska, Stanisław Rembek, An-
drzej Trzebiński, w: Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczo-
ści, red. J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2011.
3 A. Fitas, Dwa arcydzieła diarystyczne czasu wojny, w: Czytanie Bobkowskiego, red. M. No‑
wak, Lublin 2013.
4 O zmianach w tekście Szkiców… ważną dyskusję prowadzą Maciej Nowak i Łukasz Miko‑
łajewski w przytoczonym powyżej zbiorze tekstów: Buntownik, cyklista, kosmopolak. O An-
drzeju Bobkowskim i jego twórczości, red. J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2011.
5 M. Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.
6 Ze względu na sporą liczbę cytatów pochodzących z listów do różnych osób, by nie tworzyć 
wielu niepotrzebnych przypisów, w pracy po cytacie będę dokonywał wpisu jw. Natomiast 
w bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu podam pełne dane bibliograficzne każdej cytowa‑
nej pozycji. Uwaga ta nie dotyczy innych pism autorstwa Andrzeja Bobkowskiego, jak również 
innych cytowanych tekstów. 
7 Chodzi o Szkice piórkiem. Francja 1940-1944, cz. 1-2, Paryż 1957.
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Myślę, że mogę zaryzykować stwierdzenie, iż pisarstwo Andrzeja Bob‑
kowskiego jest naznaczone bardzo głęboko jego osobowością. Żył tak, jak 
pisał. Nie da się w przypadku Bobkowskiego wyraźnie oddzielić człowieka 
od pisarza, twórcy od jego dzieła. Czapski w swojej ocenia Bobkowskiego nie 
jest odosobniony. Być może ocena, którą tu przytoczę, jest wysoce subiektyw‑
na, ale kto jak nie żona zna człowieka najlepiej? Barbara Bobkowska tak pisze 
o twórczości swojego męża do Tymona Terleckiego:

No i zawsze był szczery i może dlatego jest w jego rzeczach wyjątkowa zgod‑
ność pomiędzy nim, jego sposobem życia, a tym co pisał.

(Bobkowski Andrzej, Listy do Tymona Terleckiego, list Barbary Bobkowskiej 
do Tymona Terleckiego z dnia 22 marca 1962)

Aby prześledzić rolę lęku w życiu i twórczości Bobkowskiego, warto po‑
dzielić życie pisarza na główne etapy. W zasadzie pod względem chronolo‑
gicznym można wyróżnić tu dwie główne cezury. Na każdym etapie co inne‑
go staje się powodem lęku pisarza.

Pierwszą cezurą jest wyjazd do Francji w 1938 roku. Drugą – zmiana miej‑
sca zamieszkania z europejskiej Francji na południowoamerykańską Gwa‑
temalę. Pojawiają się więc trzy główne etapy: pierwszy stanowią lata mło‑
dzieńcze – czyli Polska. Tu się wykształcił, choć urodził się w Wiedniu. To tu 
przeżywał lata dzieciństwa i edukacji. Drugi etap to Francja. Od 1938 do 1949 
roku. I trzeci – ostatni – Gwatemala. Pierwszy etap, choć interesujący z jednej 
strony, tzn. pod względem wychowania, które otrzymał w domu, edukacji, 
jaką odebrał, koligacji rodzinnych i przyjaźni, w naszym przypadku w swoim 
głównym zrębie jest możliwy do pominięcia8.

Drugi etap – Francja, to wejście Bobkowskiego w oko cyklonu historycz‑
nego. Tu znajdziemy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące jego 
postawy i poglądów oraz tego, jakie miejsce zajął w nich strach. Po przyjeź‑
dzie do Francji widzimy Bobkowskiego jako człowieka już ukształtowanego, 
w pełni sił witalnych, gotowego brać się za bary z życiem. To tu powsta‑
ło najciekawsze z punktu widzenia tematu pracy dzieło – Szkice piórkiem. 
I wreszcie trzeci etap to Gwatemala, gdzie powstała najciekawsza z badaw‑
czego punktu widzenia korespondencja. Tu zostały napisane jego opowiada‑
nia i jedyna sztuka teatralna.

8 Relacje rodzinne oraz życie na „łuku elektrycznym” pomiędzy rodzicami autora Szkiców 
piórkiem wyczerpująco opisuje w monografii, jemu poświęconej, Maciej Nowak. Autor mono‑
grafii pisze też o dzienniku młodzieńczym Bobkowskiego. M. Nowak, Na łuku elektrycznym. 
O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.
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Wielki problem stanowi wielkość twórczości Bobkowskiego9, a właściwie 
jej niewielka ilość. Bobkowski w całym swoim, stosunkowo krótkim życiu, 
pisarzem był od przypadku do przypadku. Jego największe dzieło, Szkice 
piórkiem, powstawało właściwie przez pięć lat. Późniejsza redakcja i sto‑
sunkowo późne wydanie, bo w 1957 roku w paryskiej „Kulturze”, dokonane 
przez Giedroycia, sprawia, że ten czas jeszcze się wydłuża.

Andrzej Bobkowski w Gwatemali znany jest jako Querido Bob. Mówi się 
w Gwatemali, że był ojcem gwatemalskiego modelarstwa. Nikt z jego gwate‑
malskich przyjaciół nie wiedział, że jest również pisarzem. Jedna postać, a tak 
różnie widziana przez sobie współczesnych. I nie chodzi tylko o to, że różnie 
oceniana, ale o to, że kojarzona z zupełnie odmiennymi dziedzinami życia.

Tu pojawia się kolejny, sygnalizowany wcześniej i ważny problem: od‑
dzielenie człowieka od jego twórczości. Po śmierci Bobkowskiego pisał 
o tym, wspomniany wcześniej, Józef Czapski:

Andrzej Bobkowski umarł w Gwatemali. Jakże o nim pisać? Człowiek prze‑
słaniał mi zawsze pisarza, bo też Andrzej nie był „czystym” pisarzem, nie lubił 
„czystych intelektualistów”, miał sklep w Gwatemali, zespół modelarski tam 
stworzony, sama walka o byt, o niezależność czy wprost leżenie na trawie, 
pływanie – to było dla niego równie ważne jak pisanie10.

Mamy zatem jakby dwie osoby, Bobkowskiego człowieka i Bobkowskie‑
go pisarza. Czy zatem należy oddzielać człowieka od jego twórczości, od 
wszystkiego, co napisał? Trafiamy tu na pozorną sprzeczność. Oddzielenie 
człowieka od jego twórczości, w przypadku Andrzeja Bobkowskiego, nie jest 
możliwe. Człowiek zawsze pozostawia swój ślad, swoje „odciski palców”. 
I tak dzieje się w tym przypadku. Ta jego najcenniejsza – pozostawiając na 
boku modelarstwo – twórczość, pozostaje nierozdzielna, nie poprzez to, co 
napisał, ale jaką wybrał formę. To, że pisał całym sobą11. Bobkowski, najbar‑
dziej znany ze Szkiców piórkiem, jest autorem innych dzienników. Między 
innymi Z dziennika podróży, w którym oprócz tekstów diarystycznych, opisu‑
jących podróż do Gwatemali, znajdziemy podobne w formie teksty: Z notatek 
modelarza i Fragmenty z notatnika. Poza nimi pozostają zbiory listów – epi‑
stolografia. Jak wspomniałem wcześniej, obie te dziedziny „twórczości” są 
bardzo osobiste, nacechowane osobowością pisarza. I to tu szukać będę śla‑
dów strachu i lęku w życiu Bobkowskiego.

9 http://andrzej-bobkowski.pl/tworczosc/bibliografia. 
10 J. Czapski, Querido Bob, „Kultura” nr 167, Paryż, wrzesień 1961.
11 M. Kopczyk, „Złudzenie olbrzymich terytoriów...”. Obraz nadawcy w listach Andrzeja 
Bobkowskiego do Anieli Mieczysławskiej, „Ruch Literacki”, 2011, t. 52, z. 6.
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Dzienniki, ze względu na późniejszą redakcję dokonaną przez autora, 
szczególnie dotyczy to Szkiców piórkiem, są mniej osobiste12 niż listy. Te 
ostatnie zaś, znów należy podzielić: na bardzo osobiste listy do rodziny (czy‑
li do matki), listy do stryja Aleksandra Bobkowskiego, listy do Marii i Jana 
Birtusów, listy do przyjaciół, jak np. do Anieli Mieczysławskiej oraz listy do 
współpracowników, redaktorów i innych osób mniej lub bardziej zawodowo – 
literacko związanych z pisarzem. A jak opisać listy do Jerzego Giedroycia 
albo do Tymona Terleckiego? Wszak pierwszy był redaktorem jednego z naj‑
bardziej poczytnych polskich czasopism emigracyjnych, skierowanych głów‑
nie do odbiorców w kraju. Drugi był krytykiem, prezesem ZPPnO. W obydwu 
przypadkach byłaby to korespondencja zawodowa. Jednak tak Giedroyć, jak 
i Terlecki byli również przyjaciółmi Bobkowskiego. W korespondencji do 
stryja Aleksandra Bobkowskiego tak pisze o Giedroyciu:

To nie jest całkiem normalny facet. Znam go lata, a jesteśmy zawsze per pan, 
jestem do niego bardzo przywiązany i on do mnie, ale wyczuwam w pewnych 
momentach jakąś barierę i poza nią właściwie nigdy nie wyszedłem.
(Andrzej Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego, list z dnia 21 kwiet‑
nia 1959 roku)

Oczywiście to nie całość jego twórczości. Pozostają jeszcze opowiadania, 
eseje. Tak np. Zmierzch, Ikkos i Sotion, Keyserling, jedyny dramat w jego 
twórczości – Czarny piasek.

Zatem na takie i podobne problemy natkniemy się, gdy zadamy pytanie 
o to, czego się bał Bobkowski. Musimy bowiem zawsze sprecyzować okres, 
o jaki pytamy. Potem dopiero możemy zapytać, przed czym czuł lęk i jak 
ukazywał go w swojej twórczości oraz do kogo ta „twórczość” była kierowa‑
na, w końcu czy przeznaczona była „do druku”, czy też miała pozostać jako 
bardzo osobista, skierowana do konkretnych osób.

Wobec tego, czego bał się człowiek, który uciekł z Francji, której dewizą 
jest: Liberté – Égalité – Fraternité? O co miał pretensje do Francji, a sze‑
rzej – do Europy, że porzucał je bez żalu? To główny temat pierwszej części 
niniejszych rozważań.

Sednem jego lęku jest coś, czego lękał się jeszcze bardziej, przed czym 
uciekł aż na drugą półkulę. Bał się uzależnienia. Bał się i gardził jednocześnie 
Europą za odbieranie podstawowych ludzkich wolności i godności.

Tam, na ulicach Paryża, bałem się tego najbardziej. Nie żadnej „próżni”. Te 
różne próżnie i „europejskość do szpiku kości: wielu ludzi (nie wyobrażam 

12 Szczegółowo opisuje to Maciej Nowak. M. Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisaniu An-
drzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014.
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sobie życia poza Europą) jest często brakiem odwagi odczepienia się od ja‑
kichś pieniędzy, które tam albo siam jeszcze istnieją albo będą”. DADZĄ. Tam, 
a jeszcze wyraźniej tu, czuję do jakiego stopnia zdążyłem w ciągu wojny 
i głównie tych lat powojennych – „zdipisieć”, stać się człowiekiem, liczącym 
przede wszystkim na czyjąś pomoc, na resztki jakichś funduszów lub nowe 
fundusze, na „przecież mnie nie pozwolą na śmierć głodową”, na „opiekę”... 
Razem z kilkudziesięciu milionami dawniej okupowanych i nie okupowa‑
nych (ci w słabszym stopniu) Europejczyków i ich rządów uwierzyłem już, 
że udzielanie pomocy nawet nierobom, trutniom i niedorajdom jest „polityką 
społeczną”, a nieudzielenie jej skandalem13.

Wspomina o tym w liście do Aleksandra Bobkowskiego14, swego stryja. 
Uzasadnia w ten sposób swoją decyzję o wyjeździe z Europy.

Co Ci będę mówił. Ja przede wszystkim cenię wolność, a ostatnio w Paryżu 
zacząłem się czuć jak w klatce.
(Andrzej Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, list 
z dnia 4 stycznia 1949 roku)

Czego szukał w Gwatemali?
„– Señor – no tengo ganas, comprende ustet? (Proszę Pana – nie chce mi 

się, Pan rozumie?)”. Bobkowski usłyszał te słowa w sytuacji, którą opisuje 
w tekście Z notatek modelarza, pod datą 9 czerwca 1959, w zbiorze tekstów 
Coco de Oro, gdy stojąc w kolejce do kasy pod kinem, zwrócił uwagę młode‑
mu człowiekowi, by ten stanął w kolejce do kasy, tak jak wszyscy.

W tym: „nie chce mi się” – autor widzi sprzeciw wobec utraty wolności. 
Jak pisze:

Tu przetrwały i jeszcze nie zostały do reszty zabite płodne bakterie anarchi‑
zmu, indywidualizmu, wyniosłego no tengo ganas. Powinni to zachować, bo 
może właśnie tym mogą w tym naszym świecie ocalić bardzo wiele15.

Andrzej Stanisław Kowalczyk we wstępie do zbioru korespondencji po‑
między Anielą Mieczysławską i Andrzejem Bobkowskim pisze, że „Metaforą 
społeczeństwa jest u Bobkowskiego kolejka”16.

13 A. Bobkowski, Na tyłach, s. 76-77, w: tegoż, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, Lublin 
1998; [pierwodruk „Kultura” 1949, nr 17/18].
14 A. Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, opr. J. Podolska, Warszawa 
2013, s. 47.
15 A. Bobkowski, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, dz. cyt., s. 206.
16 A.S. Kowalczyk, Słowo o Bobkowskim, w: Andrzej Bobkowski Aniela Mieczysławska. Listy 
1951-1961, opr. A.S. Kowalczyk, Warszawa 2010, s. 10.
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Ogonek to jedna z najperfidniejszych metod poskramiania w człowieku samo‑
dzielnego myślenia. Staję w ogonku i natychmiast czuję w sobie la bête hu‑
maine rampante, zamieniam się w amebę, w jakiś plankton, któremu wszyst‑
ko jedno, który skłonny jest pozwolić na wszystko, w którym dusza zostaje 
skolektywizowana i zamienia się w coś w rodzaju kołchozu: tracę poczucie 
własności siebie i w reszcie, gdy po długim staniu, otrzymam jakiś ochłap, 
wydaje mi się, że świat jest piękny i że wcale nie jest tak źle. Po czym z takim 
optymistą robi się, co się chce. To też metoda, i to zupełnie inteligentna. Ogon‑
kiem „zmiękcza się” ludzi, jak w przesłuchaniu śledczym.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 22 lutego1943)

W tekście tym widać wyraźnie lęk przed utratą indywidualizmu, wolności. 
Lęk, który aż zdaje się gloryfikować anarchizm. Tak najkrócej można opisać 
ów lęk Bobkowskiego. To on sprawił, że Bobkowski uciekał z Europy jak 
z samego piekła. Bał się przyszłości Europy.

Jest we mnie strach o przyszłość, ten sam strach, jaki nakazywał mi załatwiać 
formalności wyjazdowe jakby poza świadomością; tu jest on już nagi, pro‑
sty, nie przyoblekany w efektowne szaty „obawy przed próżnią intelektualną”, 
„brakiem atmosfery, „prądów” i tym podobnych łakoci europejskich, których 
naprawdę brak już tam tak samo, jak chleba, mięsa i masła. Zresztą prawdo‑
podobnie właśnie dlatego. Ten strach dominuje we mnie. Mogę i muszę liczyć 
tylko na siebie17.

Bobkowski widział w ówczesnej Europie, w jej myśleniu i działaniu, we‑
wnętrzną sprzeczność. Z jednej strony pragnienie wolności, wręcz żądanie jej. 
Z drugiej, brak chęci do ryzyka, do odpowiedzialności, która wiąże się nie‑
rozerwalnie z wolnością. W Szkicach piórkiem po datą 10 lipca 1943 napisał:

Z jednej strony ludzie coraz mniej chcą być wolni, coraz bardziej błagają o kaj‑
dany, coraz bardziej chcą uniknąć wszelkiego ryzyka (wolność, to najbardziej 
ryzykowna operacja i w życiu osobistym i w życiu społecznym), a jednocze‑
śnie od rana do wieczora trąbi się o wolności. Jakiś ci dom wariatów.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 10 lipca 1943)

Bał się wpływu, jaki wywiera wieczne podpieranie się na kimś, na pań‑
stwie, na organizacjach charytatywnych. Nie chciał, by to zrobiło z niego nie‑
wolnika, który przestanie być twórczy. Że pisząc, będzie musiał odpowiadać 
na zapotrzebowanie tych, którzy dają pieniądze. Bał się, że sam zacznie przyj‑
mować postawę roszczeniową.

17 A. Bobkowski, Na tyłach, w: tegoż, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, dz. cyt., s. 76.
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I ja już zacząłem myśleć: „Jak to – co jest MUSZĄ dać”. Kto? Państwo, rząd, 
I.R.O.18, Marshall, Francuski Czerwony Krzyż, Aideaux Emigrants Kwakry, 
Armia Zbawienia, Joint, Arcybiskup Paryża itp. Europa kilkudziesięciu milio‑
nów dipisów, wiedziona przez „zdipisiałych” mężów stanu, preliminujących 
kulawe budżety z „Muszą dać” jako główną pozycją wpływów, wpatrzona 
w porty, opłakująca upadek kultury i równocześnie niezdolna wyprodukować 
nic, co mogłoby być wehikułem jej kultury i cywilizacji19.

I jak pisze dalej w tym samym tekście20:

Europa to przede wszystkim jej człowiek, a – trudno i darmo – gatunek tego 
człowieka psuje się ostatnio z zatrważającą szybkością. Europejczyk zamienia 
się w pacotille, barana, traci wszystkie cechy, które stanowiły o jego wyższości 
dawniej: przedsiębiorczość, pęd do rozsądnego ryzyka, zdolność do indywidu‑
alnego sądu, rozsądne nieposłuszeństwo.

(Andrzej Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, list z dnia 
4 stycznia 1949 roku)

We wspomnianym wcześniej liście do Aleksandra Bobkowskiego daje wy‑
raz swojego niesmaku:

Europejczyk doby dzisiejszej zepsiał, zamienił się w podopiecznego. W jednej 
połowie jest niewolnikiem, w drugiej dipisem, który ciągle czeka na przydzia‑
ły IRO, czyli planu Marshalla. Nie chce być wolny, a każdy osobnik przeja‑
wiający cień inicjatywy jest wrogiem Państw nr 1. Należy go od razu zlikwi‑
dować podatkami. Dom wariatów, w którym wszyscy mówią o kulturze.

(Andrzej Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, list z dnia 
4 stycznia 1949 roku)

To lęk przed odebraniem odpowiedzialności za samego siebie. Lęk przed 
uzależnieniem. Bobkowski nie chce od nikogo zależeć. I sam odkrywa karty – 
pokazuje przyczynę. Ten strach wynika z braku zaufania do Europy wraz z jej 
kulturą i filozofią. A właściwie z tym, co z nimi Europa zrobiła. Jak się wła‑
snego dziedzictwa – krok po kroku – wyzbywała. Bobkowski już w trakcie 
pisania Szkiców piórkiem, w latach czterdziestych XX wieku, widzi upadek 
cywilizacji europejskiej i odejście od idei, które ukształtowały europejską kul‑
turę, jej myśl filozoficzną i jej ducha. Traci zaufanie do społeczeństw Europy, 

18 IRO – International Refugee Organization. Organizacja powstała w ramach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, zajmująca się problemem ogromnej liczby uchodźców w Europie po 
II wojnie światowej. 
19 A. Bobkowski, Na tyłach, s. 76-77, w: tegoż, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, dz. cyt.
20 Tamże, s. 80.
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które zaczynają iść w kierunku wskazanym przez lewicową ideologię. W kie‑
runku, w którym jednostka: jej wysiłek, odpowiedzialność za samego siebie, 
przestaje się liczyć. W Europie widzi hipokryzję i okrucieństwo, a zbrodnia 
stała się systemem.

Zbrodnia zaczyna się tam, gdzie mordowanie i gwałt stają się systemem i or‑
ganizacją, gdzie stają się planowe.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 11 sierpnia 1943 r.)

Zatem czas na bardzo ważny wniosek: strach u Bobkowskiego wynika 
z braku zaufania. Bobkowski stracił zaufanie do Europy. Nie do jej wartości, 
ale do jej mieszkańców. Zasadniczą wolnością, wykształconą w europejskiej 
filozofii21, jest – według Bobkowskiego – wolność jednostki, która staje się 
nadrzędna, wobec społeczeństwa. Jedynie w przypadku powszechnego zagro‑
żenia, wolność jednostki musi zostać podporządkowana dobru wspólnemu.

Boi się Rosji. Tej Rosji, która – owładnięta nienawiścią do wszystkiego co 
polskie, do polskiej inteligencji i polskich elit – jest gotowa na każdą zbrodnię.

Ustosunkowanie się Rosjan do Polski, pomimo wszystkich dyplomatycznych 
matactw, jest wrogie. Do dziś dnia rząd polski nie może załatwić sprawy de‑
portowanych do Rosji, nie może doszukać się ludzi. Wymordowanie tysięcy 
oficerów polskich nie byłoby niczym wyjątkowym. Wprost przeciwnie – nie‑
wymordowanie ich byłoby raczej dziwne. Jest to unicestwienie części polskiej 
inteligencji, o której Rosja wie, że nigdy nie zechce ona pogodzić się z pro‑
gramem komunistycznym. Katyń, to po prostu wykonanie jednego z punktów 
programu, który przygotowany jest dla Polski.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 15 kwietnia 1943 r.)

Od samego początku wie, że Katyń to zbrodnia dokonana przez sowieckie 
GPU na tych, którzy nigdy nie pogodzą się z komunizmem. I tak właśnie 
opisuje to wszystkim znajomym Francuzom, gdy pytają go, czy to może być 
prawdą, że Katyń to zbrodnia rosyjska. Zauważa w Europie kontrapunkty, 
które się wzajemnie wykluczają. Sprzeczności opisane wcześniej.

Mam dość tej całej kolebki kultury i obozów koncentracyjnych, zwanej Euro‑
pą, mam dość poszukiwania absolutu – ja chcę żyć, po prostu żyć.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 18 marca 1942 r.)

Bobkowski bał się o los Polski i Polaków. Z jednej strony był Kosmopola‑
kiem, z drugiej jednak martwił go los jego narodu i jego kraju. Jeszcze w czasie 
21 Bobkowski był pod wrażeniem Egzystencjalizmu chrześcijańskiego Tymona Terleckiego, 
Pisze o tym Maciej Nowak. M. Nowak, Na łuku elektrycznym..., dz. cyt., s. 186 i 187.
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trwania wojny widział szansę dla Polski, ale tylko wtedy, gdyby wyzwolona 
została przez państwa zachodnie. W innym przypadku lękał się o jej los.

Zwyciężyć całkowicie powinny Ameryka i Anglia idąc od zachodu i od Bałka‑
nów. Zresztą trudno cokolwiek o tym mówić, bo o ile strategicznie problem tej 
wojny jest dosyć prosty do rozwiązania, o tyle z punktu widzenia polityki ma 
on jeszcze wiele ciemnych stron. Najciemniejszą jest w tym wszystkim strona 
Polski. Co z nami zrobią to jeden Bóg raczy wiedzieć. W tym wypadku nie 
entuzjazmuję się tak łatwo jak inni.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 31 grudnia 1942 r.)

Jedną z idei jest wolność. Bobkowski tak komentuje rozumienie wolności 
przez współczesnego mu Europejczyka.

Spytaj człowieka XX-go wieku spotkanego na ulicy, jak wyobraża sobie wol‑
ność. Zacznie od słów:
„Najpierw trzeba zlikwidować i wytępić, zamknąć i unieszkodliwić...”. Każdy 
program wolnościowy zaczyna się dziś od kryminału i szubienicy, miejsc od‑
osobnienia i odstrzeliwania pewnej klasy ludzkich ssaków.

(Szkice piórkiem, wpis z dnia 11 kwietnia 1942 r.)

Lęk o stan Europy wyraża się także w jego stosunku do cenzury po II wojnie 
światowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że choć sam Bobkowski nie ze‑
tknął się z cenzurą, to zetknęli się z nią inni pisarze. Paryska „Kultura”, po opu‑
blikowaniu kilku artykułów dotyczących sytuacji w Polsce po 1945 roku, napi‑
sanych przez Aleksandra Jantę Połczyńskiego, została objęta zakazem cenzury 
w Wielkiej Brytanii. Uważa on, że II wojna światowa tak zmieniła świadomość 
Europy, że ta dalej tkwi w okowach tej wojny, choć wojna już się zakończyła.

W Europie ciągle trwa wojna, ciągle trwa okupacja niemiecka, fizyczna skoń‑
czyła się wprawdzie, ale po niej przyszła od razu, z dnia na dzień sowiecka. 
Właściwie, w powietrzu, w pyłkach kurzu na ulicach, we wszystkim czuje się 
dalszą okupację. Rosjanie jeszcze nie weszli, ale Europa jest już okupowana.

(z listu do Jerzego Giedroycia)

Za przyczynę takiego stanu rzeczy uważa połowiczność i brak zdecydowa‑
nia. To, że niczego nie zamyka się raz na zawsze:

Właściwie jestem ostatnio w dość pesymistycznym nastroju w stosunku do 
tzw. całokształtu naszej zachodniej półkuli. Ciągle szukam błędu i nie mogę 
odnaleźć. Czasem wydaje mi się, że ten błąd tkwi w połowiczności, że w końcu 
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po tej stronie nie robi się niczego konsekwentnie, że kapitalizm haftuje się 
czerwoną nitką jakichś socjalizmów, a socjalizm zabarwia znowu na biało, że 
tkwi się w zasadach moralności i etyki, które nasi ojcowie jeszcze szanowali, 
nie szanując ich zupełnie, że w końcu tkwimy po tej stronie w czymś, co nie 
jest ani polityką, ani ustrojem już, a po prostu jakimś rozpędem nadanym dość 
dawno.

(z listu do Jerzego Giedroycia)

Wyjazd, a właściwie ucieczka z Europy, nie oznacza, że Europa była cał‑
kowicie niemiła i nienawistna. Wręcz przeciwnie. Pamięć wielu dobrych rze‑
czy osładzała tę ucieczkę przed „zdipisieniem”22, jak to określał i sprawiała, 
że trudno mu było wyjechać. Jednak strach przeważył.

Teraz, właśnie teraz zamknął bym się w pokoju i pisał. Pisał jeszcze raz do 
głębi, do dna o kiści winogron, wciekającej do gardła o zachodzie słońca, 
o ruinie w Carcassonne, o świerszczach z Camargue. O tym wszystkim drob‑
nym, sekundowym, z czego buduje się prawdziwe życie, co było moim życiem 
tu. Żeby podziękować. Jak udowodnić, że na pożegnanie podaję dłoń razem 
z sercem?

Pakuję tylko książki i reszta mnie nie obchodzi23.

O tym lęku przed odebraniem wolności, przed nacjonalizmami, przed ko‑
munizmem – pisał wielokrotnie w swym najbardziej znanym dziele Szkice 
piórkiem24. Ten strach już z nim pozostał i pojechał z nim do Gwatemali. Śla‑
dy tego strachu znajdziemy w jego listach oraz opowiadaniach. Najszczerszy 
był chyba w listach do Tymona Terleckiego, Jerzego Giedroycia czy do Anieli 

22 Dipis, dipisi – słowo to pochodzi od skrótu Dps, który w języku angielskim brzmi displaced 
person – osoby bez miejsca do życia. Pod koniec i po II wojnie światowej kilka milionów ludzi 
przebywało w specjalnych obozach. Byli to ludzie, którzy nie chcieli lub nie mogli wracać do 
własnej ojczyzny. Osoby te korzystały z pomocy różnych organizacji międzynarodowych.
23 A. Bobkowski, Z dziennika podróży, Warszawa 2009, s. 60-61, [pierwodruk: „Tygodnik 
Powszechny” 1949, nr 25].
24 „...jak będziemy mieszkać w bloku i nosić ubrania wzór Nr 1 i jeść według tygodniowego 
jadłospisu i czytać jakąś Polskę Proletariacką, redagowaną przez byłego członka ZNMS, to 
Basia nie będzie robić konfitur, a ja win owocowych i nalewek. Będziemy chodzić na zebrania, 
dyskutować Marksa, Lenina i Stalina i wmawiać sobie, że dopiero teraz życie jest piękne i że 
«dla Polski». Otóż nie – nie widzę powodu, dlaczego Polska i dlaczego wszystko «dla Polski» 
To, że się urodziłem Polakiem, jest takim samym przypadkiem, jak to, że należę do pewnej 
warstwy społecznej, a nie do innej, że jestem biały, a nie czarny. Warstwa społeczna, kolor skó‑
ry – to są przesądy i można na nie gwizdać, a ojczyzna, to koniecznie coś świętego. Dlaczego? 
Nacjonalizm stał się też religią, i czym bardziej tępy, czym bardziej ślepy, tym bardziej godny 
poszanowania”. (Szkice piórkiem, wpis pod datą 30 lipca 1944).
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Mieczysławskiej. Mniej tego lęku w listach do matki czy też do Iwaszkie‑
wicza. Wynika to z troski o bliskich i znajomych, a związane jest z cenzurą, 
jakiej były poddawane listy.

Niechęć do grantów, do darowizn to podstawowa przyczyna, dla której 
autor podejmuje się pracy fizycznej i własnej działalności. Tak to opisuje w li‑
ście do Giedroycia, wskazując jedną z przyczyn wyjazdu do Gwatemali.

Widzi Pan, ja nie chcę być płatny z funduszów, nie chcę posady. Muszę być 
wolny (jestem histerykiem na tym punkcie), muszę jeść za moje pieniądze, 
muszę kląć w żywy kamień egzystencję. Może tu zdziczeję, ale czuję, że w tej 
chwili ta, a nie inna egzystencja jest mi do szczęścia potrzebna.

(z listu do Jerzego Giedroycia)

Powodem wyjazdu z Europy do Gwatemali jest właśnie lęk przez ode‑
braniem podstawowych wolności, przed osaczaniem przez państwo, ośrodki 
pomocy itp. Jak to sam opisywał: lęk przed „spsieniem”. Lęk przed tchórzo‑
stwem Europy coraz bardziej przybliża go do decyzji o wyjeździe z niej.

Europa? Wygodna i tchórzliwa pars pro toto zastąpiła pojęcie Europy, a jej 
istota i treść rozpuściły się w tym tak dokładnie, iż najbystrzejsi Europejczycy 
nie zdają sobie z tego sprawy25.

Kwintesencją dążenia do wolności jest ucieczka z Europy. Brak w tym 
egzystencjalnego lęku. Nie ma tu strachu przed głodem i niewygodami. Pozo‑
staje strach przed zniewoleniem. Pisze Bobkowski:

Jestem nareszcie wolny, tak wolny, iż mogę nawet swobodnie umrzeć z głodu. 
Pozwolą mi. I to jest to najwspanialsze uczucie. Intensywnością tego radosne‑
go poczucia i zarazem jego niedorzecznością mierzę stopień przerażającego 
już „zesklawizowania się” człowieka dzisiejszej Europy26.

W istocie, jak widać, jest to lęk o przyszłość Europy, a właściwie jej kul‑
tury i cywilizacji europejskiej. Lęk o wartości, które ją ukształtowały. Ten lęk 
spowodował, że zdając sobie sprawę z tego, że sam nie jest w stanie przeciw‑
stawić się podobnym poglądom, decyduje się na wyjazd do państwa, w któ‑
rym według niego można być wolnym.

Warto z tej perspektywy jeszcze przez moment spojrzeć na problem grze‑
chu, wiary i religii oraz na jego osobiste lęki i strach związany z normalnym 

25 A. Bobkowski, Pytania dzikich ludzi, „Kultura” 1951, nr 50.
26 A. Bobkowski, Na tyłach, „Kultura” 1949, nr 16/17.
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życiem i chorobą. W kwestii formalnej – Bobkowski jest katolikiem, choć 
jego rodzina wraz z najbliższymi to ewangelicy. Najbliżsi zajmowali nawet 
dość odpowiedzialne funkcje w kościele ewangelickim. Pisze o tym Joanna 
Podolska we wstępie do zbioru listów do Aleksandra Bobkowskiego27. Choć 
do kwestii wiary Bobkowski podchodził w sposób mało ortodoksyjny, to jed‑
nak był człowiekiem religijnym. Pisali o tym zarówno Michał Kopczyk28, Ju‑
styna Orzechowska29, jak i Maciej Nowak30 czy też Andrzej Horubała.

Rano wstałem wcześnie, o siódmej i bez śniadania pojechałem do kościoła do 
„Maryknoll” do spowiedzi i do komunii. Jak się należy do tego „Dżokej klu‑
bu”, to trzeba zachowywać reguły. Nie wiedziałem właściwie, z czego się spo‑
wiadać. Tak jak w mojej sztuce mówi gdzieś Maria: „Jest tylko jeden grzech – 
wyrządzić komuś krzywdę”. Nikomu jej nigdy nie wyrządziłem. Katabas był 
w kłopocie – raczej on, nie ja. – „Angry?” Niby dlaczego? Nigdy. Po cholerę 
„get angry”, gdy życie jest takie piękne?31.

Ciekawe zagadnienie stanowi Bobkowskiego strach przed chorobą i śmier‑
cią. Z jednej strony nie widać u niego tych problemów32. Jednak w pewnym 
momencie pragnie uporządkować swoje sprawy finansowe ze wszystkimi, 
którym coś zawdzięczał. Stara się zabezpieczyć swoją żonę na wypadek swo‑
jej śmierci. Wspomina o tym w liście do Aleksandra Bobkowskiego z dnia  
5 kwietnia 1960 roku33, a więc na kilka miesięcy przed śmiercią.

Teraz to już połowa jest moja. W razie czego daję to Basi zabezpieczenie, co 
też już pozwala mi na spokojniejszy sen.

Ostatni okres życia i walka z chorobą to także ostatni lęk – przed śmiercią. 
Właściwie to nie ostatni, ale ostateczny. Pisarz zmarł na raka 26 czerwca 1961 
roku. Na stosunek do strachu i śmierci u Bobkowskiego bardzo wielki wpływ 
miała religia.

27 A. Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961, podała do druku i opraco‑
wała J. Podolska, Warszawa 2013.
28 M. Kopczyk, Petroniusz i chrześcijanie. Wokół problematyki religijnej w pismach Andrzeja 
Bobkowskiego, w: Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Lublin 2013.
29 J. Orzechowska, „Może Nic, to piekło, a Coś to niebo”. Antynomie myślenia Bobkowskiego 
o religii, w: Czytanie Bobkowskiego, dz. cyt.
30 M. Nowak, Przygody człowieka umierającego, w: Czytanie Bobkowskiego, dz. cyt.
31 A. Bobkowski, Coco de Oro, Lublin 1998, s. 258.
32 Listy Andrzeja Bobkowskiego do Szymona Konarskiego, „Wiadomości”, 1962 nr 34 (856), 
s. 4.
33 A. Bobkowski, Listy do Aleksandra Bobkowskiego, 1940-1961, Warszawa 2013.
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U nas wszystko (tfu, tfu) dobrze. W czerwcu ub. r. przeszedłem trzecią ope‑
rację, tym razem wycięcie gruczołów pod lewą pachą, jednym słowem, jesz‑
cze trochę, a zacznę się martwić … czy Święty Piotr, który jest marszałkiem 
Bożym i ochędóstwa w niebie doglądać musi, puści mnie do raju w tak po‑
dziurawionej sukni”, jak mówił przed śmiercią – stary Zakrzewski z chorągwi 
Skrzetuskiego. Do tego z guatemalskim34 paszportem. Ale pocieszam się, że 
tam kosmopolityzm kwitnie w pełni. Zresztą – nie myślę o tym – żyję i cieszę 
się, że dwa lata wytargowałem...

Wcześniej jednak w tym samym liście do Szymona Konarskiego Bobkow‑
ski pisze:

Chrześcijański stosunek do śmierci jest pojmowany na ogół zupełnie głupio. 
Ludzie właściwie wmawiają w siebie, że ona tak jakby nie istniała, że życie 
trwa dalej. Bzdura. Chrześcijański stosunek polega nie na przeczeniu śmierci, 
ale na przezwyciężeniu jej. To znaczy, że prawdziwy chrześcijanin powinien 
brać śmierć absolutnie na serio jako koniec życia, a więc i świata i w ogóle 
wszystkiego, a siłę i sens swojego istnienia czerpać z ufności w nadprzyro‑
dzone miłosierdzie Boskie – w coś, czego nikt z nas absolutnie nie może zro‑
zumieć i nigdy nie zrozumie. Wobec tego myślę wtedy o psalmie nr 90, czyli 
„Kto się w opiekę...” itd. Ten psalm, jeżeli się go właściwie rozumie, zawiera 
cały sens, cały wic chrześcijańskiej nauki jest w tym kapiszonie. […] No, ale 
dość filozofii. Bo i tak portkami się trzęsie pomimo wszelkich tłumaczeń35.

Tak więc jednak strach przed chorobą i śmiercią są doświadczeniem au‑
tora, który próbuje nad nim zapanować poprzez manifestacyjne wręcz epato‑
wanie swoją witalnością, z drugiej strony wiarą w Boga i jego miłosierdzie.

Stosunek do religii Bobkowskiego w sferze publicznej cechowało zro‑
zumienie, co do jej wagi i znaczenia kulturotwórczego. Michał Kopczyk36 
zwraca uwagę na to, skąd wzięła się obawa Bobkowskiego w stosunku do 
przyszłości kultury zachodniej. Zwraca uwagę na zbieżność poglądów Bob‑
kowskiego z myślą Martina Bubera. Jako ilustrację Kopczyk wskazuje frag‑
ment korespondencji z Giedroyciem, w której Bobkowski pisze:
34 Zachowana został oryginalna pisownia A. Bobkowskiego.
35 List do Szymona Konarskiego z 27 stycznia 1959, „Wiadomości” 1962, nr 32/33, s. 4.
36 M. Kopczyk pisze: „Religia odcięta od treści, jakimi żyje kultura – w tym miejscu prze‑
myślenia obu autorów wydają się najbliższe – nieuchronnie staje się czymś obcym człowieko‑
wi, oddalonym od konkretu jego egzystencji. […] O ile jednak Bubera zdaje się interesować 
wyłącznie duchowy wymiar zjawiska, jego konsekwencje dla samego człowieka, o tyle Bob‑
kowski skupi się na następstwach społecznych i kulturowych, dając wyraz obawie, iż kultura 
zachodnia pozbawiona owej immanentnej części swego dziedzictwa skazana jest na zdomino‑
wanie przez treści obce zarówno ewangelicznemu przesłaniu, jak i własnej kulturowej tożsa‑
mości”. M. Kopczyk, Petroniusz i chrześcijanie, w: Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, 
Lublin 2013.
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Też chcę zmacać nogą jakiś grunt wśród tej galarety, jaką wytworzył koniec 18 
i 19 wieku. Ja mam dość tego na pewno niesłychanie podniecającego intelek‑
tualizowania się, relatywizmu […]

(list z dnia 16 stycznia 1950)

Uwaga ta jest szalenie trafna, jeśli porównamy ją z innymi tekstami autora.
Jednym z najważniejszych pytań, jakie pojawia się w związku z długą 

chorobą Bobkowskiego oraz jego śmiercią, jest pytanie, czy lękał się śmier‑
ci? Czy w obliczu nieuchronnego i bliskiego końca życia przejawiał strach? 
Z listów wynika jednoznacznie, że podchodził do śmierci w sposób całkiem 
naturalny, jak do końca życia, nie oczekując innego, nowego. Tu rodzić się 
może pytanie: jak wobec tego pogodzić jego, deklarowane przecież wielo‑
krotnie, chrześcijaństwo z takim podejściem do śmieci? Kluczem może być 
jego podejście do miłosierdzia bożego, którego, jak twierdził, i tak nikt z lu‑
dzi nie rozumie. Uważał, że jedynie w nadprzyrodzonym bożym miłosierdziu 
może być nadzieja. Jednak rozstrzyganie, czy jest i jak jest po śmierci nie jest 
sprawą ludzką37.

Jednym z dwóch filozofów, obok Keyserliga, którzy wywarli wpływ na 
poglądy A. Bobkowskiego, był Kierkegaard. Jak zauważa Tymon Terlecki, 
Bobkowski łączył dwie – według Kierkegaarda – rozdzielne postawy, este‑
tyczną i etyczną. „Był hedonistycznym witalistą, jak Wilde i człowiekiem po‑
stawy etycznej jak Conrad”38. Kierkegaardowskie – „rozpacz, aż do śmierci”, 
zostało zamienione, według Terleckiego, w zachwyt aż do śmierci.

Można z tego wysnuć wniosek, że lęk egzystencjalny nie miał przystę‑
pu do Bobkowskiego. Oczywiście nie jest to prawdą. Wielokrotnie w listach 
do Aleksandra Bobkowskiego, do matki i innych, dawał wyraz swego lęku 
o przyszłość. Lecz strach przed utratą tożsamości był silniejszy.

Obroną przed lękiem, jak pisze Tymon Terlecki39, było nazywanie wszyst‑
kiego po imieniu. Także strachu: „Nazywał go po imieniu bez fałszywego 
wstydu i już to było jego przezwyciężeniem”. Jak dalej twierdzi Terlecki, nasz 
Autor odwoływał się do wewnętrznej godności.

Czuję, że gdybym się bał, runąłbym przed samym sobą. I dlatego NIE CHCĘ 
się bać.
(Szkice piórkiem, wpis z dnia 4 grudnia 1940 r.)

37 Listy do Tymona Terleckiego 1956-1961, Warszawa 2006, przedruk za: „Wiadomości”1962, 
nr 32-34.
38 Tamże, s. 23.
39 Tamże, s. 56.
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Ważniejsza literatura przedmiotu

Buntownik, cyklista, kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, red. 
J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 
„Więź”, Warszawa 2011.

Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, t. 1-2, red. T. Terlecki, B. Świderski, 

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 1964.
Nowak M., Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, „Więź”, War‑

szawa 2014.
Olejniczak J., Esej i dziennik na emigracji, w: Literatura emigracyjna 1939-1989, 

t. 1, „Śląsk”, Katowice 1994.

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę wpływu lęku na życie i twórczość jednego z najcie‑
kawszych polskich twórców emigracyjnych – Andrzeja Bobkowskiego. Omawia, na 
podstawie jego tekstów, głównie listów do rodziny, przyjaciół i znajomych, życiową 
postawę autora Szkiców Piórkiem. Materiałem źródłowym są też eseje i dzienniki au‑
tora. Tezę postawioną na początku stanowi pytanie: czy poprzez twórczość pisarza 
można ocenić, czego się bał? Czy można wskazać źródło jego lęków? Czy da się od‑
dzielić twórczość pisarza od jego osoby, od jego przeżyć i postawy życiowej? Artykuł 
jest próbą udowodnienia, że w tym przypadku nie należy oddzielać Bobkowskiego‑
-pisarza od Bobkowskiego-człowieka, a strachy, lęki, obawy i przerażenie pisarza są 
tożsame z tym, co czuje on jako człowiek. W tym tkwi siła i autentyzm jego tekstów 
i po tym czytelnik poznaje jego prawdziwy stosunek do życia.

Słowa kluczowe: Bobkowski, lęk, ucieczka, autentyzm, Gwatemala, zniewolenie
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Doświadczenie lęku w teatrze paniki  
Józefa Szajny

Człowiek zawsze boi się śmierci. Żyje w lęku, w poczuciu zagrożenia i śmierć  
jest dla niego czymś strasznym. Ale z upływem czasu nabiera ona […]  

łagodnego wymiaru, dlatego, że człowiek dłużej z nią obcuje.  
Jest już tak, jakbym do niej przywykł. Ona jest częścią samego mnie1.

Józef Szajna w swojej twórczości plastycznej i teatralnej ukazywał boga‑
tą gamę wartości egzystencjalnych. Jego dzieła przenikały problemy metafi‑
zyczne, wieczne pytania o cel i sens ludzkiego cierpienia. Malarz, scenograf, 
reżyser, teoretyk teatru, pedagog był twórcą jedynego awangardowego teatru, 
jaki udało się stworzyć w czasach reżimu komunistycznego na scenach pro‑
fesjonalnych w Polsce. Szajna stworzył oryginalny język teatralny, którego 
głównymi składnikami były wyraziste i syntetyczne znaki wizualne pocho‑
dzące od aktorów oraz przestrzennej kompozycji plastycznej. Tworzył teatr 
obrazów o wielkim ładunku emocjonalnym, w którym wizja okrucieństwa 
składała się na syntetyczny obraz człowieka i świata po przeżytej Zagładzie2. 

1 K. Rauch-Grodecka, Zimowy lunch z Szajną. Wywiad. „Dziennik Nowojorski” 1.03.1996. 
Wypowiedź artysty po otrzymaniu Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie 
teatru, którą odebrał w salach Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 2 lutego 1996 roku. 
Por. B. Kowalska, Kalendarium życia i twórczości, w: tejże, Józef Szajna i jego świat, Galeria 
Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Warszawa 2000, s. 237.
2 Na temat znaczenia teatru Józefa Szajny w badaniach nad pamięcią Zagłady oraz o zjawisku 
głębokiej przemiany tej dziedziny sztuki na skutek społecznego doświadczenia bycia świadkiem 
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Szajna eksponował lęk jako fundamentalne doświadczenie człowieka „zara‑
żonego śmiercią”. Należał do tzw. generacji „zarażonych śmiercią”, czyli po‑
kolenia Kolumbów – jak to określił po wojnie Kazimierz Wyka, zapożyczając 
nazwę od tytułu powieści Kolumbowie. Rocznik 20 (1957) Romana Bratnego, 
pisarza opisującego przeżycia bohaterów dotkniętych dramatyzmem, traumą 
doświadczeń okupacyjnych i obozowych.

Dzieła plastyczne i teatralne Szajny, określane mianem „teatru paniki”, 
brutalnie konfrontowały widza z problemem utrzymywania jednostkowej 
tożsamości w świecie dotkniętym przemocą i totalitaryzmem. Lęk przed po‑
wtórnym zniewoleniem i groźba nowej katastrofy stały się tematami często 
podejmowanymi w polskiej sztuce powojennej. Lęk jest jednym z najskutecz‑
niejszych mechanizmów skłaniających człowieka do działania. Przekaz płyną‑
cy z dzieła nacechowanego lękiem może mówić o emocjach, które mają swoje 
źródło w przeszłości (lęk reaktywny) albo są związane z obawą o przyszłość 
(lęk antycypacyjny) czy też dotyczyć prawa biologicznego (lęk właściwy)3. 
Duże znaczenie dla procesu konstytuowania wspomnianych tu rodzajów lę‑
ków mają zdarzenia z przeszłości. Szajna swoją traumatyczną przeszłość roz‑
grywał jako teraźniejszość własnego gestu artystycznego. W doświadczenie 
lęku obecne w jego twórczości plastycznej i teatralnej jest wpisana struktura 
powtórzenia, które nawraca do czegoś nieuchwytnego, wymykającego się 
świadomości i doświadczeniu. Lęk w twórczości Szajny nie znajduje miejsca 
w porządku reprezentacji, lecz staje się afektywną podstawą aktów percepcji. 
Z chwilą, gdy obiekt lęku zyskuje swój symboliczny wyraz, praca powtórze‑
nia zmienia swój charakter: od tego momentu służy odbudowaniu symbolicz‑
nych więzi, przeciwdziała rozpadowi, afirmuje przymierze między pamięcią 
a świadomością, przeciwdziała zapomnieniu. Od tego momentu repetycja ma 
inny sens, staje się zdolnością do rekombinacji już nie śladów pamięciowych, 
z definicji nieświadomych, lecz reprezentujących je w świadomości symboli 
pamięciowych. Składają się na nie w równej mierze pamięć, co żywione ową 
pamięcią wizje, obawy i przeświadczenia, także związane z przyszłością. Sło‑
wem, to wszystko, co można by nazwać specyficznym syndromem Kolumba, 
rozumianym jako zespół objawów choroby, jaka dotknęła tę generację. Lęki 
Kolumba nie zamykają się jednak w kręgu osobistych doświadczeń i odczuć, 
są też konsekwencją odpowiedzialności za człowieka i świat. 

Różnorodne definicje lęku łączy jedno: nieznany jest jego obiekt. Zda‑
niem Jacques’a Lacana lęk nie tylko nie ma swojego przedmiotu, ale także nie 

cudzego cierpienia i równie powszechnego wyparcia tego doświadczenia piszę w innym miej‑
scu. Zob. L. Dorak-Wojakowska, Szajna: Teatr/Te-art. W poszukiwaniu formuły teatru pla-
stycznego, Kraków 2017. 
3 Zob. M. Leary, R.M. Kowalski, Lęk społeczny, przeł. E. Zaremba, Gdańsk 2001, s. 20.
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podlega on symbolicznemu przedstawieniu. Lęk przypomina o braku, miejscu 
przekreślenia, doświadczeniu utraty, o sytuacji całkowitej bezradności, w ja‑
kiej żyjąca istota może się w każdej chwili znaleźć, w jakiej znajdowała się 
zaraz po urodzeniu. Lęk jest zatem doświadczeniem izolującym, zrywającym 
wspólnotowe więzi, silnie odczuwanym, ale niedającym się jasno wypowie‑
dzieć. Lęk nie jest związany z żadnym przedmiotem, symbolem, nie należy 
do łańcucha znaczących – zawsze wskazuje na coś, co jest lub wydaje się nie‑
znane, co odczuwane jest jako pustka, która nie zna swojego początku (nie pa‑
mięta swego „pierwszego razu”), ani swego końca (od lęku całkowicie może 
uwolnić jedynie śmierć). Dlatego idealnym lękowym anty-obiektem stała się 
w twórczości Tadeusza Kantora maszyna aneantyzacyjna, która niczego nie 
przedstawia, ale zagłusza, rozbija tok mowy, przeszkadza i unicestwia4. 

Szajna w swojej twórczości próbował „pokazać lęk”, na różne sposoby 
unaocznić go, uczynić dla aktora i widza widzialnym i słyszalnym. Jego dzie‑
ła plastyczne (rysunki, grafiki, collages, instalacje, enivronment) i teatralne 
wywołują w odbiorcy przerażenie, lęk, strach, a czasem wręcz obrzydzenie. 
Wpisują się także, w zamierzony czy niezamierzony sposób, w dyskurs na 
temat stworzonego przez człowieka systemu kultury, który zmierza ku zagła‑
dzie. Postępujący nieomal na oczach widza proces niszczenia i rozkładu ciał, 
spowicie figur-kukieł w tlejące całuny, czy też doprawienie zdruzgotanym 
ciałom protez z tworzywa im obcego (np. szkło, silikon, styropian) ma w so‑
bie jakąś fascynującą siłę i gotycką wzniosłość. Przykładem są wypełniające 
przestrzeń galerii, a także sceny homunkulusy, bezgłowe i bezrękie kadłuby 
pochodzące z jego dzieł plastycznych (Epitafium III 1967).

Artysta ten przez ponad pięćdziesiąt lat penetrował temat Zagłady, poka‑
zując zniszczenie, degradację ludzkości w sugestywnych obrazach i instala‑
cjach. Roztrzaskane manekiny, kukły, buty, taczki, zardzewiałe rury przez 
swoją brzydotę i kalectwo zyskują wymiar estetyczny i etyczny. Stąd spotka‑
nie z twórczością Józefa Szajny to coś więcej niż przeżycie natury estetycznej. 
To rodzaj doświadczenia życiowego, to jak wstrząsające spotkanie z człowie‑
kiem toczącym dramatyczną i nierówną walkę z nieuchronnym przeznacze‑
niem, żyjącym z piętnem śmierci, zagubionym w chaosie historii. Jego dzieła 
przedstawiające zdeformowane kukły, podobne do ludzi, mówią o kalectwie 
ludzkiej natury, o kruchości ludzkiego ciała i ducha. Zunifikowany tłum ano‑
nimowych postaci, bez jakichkolwiek rozpoznawalnych rysów, bez twarzy, 
bez biografii, tworzących ludzkie mrowisko, to nie tylko symbol tysięcy osób 
wymordowanych w czasie wojny, ale także wizja cywilizacji XXI wieku ‒ 
milionów zagubionych, bezimiennych istot, które zaludniają przestrzeń jego 

4 Zob. G. Niziołek, Lęk i co dalej…, w: tegoż, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013, s. 416.
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obrazów (Nasz wiek XXI 1985; Embriony 1985; Bezimienni 1986) oraz kom‑
pozycji przestrzennych (Ołtarzyk z nogami kukły 1971-72; Partyzant 1971-72; 
Apostoł 1974), które w większości zostały włączone do jego autorskich spekta‑
kli teatralnych.

Niewprawny odbiorca tych dzieł zada zaraz pytanie, skąd wziął się spe‑
cyficzny język artystyczny, który może budzić sprzeczne emocje. Klucza do 
odpowiedzi należy szukać w biografii artysty, w której można by prześledzić 
momenty stanowiące o jego „traumatycznym dotknięciu lęku”. Urodził się 
w 1922 roku w Rzeszowie. Jego lata młodości przypadły na okres II woj‑
ny światowej. Działał wówczas w Szarych Szeregach oraz Związku Walki 
Zbrojnej. Uciekał przed hitlerowskimi prześladowaniami na Węgry. Na tere‑
nie Słowacji został pojmany i przewieziony do więzień w Muszynie, Nowym 
Sączu i Tarnowie. Ostatecznie w lipcu 1941 roku trafił do Oświęcimia, potem 
do Brzezinki. Za próbę ucieczki z obozu znalazł się w karnej kampanii, osa‑
dzono go w tzw. bloku śmierci, gdzie przebywał dwa tygodnie w celi o wy‑
miarach 90×90 cm. Od 1944 roku był więziony w Buchenwaldzie. Do Polski 
wrócił w 1947 roku. Podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
na Wydziale Grafiki (dyplom w 1952 r.) i na Wydziale Scenografii (dyplom 
w 1953 r.). Po otrzymaniu w 1952 roku dyplomu z grafiki, a następnie w 1953 
roku ze scenografii rozpoczął pracę jako scenograf w teatrze w Opolu. Jego 
scenicznym debiutem była scenografia do sztuki Sprawa rodzinna Jerzego 
Lutosławskiego w reżyserii Ireneusza Erwana, wystawionej w Teatrze Ziemi 
Opolskiej (premiera 9 V 1953). W Opolu poznał Krystynę Skuszankę i Je‑
rzego Krasowskiego, z którymi pracował jako scenograf, a następnie dyrek‑
tor Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Wówczas występował jeszcze tylko 
w roli plastyka, choć zaczął zajmować się także reżyserią, co dopiero – jak to 
określił w jednej z rozmów – pozwoliło mu w pełni zrealizować własną kon‑
cepcję teatru”5. Po odejściu z Teatru Ludowego, od 1966 roku związany był 
ze Starym Teatrem, współpracował z Teatrem Śląskim w Katowicach. Zreali‑
zował między innymi, spektakle Oni i Nowe Wyzwolenie (Stary Teatr, 1967), 
Rzecz listopadową (Teatr Śląski, 1969) i Fausta (Teatr Polski w Warszawie, 
1971). W 1971 roku został dyrektorem Teatru Klasycznego, mieszczącego 
się w skrzydle Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, już po kilku miesiącach 
zmienił nazwę na Teatr Studio. Był to okres pełnej dojrzałości twórczej arty‑
sty. Tutaj powstały przedstawienia, które na trwałe weszły do historii teatru: 
Witkacy (1972), Gulgutiera (1973), Cervantes (1976), Majakowski (1978), 
a przede wszystkim Dante (1974) i Replika IV (1973). Szajna z Teatru Studio 

5 E. Żmudzka, Z Józefem Szajną rozmowa o scenografii, reżyserii, tradycji i współczesności, 
„Zwierciadło” 28 VIII 1966, nr 35, s. 7.
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stworzył szeroko pojęty ośrodek kultury. Powstała tu Galeria Studio oraz po‑
dyplomowe Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych.

Szajna chętnie sięgał po artystyczne uogólnienia, metafory plastyczne i te‑
atralne, w których zagłada czy degeneracja poszczególnych istnień, przed‑
miotów zyskuje wymiar uniwersalny. Żerując na własnej biografii, pragnął 
zachować ślad zła, przemocy, cierpienia jako komentarz do powojennej rze‑
czywistości. Prawie samoistnie dokonywało się w jego dziełach przebudo‑
wywanie znaczeń. Jako artysta przeszedł wyraźną drogę: od zamknięcia swej 
twórczości w doświadczeniu pokolenia, które niosło w sobie traumę obozów 
koncentracyjnych, do uogólniania zagłady jako doświadczenia granicznego 
ludzkości w XX wieku. Widać to wyraźnie w różnicach, jakie zarysowały się 
pomiędzy słynną instalacją Reminiscencje (1969) a Repliką (1971), zaprezen‑
towaną na Festiwalu w Edynburgu, która to instalacja dała początek swoiste‑
mu „teatrowi paniki Szajny”6. 

Wybitne dzieło Szajny zatytułowane Reminiscencje – plastyczne environ-
ment po raz pierwszy zostało pokazane w Krakowie w 1979 roku na zamówie‑
nie Akademii Sztuk Pięknych z okazji obchodów stupięćdziesięciolecia jej 
istnienia. Władze uczelni poprosiły artystę o wykonanie dzieła upamiętniają‑
cego lata niemieckiej okupacji, kiedy Akademia była zamknięta, a większość 
pedagogów została wymordowana. Jego głównym elementem był wycięty 
z płyty pilśniowej, nadnaturalnej wielkości obrys sylwetowy z naklejonym 
powiększonym zdjęciem obozowym profesora Ludwika Pugeta. Stanowił on 
bramę, przez którą musieli przejść widzowie do następnego pomieszczenia. 
Tam gęsto rozstawione zostały sztalugi, do których przypięto kartki wyrwane 
z katalogów ze zdjęciami i nazwiskami pomordowanych. Zdaniem Bożeny 
Kowalskiej, ich układ, dzięki formie i wytworzonemu nastrojowi, kojarzył się 
z krzyżami. Te drobne znaki ludzkiej obecności poukładane były na stołach, 
podłodze, przyklejone zostały do ścian. Czasami koło sztalugi leżała samot‑
nie paleta albo wisiał pozostawiony fartuch. Kowalska komentowała: „Był to 
pierwszy z taką siłą przywołany przez Szajnę krzyk martwych przedmiotów”7.  
W zamierzeniu nieożywiona instalacja miała bezpowrotnie utracić swoją 
statyczność i jednorodny kontekst interpretacyjny. W Reminiscencjach prze‑
strzeń galerii wypełniały rozrzucone sztalugi, wyglądające jak stos drewna 
przeznaczonego na spalenie bądź jak rusztowanie podpierające rozpadające 
się otoczenie, wzmagające aurę kresu: agonii ludzi i przedmiotów. Aktywny, 
ożywiany przez aktorów układ przedmiotów rozrzuconych powtarzał Szajna 
6 Terminem „teatr paniki” posłużył się Jerzy Moskal w odniesieniu do dzieł Szajny prezento‑
wanych podczas wystawy-instalacji Światu – epitafium i apoteoza, która miała miejsce w Cen‑
trum Scenografii Polskiej w Katowicach w marcu 1993 roku. 
7 B. Kowalska, O plastyce Szajny, w: tejże, Józef Szajna i jego świat, dz. cyt., s. 32.
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w różnych wariantach Repliki, czyniąc z plastycznego environment uniwer‑
salnie pojęty teren niepewności i zagrożenia8. Podczas realizacji Reminiscen-
cji w Szkocji, cały projekt zrodzony w wyobraźni reżysera zaczął nabierać 
wyraźnych konturów. Tam też zaangażował jeszcze dwóch aktorów. Tak po‑
wstała Replika I jako instalacja plastyczna dla Muzeum w Göteborgu w 1971 
roku, a następnie zmieniona w przedstawienie i zaprezentowana w Edynburgu 
na festiwalu teatralnym. W 1973 roku powstała Replika III, znacznie rozbu‑
dowana w stosunku do poprzedniej wersji – na kolejnym festiwalu w Nancy. 
Prezentowana później w licznych krajach Replika IV miała swoją premierę 
w Malarni Teatru Studio w Warszawie w 1973 roku9. Spektakl Replika stał się 
wielkim teatralnym dziełem – protestem przeciw zniewoleniu, terrorowi i nie‑
potrzebnej śmierci, wzbudzającym głębokie przeżycia w różnych miejscach 
na świecie. Szajna zrealizował ją jako prawie bezsłowne działanie teatralno‑
-plastyczne. Jak pisze Zbigniew Taranienko:

Akcja Repliki była prosta: okaleczeni ludzie wygrzebywali się ze sterty odpa‑
dów po nieokreślonym nigdzie kataklizmie i próbowali się wzajemnie odna‑
leźć. W pewnym momencie pojawił się wśród nich żądny władzy uzurpator, 
który potrafił ich zniewolić, zapędzić do zbędnej pracy i zniszczyć. Poza pro‑
wokatorem przetrwali wszyscy, mimo wielokrotnego ocierania się o granicę 
życia. Szajna, wychodząc osobiście pod koniec spektaklu na scenę, tak kon‑
struował jego finał, że tragedia przekształcała się w epitafium dla zmarłych. 
Napięcie i groza Repliki przemieniały się w memento, skłaniające do głębokiej 
refleksji moralnej10.

Wiele recenzji powstałych po podróżach zagranicznych teatru Szajny wska‑
zuje, iż najczęściej odczytywano Replikę jako walkę wolności ludzkiej z to‑
talitarnym zagrożeniem. W wielu świadectwach zauważano, że w spektaklu 

8 Zob. K. Fazan, Ruina – alternacje teatralnego obrazu. Między krajobrazem po bitwie 
a śmietnikiem odzyskanej wolności, w: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwet-
ki – rozmowy, red. K. Fazan, A. Marszałek, J. Rożek-Sieraczyńska, Kraków 2016, s. 63.
9 W tej wersji Repliki wystąpili m.in.: Irena Jun, Stanisław Brudny, Krystyna Kozanecka, 
Antoni Pszoniak, Józef Wieczorek, a także dwoje aktorów angielskich. W Replice II na festi‑
walu w Edynburgu w Galerii Demarco pojawia się już aktor-animator i akcja. Obok „Ściany 
butów”, kompozycji „Uzurpator”, „Ołtarzyk”, „Partyzant”, „Matka”, „Dziecko”, „Ciężarna” 
i in. powstała „rzecz o agonii świata i naszym wielkim optymizmie”, „krzyk naszych czasów” – 
jak komentował Szajna w programie teatralnym przy okazji światowego Festiwalu w Nancy 
w 1973 roku. W 1980 roku została przygotowana Replika V w związku z wyjazdem Teatru Stu‑
dio do Francji, w 1984 polsko-turecka Replika VI, a także wzbogacona o prolog nowa wersja 
polska. W końcu, pojawiły się jeszcze osobne przedstawienia: izraelskie – w 1986 roku jako 
Replika VII, a później amerykańskie. Zob. Z. Taranienko, Akcja Repliki – dzieła Józefa Szajny, 
w: Nowy Szajna, czyli o pamięci i pojednaniu, red. I. i S. Nyczajowie, Kielce 2007, s. 56.
10 Z. Taranienko, Akcja Repliki – dzieła Józefa Szajny, dz. cyt., s. 57. 
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człowiek rodził się z nicości współczesnego śmietniska, pozostawał w re‑
lacjach wobec żywiołów płodnej ziemi, oczyszczającej wody, niszczącego 
ognia czy inspirującego do wzlotu w górę i zarazem zatruwającego powietrza. 
Replika to także spektakl o ludzkim „wrzuceniu w byt”, o konieczności wybo‑
ru własnej postawy i odpowiedzi na postawy innych. Intencje Szajny wiązały 
się w tym zakresie z jego ówczesnym rozumieniem teatru: przyjęciem zasa‑
dy takiego konstruowania spektaklu, by stał się on „dziełem sztuki czystej”, 
bliskim plastyce. Przekształcanie teatru nie sprowadzało się jednak do spraw 
formalnych – już same intencje tej przemiany miały bogate odniesienia filo‑
zoficzne. Przesycona była nimi także, zawarta w Replice, jedna z podstawo‑
wych idei Szajny: ukazanie, jak człowiek staje się mechanizmem, rzeczą, i jak 
ożywia się kukła – martwy przedmiot. Zróżnicowany stosunek człowieka do 
przedmiotów, wachlarz postaw, jakie wobec nich można przyjmować, kon‑
sekwencje materializującej się chęci posiadania i nadmiernej konsumpcji – 
w skali indywidualnej i społecznej – przenikały Replikę. Uprzedmiotowienie 
i mechanizacja dopełniały obraz człowieka i jego meandryczną moralność. 
Problemy łączące się ze stosunkiem człowieka do przedmiotów u Szajny mia‑
ły wskazywać na cywilizacyjne późniejsze zagrożenia. Replika nosiła w sobie 
treści uniwersalne, choć przesłaniał je obraz ludzi po katastrofie, która dopro‑
wadziła do zniszczenia ich samych, poddanych po pewnym czasie zniewo‑
leniu, zainicjowanym przez uzurpatora władzy, ostatnią postać zrodzoną ze 
śmietniska. Po obejrzeniu spektaklu Bożena Kowalska napisała:

W tej martwej ruinie-śmietniku, owianej dymem jakby ze zgliszcz po ostatecz‑
nej zagładzie świata, budzi się życie. Głodna i ślepa ręka wyciąga się z chaosu 
i katastrofy w poszukiwaniu kawałka chleba. Kopiec wibruje zmartwychwsta‑
łymi. Jednakże z Apokalipsy powstają resztki po ludziach: okaleczone, bez 
rąk, nóg, oczu – ludzkie destrukty. To ożywiają na równi aktorzy jak kukły, 
wydobyte ze zgliszcz. Wbrew dojściu do samego dna ludzkiego czy nieludz‑
kiego upadku, degradacji i cierpienia, przeżywają w człowieku ślady miłości, 
współczucia, odruchu dobroci. Ożywa też żądza władania, przemoc i okru‑
cieństwo. Dwie strony ludzkiej natury. Zabawkę dziecięcą – bąka wprawione‑
go w ruch w ostatniej sekwencji spektaklu – można interpretować jako gorzki 
symbol odwiecznego zaczynania przez ludzkość tej samej drogi, od nowa nie‑
zmiennie [...]11.

Zdaniem Zofii Tomczyk-Watrak, Replika była postrzegana przede wszyst‑
kim przez pryzmat koszmaru obozowej rzeczywistości. Jednak sam Szajna 
bronił się przed takim uproszczeniem. Po międzynarodowym sukcesie spek‑
taklu powiedział:

11 B. Kowalska, O plastyce Szajny, dz. cyt., s. 33.
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Myślę, że moja sztuka jest zrozumiała dla wszystkich, a zawężenie jej pro‑
blematyki do obsesji obozowych jest dużym uproszczeniem. Meksykanom na 
przykład kojarzyła się z trzęsieniem ziemi, Wenezuelczycy zaś traktowali ją 
jako misterium12.

Podobnie jak prace plastyczne Szajny, tak i Replika traktuje przede wszyst‑
kim o udręczeniu i okrucieństwie, a więc wątek eschatologiczny sytuuje się 
tutaj na pierwszym planie. Krytycy po obejrzeniu spektaklu pisali, iż dzię‑
ki zastosowanym środkom plastycznym i grze aktorów, którzy poruszali się 
po scenie niemal bez słów, udało się wykreować atmosferę przerażenia, lęku 
i cierpienia13. Zbigniew Taranienko napisał, iż

Replika miała charakter dramatyczny, nasycony wyrazistymi emocjami. Przy‑
pominała seans, jakiś nieznany rytuał, niecodzienną ceremonię, którą stawała 
się dla uczestniczących w niej aktorów. Była bowiem dla nich przede wszyst‑
kim osobistą wypowiedzią, mieszczącą się poza skonwencjonalizowaną grą 
aktorską. Emocje przesyłane przez aktorów spektaklu widzom były równie 
ważnym składnikiem przekazu treści, jak ich działania czy też całościowa kon‑
strukcja dramatyczna14.

Przestrzeń sali teatralnej wypełniała bezładna sterta śmieci, przysypana 
czarną ziemią, wokół rozmieszczono szary papier, jakieś buty, zagubione pro‑
tezy. Na ten aspekt przedstawienia zwrócił uwagę także w swojej recenzji 
Tadeusz Kornaś: 

Wokół tej sterty, po czarnej ziemi chodził samotny mężczyzna, pchając meta‑
lowe taczki. Jego strój kojarzył się z obozowym uniformem. Na głowie miał 
beret, nasadzony jak czepek. Na taczki przerzucał kamienie, jakieś odpadki 
po zaginionym świecie. Wygrzebał z coś. Małe zdjęcie człowieka w pasiaku. 
Schował je pod czapkę. Pchając taczki, wyjechał z pola gry poprzez wyciętą 
sylwetę, poprzez porzucone sterty butów15.

Bohaterami tego milczącego seansu stawały się wypełniające scenę mar‑
twe kukły wraz z wydobywającymi się ze zgliszcz aktorami16. Z tej samej 

12 M. Czanerle, Szajna, Gdańsk 1974, s. 14.
13 Zob. B. Kowalska, „Replika” Józefa Szajny, w: Program, red. E. Wrońska, Warszawa 1988.
14 Z. Taranienko, Akcja Repliki – próba rekonstrukcji, w: tegoż, Przestrzenie Szajny, Rzeszów 
2009, s. 236.
15 T. Kornaś, Racja przeciw umarłym – „Replika” Józefa Szajny, „Didaskalia” 2007, nr 78, 
s. 43.
16 Na podstawie scenariusza Repliki, autorstwa Józefa Szajny, dostępnego w zbiorach Archi‑
wum Teatru Studio w Warszawie. Por. Z. Taranienko, Akcja Repliki – próba rekonstrukcji, dz. 
cyt., s. 243.
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sterty odpadków aktorzy wyciągali makabryczne figury-rzeźby, mówili do 
nich, próbowali czesać ‒ utożsamiali się z kukłą. Spod gruzów wyłaniały się 
fragmenty ciał, na przykład figura dziewczyny w ciąży z rozpłatanym brzu‑
chem, wewnątrz którego widać wnętrzności i jakieś oko. Wiele z wygrzeby‑
wanych z ziemi figur, zwłaszcza kobiet, zachowało ślady dawnej urody, są 
one jednak zdeformowane, wynaturzone. Postacie te przypominają abstrak‑
cyjne obrazy Szajny o formach biologicznych, które artysta nazwał „teatrem 
organicznym”.

Spektakl Replika, podobnie jak pla‑
styczne Reminiscencje, czy Nike-envi-
ronments był oparty na lękowym mecha‑
nizmie: ludzie zostali tu zredukowani do 
przedmiotów, postawieni w sytuacji gra‑
nicznej, poniżającej. Ekspresja aktorska za‑
wierała w sobie żywioł paniki, lęku, trwogi 
przez śmiercią, głodem, unicestwieniem. 
Do specyfiki paniki należy nagłe pojawie‑
nie się niepokojących objawów i wyjątko‑
wość przeżyć. Postacie w Replice sprawiały 
wrażenie, jakby zachowały w sobie pamięć 
doświadczenia krańcowego, stanu, w cza‑
sie którego – choć ich życiu faktycznie nie 
zagraża niebezpieczeństwo – to ich myśli 
i wyobrażenia podążają ku granicy życia, 
śmierci i przewidywanego szaleństwa.

W Replice z rozgrzanego dymem pa‑
górka aktorzy wydobywali także ludzkie 
kadłuby, protezy. Aktor grający Superme‑
na (w tej roli Antoni Pszoniak) zamiast ręki wyposażony był w długą meta‑
lową prostą rurę, na nogach miał wysokie buty, kombinezon, zapaloną la‑
tarkę na piersiach oraz zawieszoną obok niej gumową rurę, jakby od maski 
gazowej. Jedynym jego celem było szerzenie przemocy17. Zachowanie się 
Supermena wywoływało przerażenie i strach wśród otaczających go posta‑
ci, które w maskach gazowych (atrybut bezpieczeństwa?) jakby w obawie 
przed paraliżującym je strachem przed uzurpatorem-maszyną niosącym za‑
gładę, w morderczym biegu krążyły wokół sceny, tocząc rzucone im przez 
niego koła rowerowe. Pod koniec biegu, zdejmowały maski i padały na ziemię 
z wycieńczenia. Scena stopniowo przemieniała się w przedziwnie pokraczne 

17 Por. T. Kornaś, Racja przeciw umarłym, dz. cyt., s. 44.

Fot. 1. Józef Szajna, Nike-environ-
ments 1971, Galeria Szajna. Ze 
zbiorów Teatru im. Wandy Sie‑

maszkowej w Rzeszowie
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panoptikum. Poszczególne epizody (zdarzenia) ze spektaklu trudno ułożyć 
w jedną historię. A jednak spektakl, jak pisało wielu krytyków, działał na wi‑
dzów niezmiernie silnie poprzez skojarzenia, nastroje, kształt plastyczny, grę 
aktorów. Replika jest teatrem, który – jak zauważa słusznie Bożena Kowalska – 
gra przede wszystkim elementami wizualnymi. Jest on zespolony z plastyką tak 
bez reszty, że każdy gest, a nawet dźwięk, wydaje się w nią wpisany i z niej 
poczęty18. Mimo działania ekspresją Replika nie ma nic z dzielenia się artysty 
jego osobistym przeżyciem. Raczej odwołuje się do losów homo sapiens jako 
gatunku. Siła napięcia emocjonalnego tego nowatorskiego dzieła z pogranicza 
różnych gatunków sztuki w niczym też nie ogranicza uniwersalizmu jego wy‑
powiedzi. Dzieło to oddziaływuje na widza spiętrzoną metaforą, aluzjami i aso‑
cjacjami, halucynacyjną w swoim wizjonerstwie estetyką. Replika adresowana 
była w równym stopniu do intelektu, co emocji, do indywidualnego doświad‑
czenia i zbiorowej pamięci. Stworzona jako miejsce rozpadu symbolicznego 
porządku, emanacja czystego lęku, została przeniesiona za sprawą widowni 
w obszar przestrzeni symbolicznej. Szajna szybko to pojął i podchwycił nowy 
mechanizm odbioru swojego teatru, jaki uruchomiła Replika.

Mechanizm „pierwszego razu” jako „już powtórzenia” analizował Jacques 
Derrida, czyniąc z Freudowskiej koncepcji nieświadomego śladu pamięcio‑
wego podstawę sceny pisma, na której można zapisać tylko różnicę, nigdy zaś 
obecność19. W teatrze nie ma „pierwszego razu”, bo ślad pamięciowy zapisuje 
się poza świadomością, i kiedy zaczyna inscenizować własną obecność, musi 
uruchomić mechanizm powtórzenia, musi niejako przyznać się do własnej 
nieobecności. Niewątpliwie ten rodzaj konceptualizacji idei powtórzenia był 
Szajnie bliski w całej jego twórczości przełomu lat 60. i 70., a także podczas 
pracy nad Repliką. Powtórzenie, którego dokonała publiczność Repliki, czyni‑
ło stertę ziemi i rupieci tworzących usypisko wraz z wyłaniającymi się z niej 
postaciami sceną wszelkich, zapomnianych, a powracających w zbiorowej 
pamięci wydarzeń z historii XX wieku.

Dzisiaj taki obraz spektaklu Szajny jest już kliszą naszego myślenia o Re-
plice jako o „biednej” scenie „wielkiej” historii. Ale proces, który doprowadził 
do wytworzenia tej kliszy, był nieoczywisty, złożony i obfitujący w różnorod‑
ne epizody, perypetie, przemyślenia i wyparcia. Szajna był zarówno podmio‑
tem, przedmiotem, jak i czujnym obserwatorem tego procesu. Jak dalece był 
ten spektakl-milczenie dziełem uniwersalnym świadczy jego wieloraki od‑
biór w zależności od osobowości i wrażliwości widza, od jego osobistych 
18 Zob. B. Kowalska, O plastyce Szajny. Reminiscencje i Replika, w: tejże, Józef Szajna i jego 
świat, Warszawa 2000, s. 33-34.
19 J. Derrida, Freud i scena pisma, w: tegoż, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 
2004, s. 347-402.
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doświadczeń i od odniesień, jakie mu nasuwa obszar kulturowy, w którym 
wyrósł. Kilka przykładów. Teresa Krzemień pisała o Replice, iż była „Przede 
wszystkim szokiem, zabiegiem terapeutycznym”20. Z kolei jeden z amerykań‑
skich krytyków pisał, że „Szajna pobudza do życia cmentarz, który człowiek, 
zmierzając ku coraz wyższym osiągnięciom w dziedzinie techniki, zbudował 
sam dla siebie”21. W Norwegii pisano:

Tematem [Repliki – B.K.] jest ludzkość i ta prowokująca forma teatralna 
przypomina wiersz, bo wiersza także do końca nie można wytłumaczyć. Jest 
w spektaklu terror i strach, jakieś fragmenty przywodzą na myśl więźniów, 
może obóz koncentracyjny, który przeżył twórca. Najlepiej pozwolić praco‑
wać podświadomości22.

W Meksyku Replika natrafiła na wątki zakotwiczone w tamtejszych tra‑
dycjach – przede wszystkim w kulcie śmierci. Do legendy Repliki należy ów 
pierwszy wstrząs, szok, milczenie widzów, spazm lęku, o którym pisał Zbi‑
gniew Taranienko23.

Trochę śladów po tym pierwotnym doświadczeniu szoku jednak zostało. 
Po wielu latach aktorzy byli zdolni wskrzesić w sobie pamięć pierwszych in‑
tencji Szajny. Irena Jun przypomniała toczone podczas prób rozmowy o mar‑
twym ludzkim ciele, o trupach, które miały pobudzić wyobraźnię i wrażliwość 
aktorów, zaprowadzić ich w graniczne rejony ludzkiej i aktorskiej kondycji. 
Późna twórczość Szajny pokazała jak bardzo się od tego pierwotnego impulsu 
oddalał. Świadectwa aktorów były reakcją na wizualne zapisy pierwszej wer‑
sji Repliki i wydają się symptomatycznie związane z mechanizmem powrotu 
zapomnianego doświadczenia.

U Szajny świat zostaje zredukowany do odruchów elementarnych i zde‑
gradowanych, artysta nie pozostawia miejsca na erotykę i wzory zachowań 
przypisane płci. W pracach plastycznych i teatralnych nawiązujących do za‑
głady ciało nie jest nawet obiektem seksualnym, lecz po prostu obiektem bio‑
logicznym, wydanym na cierpienie i przeznaczonym na śmierć. Ciało powra‑
ca do sfery realnego24. Nie jednostkowego, lecz realnego, zbiorowego. Ciało 

20 T. Krzemień, Między oczy, „Kierunki” 1973, nr 43.
21 Z. Tomczyk-Watrak, Józef Szajna i jego teatr, dz. cyt., s.113.
22 B. Kowalska, O plastyce Szajny, w: tejże, Józef Szajna i jego świat, dz. cyt., s. 35.
23 Z. Taranienko, Akcja Repliki – dzieła Józefa Szajny, dz. cyt., s. 55-100. Tekst ten, będący 
opisem działań aktorskich opiera się na pamięci polskiej prapremiery, dwudziestu czy trzydzie‑
stu oglądanych, później spektaklach Repliki w różnych wersjach, i na sporządzanych wówczas 
na gorąco notatkach, głównie w latach 1982-1985. 
24 Jacques Lacan opisuje kulturowe odrzucenie realnego na rzecz wyobrażonego lub sym‑
bolicznego w procesie socjalizacji człowieka. Potem ten lęk przed realnym jako sferą śmierci 
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ukazane w stanie rozpadu przechodzi ze sfery kulturowego zróżnicowania 
w akulturowe stadium pomiędzy organicznym a nieorganicznym. „Aktorzy 
odnoszą się do kukieł jak do partnerów gry, sami są też resztkami zmarłych, 
żywą pozostałością tych, którym udało się przetrwać, ocaleć”25. Człowiecze 
szczątki u Szajny głównie łączy zatarcie twarzy i potraktowanie jej jako miej‑
sca czy przestrzeni na rozpisanie rany26. Postacie w teatrze Szajny wielko‑
ścią przypominają normalnych ludzi, ale są brzydkie, zniekształcone, kalekie. 
Sprawiają wrażenie nie do końca żywych, niektóre wyglądają jakby zostały 
już pogrzebane, jednak nie można również powiedzieć, że są całkowicie mar‑
twe. Niektóre, tak jak kukła z ołtarzyka włączona do Repliki, budzą nawet 
odrazę, mają szeroko otwarte oczy, sprawiają wrażenie jakby „obserwowały” 
patrzących na nie widzów.

Dezintegrację ciała i towarzyszące mu 
cierpienie ukazuje artysta w pracach pla‑
stycznych, takich jak Totem z 1967 roku, 
zwany także Epitafium IV, rzeźbach-as‑
semblages Nike z Göteborga, Ciężar-
na, dziewczyna z blond włosami, zwa‑
na Aniołem śmierci, czy przywołana tu 
twarz z Ołtarzyka – w których to dziełach 
ślady śmierci zniszczyły urodę kobiecego 
ciała, sprawiły, że stały się one bardziej 
napawające lękiem i odrażające niż godne 
współczucia.

W swoim „teatrze paniki” pokazywał, 
że mimo iż ludzie, którzy zginęli na woj‑
nie i w obozach koncentracyjnych już nie 
żyją, a ci którzy przetrwali starają się za‑
cząć wszystko od nowa. Ludzie, którzy 
umarli powracają jak potworny koszmar, 
są zjawami z przeszłości, które nie znik‑
ną nigdy. Wojna na wszystkich, którzy ją 

i chaosu powraca w snach lub stanach psychotycznych. Fascynacja wizerunkami zintegrowa‑
nego ludzkiego ciała stanowi wyraz pragnienia posiadania stałej i stabilnej tożsamości „[...] 
podmiot bowiem trwale zachowuje w sobie coś, co można by nazwać osadem dawnego do‑
świadczenia ciała we fragmentach”. Zob. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje 
kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000, s. 18-24.
25 Cytat z Programu do Repliki, Warszawa 1988.
26 Na ten temat zob. A. Sordyl, Status ciała, płci i obrazu kobiety w teatrze Józefa Szajny,  
w: „Życie zamieniam w obraz...”. Sztuka Józefa Szajny, Katowice 2005, s. 87 i 91.

Fot. 2. Józef Szajna, spektakl  
Replika 1974,  

Teatr Studio w Warszawie 
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przeżyli pozostawia nie gojącą się ranę, a ludzie, którzy zginęli podczas 
wojny są jak zombi – umarli, lecz tak naprawdę wciąż żywi w pamięci oca‑
lałych. Stałym komponentem „teatru paniki” była milcząca ludzka sylweta – 
znak rozpoznawczy Szajny. Forma sylwety użyta przez artystę do wyrażenia 
lęku o świat, o ludzi – okazała się figurą totalną. Sylweta jako forma, jako 
narzędzie, jako wyrazisty znak użytej przez kogoś przemocy, a właściwie 
jako znak ofiary tej przemocy, coś w rodzaju planszy-tarczy strzelniczej lub 
np. obrysu, negatywu czy pozytywu łagrowej fotografii stała się sygnaturą 
artysty. Potraktowana przez artystę przedmiotowo i podmiotowo, sprawuje 
rząd dusz. Zdaje się być pierwszą literą w języku jego sztuki, niesie w sobie 
ciężar kreacji obrazu świata po apokalipsie. Stanowi też w powojennej sztu‑
ce polskiej główny element oryginalnej i niepowtarzalnej wizji-przestrogi, 
ucieleśnienie lęku przed unicestwieniem człowieka. W 1973 roku sylweta 
doczekała się zwielokrotnienia – monumentalnej ekspozycji Sylwety i cie-
nie, znanej także pod nazwą Apel. Ukonkretnieniem formy sylwety stała się 
tutaj zmultiplikowana i zróżnicowana pod względem wielkości fotografia 
obozowa Ludwika Pugeta, ukazująca bestialstwo nazistów, włożona po‑
między inne sylwety-cienie. Ta uprzywilejowana przez Szajnę forma po‑
jawia się w Replice niemal zawsze. Różne jej rozmiary wyznaczają grani‑
ce „nieludzkiej ziemi”. Artysta obdarza sylwetę wieloma funkcjami: jedna 
z nich imituje nagrobek, inna jest traktem pokrytym butami ofiar, trzecia 
być może wrotami piekła. Obsesyjny stosunek artysty do czasów pogardy, 
rozpacz i determinacja w mówieniu o zagrożeniach współczesnego świata 
każą mu – w geście kreacji – oblać sylwetę czerwoną posoką. Sylweta jako 
ślad zdegradowanego istnienia wtargnęła także do chorzowskiego spektaklu 
Ślady (1993)27.

Stworzone w pracowni artysty assamblaże, takie jak Totem – Gablota 
z maską i włosami (1967), Uzurpator – potworna w swej karykaturalności 
postać zmontowana z protez ortopedycznych, karbowanej rury od elektro‑
luksu i głowy manekina, Nike bez rąk, czy Ciężarna, zostały włączone do 
późnych jego spektakli, zapoczątkowując w polskim teatrze nowy rodzaj 
narracji o współczesnym świecie porażonym wojną, holocaustem i totalita‑
ryzmem. W rozmowie z Jerzym Moskalem artysta wyznał:

27 Premierze autorskiego spektaklu Ślady Józefa Szajny, który odbył się 3 kwietnia 1993 roku 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, towarzyszyła wystawa zatytułowana „Teatr paniki Józefa 
Szajny” przygotowana w katowickim Centrum Scenografii Polskiej, tytułem nawiązująca do 
wcześniejszych kolaży i kompozycji przestrzennych artysty. Tytuł był prowokacją – nakazem 
tropienia, odszukiwania i odczytywania znaków i symboli. Stanowił „ślad” zarówno wcześniej‑
szych spektakli, jaki i asocjacje ogólnokulturowe – uniwersalne. 
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Z klaustrofobicznego lęku, ograniczeń przestrzeni, również z lęku przed tą 
przestrzenią, z tych resztek konstruuję plenery samotności. […] To moje wy‑
zwolone plenery psychiczne28.

W swoich tekstach Szajna wielokrotnie podkreślał, że teatr rozgrywa się 
w nim samym, że wszystko, co tworzył składało się na archipelag psychik 
ludzkich i nieludzkich – przemoc i okrucieństwo, bohaterstwo i poświęcenie. 
W istocie teatr jawił się w jego koncepcji jako zestaw powielanych i kulturo‑
wo ustabilizowanych procedur twórczych i percepcyjnych, opartych na me‑
chanizmach pamięci i powtórzenia. Teatr Szajny był jednym z przykładów – 
jak to określił Grzegorz Niziołek – symptomów przemiany medium teatru na 
skutek powszechnego społecznego doświadczenia bycia świadkiem cudzego 
cierpienia i równie powszechnego wyparcia tego doświadczenia29.

Teatr zanim stanie się metaforą, musi najpierw być zmysłowym, konkret‑
nym, osadzonym w jakimś „tu i teraz” przeżyciem. Stanisław Lem pod koniec 
lat 70. XX wieku w porażający sposób opisał teatralność Zagłady, jej związki 
z eschatologicznymi formami chrześcijańskich widowisk – zwracając uwagę 
na libidinalny aspekt Zagłady, wpisany w nią eksces spektaklu30. W odniesie‑
niu do polskiego teatru powojennego należałoby mówić nie tyle o granicach 
reprezentacji, ile o granicach odczytywalności zawartego w przedstawieniach 
świadectwa – doświadczeniu niepamięci uruchamiającym pracę powtórzenia. 
Mechanizmy blokujące lub zakłócające akty poprawnego odczytania zawar‑
tego w nich doświadczenia historycznego były niesłychanie złożone. Mogły 
mieć na to oczywiście wpływ same strategie artystyczne dążące do form silnie 
zmetaforyzowanych (jak u Szajny) lub świadomie zakładające zerwanie me‑
chanizmów referencyjności (jak w teatrze Tadeusza Kantora). Innym źródłem 
tego rodzaju zakłóceń odczytania były ideologiczne operacje na zbiorowej 
pamięci o wojnie i zagładzie Żydów. Działały tutaj zarówno mechanizmy wy‑
parcia związane z poczuciem winy obojętnych lub wrogich świadków Zagła‑
dy, jak i formy autentycznej niepamięci (w latach 1968-1980 temat zagłady 
Żydów został niemal całkowicie usunięty ze szkolnych podręczników; czy‑
li przynajmniej jedno pokolenie zostało ukształtowane w warunkach pełnej 
amnezji historycznej)31. Dlatego trudno przyjąć jakikolwiek jednolity ho‑
ryzont wiedzy i pamięci o Zagładzie, jakie reprezentowali twórcy teatralni 
i widzowie.

28 J. Szajna, Aby słowo stało się obrazem, a obraz słowem [Z Józefem Szajną rozmawia Jerzy 
Moskal], Katowice 1993, s. 8.
29 Zob. G. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013, s. 34.
30 S. Lem, Prowokacja, Kraków 1984, s. 36.
31 Zob. G. Niziołek, Teatr gapiów, w: tegoż, Polski teatr Zagłady, dz. cyt., s. 87.



331
LILIANNA DOrAK-WOJAKOWSKA
Doświadczenie lęku w teatrze paniki Józefa Szajny 

Charakterystycznymi cechami dzieł Szajny jest nagromadzenie grozy 
i cierpienia, znieważenia życia i antyestetyzmu śmierci. Niemal wszystkie 
postacie z jego teatru obecne także w pracach plastycznych są okaleczone: 
bez rąk, oślepłe, z kikutami nóg, storturowane, w łachmanach i pozbawione 
ludzkiej godności. Tworzą one symboliczne, zuniwersalizowane pomniki32. 
Według Antoniego Kępińskiego:

Lęk przed samotnością byłby zatem zbliżony do lęku przed śmiercią. Pośred‑
nio bowiem samotność równa się śmierci. Dlatego noc, gdy człowiek z ko‑
nieczności staje się samotny, kojarzy się często ze śmiercią. Noc jest symbo‑
lem śmierci. Śmierć jest snem wiecznym33.

W cyklu rysunków zatytułowanych Mrowiska, podobnie jak w niektórych 
jego spektaklach śmierć ukazana jest jako trupia czaszka. Podobnie jak w wie‑
lu rysunkach powstałych poza cyklem, jak na przykład Maska z 1986 roku, 
gdzie zza zasłony pięknych, bujnych włosów dziewczęcych dostrzegalna jest 
trupia czaszka zamiast oczekiwanej młodej twarzy. Symbolika Mrowisk jest 
nośna w znaczenia. Artysta podkreśla jej uniwersalizm, nadaje kompozycjom 
z tego cyklu dodatkowy tytuł Kosmos wyjaśniając, iż:

Po prostu mrowiska – to my wszyscy. Jest nas w świecie coraz więcej, bez-
imiennych, zagubionych, wyobcowanych i małych. […] Najpierw moja sztuka 
była krzykiem, wołaniem o Boga, potem zaklinaniem Losu. Wiarą pojedyn‑
czego człowieka – walczącego i wciąż pełnego nadziei, tak jak to utrwaliła 
w nas kultura śródziemnomorska. Ale jakby coś w nas pękło i zamazało na 
zawsze twarze. Nie chcąc tracić nadziei, zająłem się i tymi nijakimi ludźmi 
bez twarzy34.

Po latach zainteresowań artysty sztuką wielopostaciową – „tłumem”, coraz 
wyraźniej kształtowały się pojedyncze postaci. W latach 90. miejsce czło‑
wieka zunifikowanego zajęły gęby-maski. Świadectwem takiego wyboru był 

32 W 1995 roku w Buchenwaldzie artysta zrealizował w otwartej przestrzeni byłego obozu 
koncentracyjnego instalację zatytułowaną Korowód śmierci, w której każda z sześciu postaci 
heftlingów naturalnej wielkości pchała taczki naładowane kamiennymi ciosami i każda kolejna 
coraz głębiej zapadała się w ziemię. Był w tym pochodzie białych kukieł swoisty rytm, spotę‑
gowanie oddziaływania przez multiplikację. Postaci pozbawione twarzy, bezimienne – ludzkie 
automaty. Nawet dla osób nieznających historycznego źródła tego plastycznego wydarzenia 
stanowiło ono widmową scenerię, napawało odbiorców lękiem. Każda z owych sześciu postaci 
pochodu istniała wyizolowana od wszystkich pozostałych i od otaczającego świata. Była sama 
ze swym tragicznym losem i bez szans na przełamanie swego nieodwracalnego osamotnienia. 
Zob. B. Kowalska, O plastyce Szajny, dz. cyt., s. 29.
33 A. Kępiński, Lęk, Kraków 2002, s. 80.
34 J. Szajna, Gdy mówimy sztuka..., „Sztuka” 1980, nr 2, s. 3.
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cykl rysunków i gwaszy Gęby-Maski (1999) powstałych w późnym okresie 
twórczości. Oto jak swój wybór uzasadniał artysta:

Są zbitką prawdy i kłamstwa o człowieku, malarskim traktowaniem twarzy 
bez masek, lub masek bez twarzy. Z ironią traktuję bezmyślne, złośliwe gęby, 
zaklęte w grymasy i sytuacje, zbliżone do postaci z mojego teatru. „Śmieszek” 
i „Gnom” mogłyby w przyszłości pojawić się na scenie, bawić albo straszyć35.

Ludzie przedstawieni w cyklu kolaży 
zatytułowanych Gęby-Maski (1999) pre‑
zentują się jak puste w istocie opakowa‑
nia, jak fizyczne powłoki, pozbawione nie 
tylko duszy, ale jakiegokolwiek wnętrza. 
Nawet horror, jaki starają się wywołać, 
ma posmak zewnętrznego sztafażu. „To 
atrapy życia, zdegradowane emblematy 
twarzy”36. Człowiek okaleczony, zdefor‑
mowany, ukazany w tłumie podobnych 
do sobie postaci, przeraża swoim kalec‑
twem i bezmyślną stadną egzystencją.

Szajna łatwo przechodził od płaszczy‑
zny rysunku do obrazu-assemblage’u, od 
wytworzenia przestrzeni teatralnej do ani‑

macji akcji spektaklu bądź konstruowania environment – pełnego plastycznego 
otoczenia. Nie zmieniał jednak swych zainteresowań i swej diagnozy odnoszą‑
cej się do człowieka XX wieku. Potwierdzał tylko swoje przesłanie – ostrzeże‑
nie przed przemianą człowieka w estetyczną atrapę, czy zatopionego w sobie, 
pochłoniętego biologicznym życiem ślepca z cyklu Gęby-Maski, będącego wy‑
razistą aluzją do jego teatru, jakby artysta po latach katalogował postaci wykre‑
owane przez siebie do scenicznego istnienia37. Cykl ten wynika z poprzedzają‑
cych go Mrowisk oraz Inżynierii genetycznej, w których to pracach plastycznych 
(akryl, gwasz, ołówek, kreda na papierze) dawał wyraz lękom i obawom zwią‑
zanym z rozwojem cywilizacyjnym. Jego zdaniem, XXI wiek będzie wiekiem 
tłumu. Sądził, że technika nie doskonali człowieka, ale wyzwala w nim i potę‑
guje cechy biologiczne. W jednym z wywiadów wyznał: „Wracamy do natury, 

35 J. Szajna, Gęby-Maski, Szajna Galeria, opracowanie wystawy i redakcja katalogu 
H.M. Grad, Rzeszów 1999.
36 Z. Taranienko, Z perspektywy sztuki czystej, w: tegoż, Przestrzenie Szajny, Rzeszów 2009, 
s. 199.
37 Por. M. Rabizo-Birek, Gęby i maski Józefa Szajny, w: J. Szajna, Gęby-Maski, dz. cyt., s. 4.

Fot. 3. Józef Szajna, Gęby-Maski, 
cykl gwaszy i rysunków
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ale do natury mas zorganizowanych”38. Twierdził, iż eksperymenty genetyczne 
budzą lęk, gdyż jak pokazał wiek XX, demiurgiczne aspiracje człowieka przy‑
noszą straszliwe rezultaty. W pesymistycznych wizjach Szajny efektem inży‑
nierii genetycznej będą identyczni „wydrążeni” ludzie albo rozmaite potworki, 
znane z legend i opowieści Homunkulusy, Gnomy, Mumie i Zmory.

Józef Szajna tworząc swoisty „teatr paniki” nasycony lękiem o przeraźliwie 
puste Niebo i równie pustą Ziemię, za którą nikt nie ponosi odpowiedzialności, 
formalnie rzecz ujmując, zacierał granice między sztukami. Sztuki używał nie do 
mówienia o Holocauście, lecz o Apokalipsie naszych czasów. W ostatniej fazie 
swojego życia powiedział: „Żyjemy resztkami naszego czasu. Powiedziałbym, 
że musimy odgruzować te przestrzenie, które z nas wyleciały. Bo jesteśmy sie‑
bie samych ruiną”39. „W latach dziewięćdziesiątych – jak zauważa Katarzyna Fa‑
zan – artysta wyraźnie twierdził, że nic się nie skończyło, nowe zagrożenia (np. 
wojna bałkańska) sprawiają, iż utrwaliło się poczucie życia na dawnej ruinie, ale 
też pojawiło się zagrożenie nowymi zniszczeniami”40. Stąd też w jego „teatrze 
paniki” postacie toczą nieustanną i uporczywą walkę o ocalenie własnego czło‑
wieczeństwa. Aktorzy, na równi z przedmiotami, poddani zasadzie debalażu stają 
się częścią wielkiej machiny uruchamianych brył, kukieł, wytworów wyobraźni.

W swoich dziełach teatralnych Szajna traktował człowieka przedmiotowo 
i podmiotowo. Tworzył teatr wielkiego dramatu ludzkiego, silnie nacechowa‑
nego indywidualnością twórcy i rodzajem jego wyobraźni artystycznej, kształ‑
towanej ludzkimi doświadczeniami. Jego twórczość odznaczała się chłonnym 
stosunkiem do awangard malarskich oraz dążeniem do teatru totalnego. Te‑
atrowi zaproponował nową estetykę i pragnął przywrócenia mu miejsca, które 
kształtuje sumienia i wyobraźnię widzów.
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STrESZcZENIE

Niniejszy tekst poświęcony jest analizie lęku w twórczości Józefa Szajny. Artysta ten 
zarówno w swoich dziełach plastycznych, jak i teatralnych próbował „pokazać lęk” 
na różne sposoby, unaocznić go, uczynić dla aktora i widza widzialnym i słyszalnym. 
Jego dzieła plastyczne (rysunki, grafiki, collages, instalacje, enivronments) i teatralne 
wywołują u odbiorcy przerażenie, lęk, strach, a czasem wręcz obrzydzenie. Wpisują 
się także, w zamierzony czy niezamierzony sposób, w dyskurs na temat stworzonego 
przez człowieka systemu kultury, który zmierza ku Zagładzie. Celem artykułu jest 
analiza i interpretacja dzieła nacechowanego lękiem, który ma swoje źródło w do‑
świadczeniu egzystencjalnym człowieka znajdującego się w sytuacji granicznej, ta‑
kiej jak śmierć, cierpienie, samotność.

Słowa kluczowe: teatr paniki, lęk, ślad, doświadczenie, śmierć, Zagłada, Józef Szajna
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Tragedia wyrażona klasyczną figurą.  
Motyw piety w sztuce współczesnej

Vierge de Pitié, Pitié, Maria Santissima della Pietà, czyli Pietà. W języ‑
ku niemieckim również Vesperbild i Marienklage1. Pietà w języku włoskim 
oznacza współczucie, miłosierdzie, litość. W sztuce to przedstawienie Matki 
Boskiej, na kolanach której spoczywa martwy Syn2. Jedną z najbardziej zna‑
nych piet3 jest wczesna rzeźba Michała Anioła (ok. 1498/99, obecnie w Bazy‑
lice św. Piotra na Watykanie), przedstawiająca młodą i piękną Maryję podtrzy‑
mującą równie pięknego Chrystusa. Jednak w różnych rozwiązaniach tematu 
obie postacie ujmowane były z rozmaitą ekspresją i wyrażały odmienne emo‑
cje. Jezus często bywał mocno okaleczony drogą krzyżową i umieraniem na 
krzyżu. Czasem nie spoczywał na kolanach, a u stóp Maryi. Był w skali dzie‑
ciątka równocześnie wyglądając na dorosłego. Maryja najczęściej była smut‑
na, aczkolwiek w niektórych dziełach obdarzona jest pięknym uśmiechem. 
Pieta schodkowa, piękna pieta, pieta corpusculum, pieta radosna... Wielora‑
kie wzorce i różne nazwy zaznaczają pewną trudność jednoznacznej definicji 
piety. Jak pisze Lech Kalinowski:

1 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, w: „Prace Komisji Historii Sztuki” nr 10, red. 
A. Bochnak, Kraków 1952, s. 154.
2 Por. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, przeł. D. Petruk, 
Kielce 2007.
3 W artykule przyjęto zasadę zapisu motywu z małej litery, zgodnie z Nowym słownikiem 
ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański (Wydawnictwo Na‑
ukowe PWN, Warszawa 2000, s. 543, także XLVII oraz XL), jednak w tekstach cytowanych 
pozostawiono oryginalny zapis.
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Włoski [...] termin Pietà odnajdujemy w wielu językach na określenie co naj‑
mniej pięciu tematów ikonograficznych o charakterze pasyjnym [...] Brak jed‑
noznacznej definicji Piety [...] znalazł jaskrawy wyraz w sprzecznych poglą‑
dach na pochodzenie i powstanie [...] tematu4.

Kalinowski podaje trzy główne grupy poglądów na ukształtowanie się 
motywu: „Pierwsza grupa wyprowadza go ze źródeł literackich: lirycznych, 
epickich i mistycznych; druga podkreśla związek jego z narracyjną sceną 
Opłakiwania; trzecia widzi w Piecie przedstawienie Matki Boskiej siedzącej 
z ciałem Umęczonego Chrystusa zamiast Dzieciątka na kolanach”5.

W pierwszej grupie poglądów motyw piety ukształtowały takie źródła jak: 
Pismo Święte, apokryfy, utwory literackie, traktaty pasyjne6. W drugiej gru‑
pie poglądów wyprowadza się pietę ze scen opłakiwania: „już od początku 
XI wieku wielofiguralną scenę Opłakiwania komponowano w ten sposób, że 
z grona żałobników coraz wyraźniej wydzielano postać Maryi, która – trzy‑
mając na łonie zwłoki Chrystusa i muskając Jego wargi ostatnim pocałun‑
kiem – wiązała się z Nim w oddzielną niemal grupę”7. Zarazem, jak zauważa 
Kalinowski: „W rzeczywistości jednak między Pietą a Opłakiwaniem zacho‑
dzi głęboka różnica ideowa [...] Opłakiwanie bowiem należy do przedstawień, 
w których Chrystus jako główna osoba występuje na plan pierwszy. Pieta na‑
tomiast [...] jest przedstawieniem mariologicznym”8.

W końcu, trzecia grupa poglądów, która wiąże pietę z obrazem Maryi trzy‑
mającej na kolanach Dzieciątko. Najczystszym wyrazem takiej idei jest Pieta 
corpusculum, w której Chrystus ma wielkość dziecka. Treścią tej piety byłoby 
więc wspomnienie Matki, która spoglądając na zmarłego Syna, ma w pamięci 
jego dziecięctwo. Lech Kalinowski w Genezie Piety średniowiecznej przyta‑
cza teorię Elisabeth Reiners-Ernst, która poddaje jeszcze inną myśl: „W Pie‑
tach bowiem typu corpusculum artysta średniowieczny nie przedstawia mat‑
ki, która cofa się w przeszłość, aby dostrzec w Ukrzyżowanym Dzieciątko, 
ale matkę, która wybiega myślą w przyszłość, w Dzieciątku przeczuwając 
Ukrzyżowanego”9.

4 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, dz. cyt., s. 156.
5 Tamże, s. 161.
6 Por.: L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, dz. cyt., s. 160-167; także: Z. Kliś, 
Opłakiwanie, w: Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym Eu-
ropy Środkowej, Kraków 2006, s. 218-224.
7 E. Panofsky, Średniowiecze, przeł. G. Jurkowlaniec i in., Warszawa 2001, s. 224.
8 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, dz. cyt., s. 186.
9 Tamże, s. 181.
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Pieta, która ilustruje trwanie w bólu, nie jest przedstawieniem historycz‑
nym, a dewocyjnym. Zgodnie z definicją dzieł tego typu (które wg Erwina 
Panofsky’ego cechuje przeznaczenie do kontemplacji i modlitwy, całościowy 
wyraz sprzyjający empatii wobec głównego motywu, wyizolowanie postaci 
z tła przy równoczesnym związaniu ich z tematem poprzez odpowiednie atry‑
buty10), figury w piecie koncentrują naszą uwagę gestem, emocjami wyraża‑
nymi mimiką i ruchem ciała. Droga do formy tego przedstawienia, uznawanej 
dzisiaj za klasyczną, przebiegała poprzez rozmaite wzorce pojawiające się 
w różnych wiekach. Układ piety można wywodzić od starożytnych figurek, 
w których na kolanach jednej postaci spoczywała druga (jak gliniana figurka 
Amenofisa IV z córeczką, z Tell el Amara, z lat 1370-135011), z obrazowań 
Matki Boskiej Karmiącej (jak na malowidle ściennym z Katakumb Priscilli 
z III wieku) czy od Ewy karmiącej niemowlę (jak w kwaterze drzwi brązo‑
wych katedry w Hildesheim z 1015 roku12).

Kiedy temat przybrał klasyczną dziś formę – w północnych pietach rzeź‑
bionych (np. Röttgen Pietà, ok. 1300-1325 rok, obecnie w Rheinisches Lan‑
desmuseum w Bonn), a następnie, kiedy pieta została przejęta przez sztukę 
włoską w XV wieku, typ ten stał się uniwersalnym motywem obrazującym 
ból po stracie. Najpierw, co oczywiste, był to głównie ból Matki Boskiej po 
śmierci Syna. Jednak patrząc na późne piety Michała Anioła13, które zatraciły 
już wiele z cech klasycznego włoskiego renesansu, możemy zauważyć, że 
temat stał się wkrótce sposobem wyrażania prawdy o trudzie życia, o zmaga‑
niach i cierpieniu, które towarzyszą nam na Ziemi. Wielorako go interpretując 
i sytuując figury w odmiennych kontekstach, po motyw piety sięgali artyści 
w różnych wiekach, tacy jak Pietro Perugino, Giovanni Bellini, Carlo Crivelli, 
El Greco, Tycjan, Rosso Fiorentino, Correggio, Massimo Stanzione, Eugène 
Delacroix, Vincent van Gogh i wielu innych.

Z czasem pieta z obrazu bólu Matki po utracie Syna stała się symbolem 
cierpienia człowieka opłakującego dziecko, rodzica, przyjaciela... Po układ 
piety sięgano, by podkreślić ogrom tej udręki, by zaznaczyć jej bliskość z od‑
czuciami matki żegnającej swoje dziecko. Ale także pieta stała się sposobem 
opowiadania o stracie niejednostkowej, o opłakiwaniu już nie człowieka przez 
człowieka, a utraconej wolności czy Ojczyzny.

10 E. Panofsky, Średniowiecze, dz. cyt., s. 225-227.
11 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, dz. cyt., s. 190.
12 Tamże, s.194.
13 Piety z ostatnich 10 lat życia Michała Anioła: Pietà z Palestriny, Pietà Bandini/del Duomo, 
Pietà Rondanini.
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Piety – od XX wieku do współczesności

Niezwykle porywające obrazy rozpaczy rodziców w obliczu utraty dziec‑
ka są dziełem Käthe Kollwitz (1867-1945). Ta urodzona w Królewcu artystka, 
przez późniejsze miejsce zamieszkania związana z Niemcami, sympatyzowała 
z ruchami proletariackimi. Z tego względu bliskie jej były sprawy robotników, 
które poruszała często w swoich grafikach. Te dzieła Käthe Kollwitz, które 
związane są z odchodzeniem dzieci i bólem po ich stracie, wiążą się niewąt‑
pliwie z kwestią nieszczęścia nisko uposażonych robotników. Przebija z nich 
jednak przede wszystkim współczucie i zrozumienie ogromu bólu, empatia ar‑
tystki, która była również matką. Na ekspresyjnych obrazach litograficznych 
czy drzeworytniczych przedstawione są postacie: matki trzymającej w rękach 
małą trumnę14, zrozpaczonych rodziców opłakujących zmarłe dziecko15, mat‑
ki obejmującej swoją pociechę16 i składającej na jej policzku ostatni pocału‑
nek. Kilka grafik Kollwitz z 1903 roku, nazwanych Pieta lub Kobieta z mar-
twym dzieckiem, przedstawia postać rozpaczliwie tulącą w ramionach chłopca  
(w roli modela do tych obrazów występował jej młodszy syn – Piotr17). Na 
jednej z grafik, w której na kolanach matki spoczywa dziecko, twarz kobie‑
ty zastygła w niemej rozpaczy18. Inna praca wyobraża matkę, której latorośl 
zawiera się w jej skulonym ciele19. Kobieta swoją twarz przyciska do szyi 
dziecka, podczas gdy jego głowa w bezwładnym zwisie wysuwa się z jej rąk. 
Prawdopodobnie ogromna emocjonalność tych grafik wiąże się z osobistymi 
przeżyciami Kollwitz – w tym czasie bowiem jej starszy syn Hans cudem 
uniknął śmierci w wyniku zachorowania na dyfteryt20. Obie powyższe pra‑
ce mają w sobie spory ładunek emocjonalności, który szczególnie w drugiej 
z nich wyraża się także w ekspresywnej postawie skulonej matki. Jednak 
inna pieta Kollwitz – rzeźba z 1937 roku21 – uderza swoim nienaturalnym 

14 Kindersterben (Śmierć dziecka) z serii Proletariat, 1925, Fine Arts Museums of San 
Francisco.
15 The Downtrodden (Uciskani), 1900, Staatliche Kunstsammlungen, Drezno.
16 Death, Mother and Child (Śmierć, matka i dziecko), 1910. National Gallery of Art, Wa‑
szyngton, Rosenwald Collection.
17 Por. F. Carey, Käthe Kollwitz, a Berlin story, https://blog.britishmuseum.org/2014/10/28/
kathe-kollwitz-a-berlin-story/ (dostęp: 13.04.2016).
18 Pietà, 1903, National Gallery of Art, Waszyngton, Rosenwald Collection.
19 Frau mit totem Kind (Kobieta z martwym dzieckiem), 1903, Trustees of the British Mu‑
seum, Londyn.
20 Por. F. Carey, Käthe Kollwitz, a Berlin story, dz. cyt.
21 Pietà, 1937, Neue Wache, Berlin.



339
BEATA BIGAJ-ZWONEK
Tragedia wyrażona klasyczną figurą. Motyw piety w sztuce współczesnej 

spokojem. Przyjmuje się, że upamiętnia ona jej zmarłego w 1914 roku syna 
Piotra (zginął w Belgii krótko po rozpoczęciu I wojny światowej). W 1937 
roku artystka zanotowała w swoim dzienniku: „Pracuję nad małą rzeźbą, któ‑
ra rozwinęła się z idei stworzenia rzeźby starej osoby. Powstało coś jakby 
pieta. Matka, która siedzi, a na jej kolanach leży zmarły syn. Tu nie ma już 
bólu – tylko wspomnienie”22. Zgodnie ze słowami Kollwitz, matka wyobrażo‑
na w rzeźbie wie, że „jej syn nie został przyjęty przez ludzi. Jest stara, samot‑
na i zanurzona w ponurych wspomnieniach”23. Tym razem syn nie spoczywa 
na kolanach matki – jest skulony na ziemi, wciśnięty między jej nogi. Zwarta 
bryła rzeźbiarska działa na odbiorcę zarówno przez zespolenie obu postaci, 
jak i poprzez odosobnienie uczuciowe matki, która choć wydaje się patrzeć 
na syna, zdaje się równocześnie widzieć coś więcej niż tylko jego martwe, 
bezwładne ciało. Bądź zupełnie odwrotnie – nie widzieć już nic.

W XX wieku motyw piety z różnych powodów podejmowali różni, liczni 
artyści. Widać go w pracach Pabla Picassa24, niejednokrotnie do piety podcho‑
dził Salvador Dalí25, Marc Chagall w 1956 roku stworzył Czerwoną Pietę26, 
oryginalne potraktowanie układu piety cechuje prace związane takim tytułem 
autorstwa Bernarda Buffeta27. W końcu, specjalne podejście do motywu cha‑
rakteryzuje obraz Maxa Ernsta pt. Pieta or revolution by night z 1923 roku28, 
w której na rękach mężczyzny w meloniku i garniturze spoczywa inny, wyda‑
je się, młodszy mężczyzna.

Jednak w XX wieku układ piety znalazł swe miejsce także w dokumencie 
fotograficznym, a nawet reklamie. Dzisiaj tytułem piety określa się często fo‑
tograficzne obrazy opłakiwań, jak to ma miejsce w przypadku zdjęcia, które 
wykonał w 1971 roku William Eugene Smith. Obraz nazwany Tomoko Uemu-
ra w kąpieli przedstawia matkę zanurzającą w wodzie swą niepełnosprawną 
córkę zdeformowaną chorobą wynikającą z ciężkiego skażenia rtęcią. Podob‑
nie pojęciem Arabska Pieta określa się zdjęcie Samuela Arandy z 2011 roku, 
na którym kobieta trzyma w objęciach mężczyznę rannego podczas ulicznych 
protestów politycznych w Jemenie.

22 Pietà, 1937-38/39, http://www.kollwitz.de/module/werkliste/Details.aspx?wid=350&li‑
d=10&head=Tour+-+War&ln=e (dostęp: 12.04.2016, tłum. własne).
23 Tamże.
24 Przykłady: Matka z martwym dzieckiem z 1937 roku, obecnie w Muzeum Królowej Zofii 
w Madrycie czy też motyw matki w Guernice (w tym samym muzeum).
25 Na przykład Geological Echo. La Pietà, z muzeum w Figueres czy studia malarskie zwią‑
zane z motywem piety, np. Pietà z 1960 roku z kolekcji Christine Argillet.
26 Obecnie w Muzeum Watykańskim w Rzymie.
27 Na przykład Pietà, Ayez pitie z 1961, obecnie w Muzeum Watykańskim w Rzymie.
28 Obecnie w Tate Gallery w Londynie.
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W sztuce współczesnej korzystanie z układu piety może mieć wiele róż‑
nych odniesień do cierpienia: matki, ojca, męża, kochanka, kochanki czy 
przyjaciela. Może też symbolizować ból pojedynczego człowieka bądź trud‑
ną sytuację polityczną czy społeczną kraju albo wiązać się z analizą emocji, 
a czasem obejmować nawet problem neuronowych powiązań mózgu odpo‑
wiadających za odczucie współczucia czy miłosierdzia.

Motyw piety kilkakrotnie podejmowała artystka-performerka Marina 
Abramović. W Anima Mundi z 1983 roku układ piety zamyka performans 
zrealizowany wraz z partnerem artystki – Ulayem. Performans miał miejsce 
w 1983 roku w Bangkoku w Tajlandii i składał się z dwóch części29. W pierw‑
szej fazie Ulay znajdował się na górnym końcu długich schodów, Abramović 
natomiast u ich podstawy. Artyści pozostawali w bezruchu, z otwartymi ramio‑
nami, zwróceni do siebie. W drugiej części spektaklu Abramović siedziała na 
górnym podeście schodów, trzymając na kolanach Ulaya. Jej oczy skierowane 
były w górę, jego oczy były zamknięte. Ona ubrana była w czerwoną suknię, 
jego szata była całkowicie biała. Układ ciała Ulaya przypominał literę M.  
Autorski zapis tego performansu mówi: „Stoimy nieruchomo/ naprzeciw sie‑
bie, nasze ramiona/ są rozpostarte./ Stoimy w tej pozycji aż/ cienie wespną 
się po schodach./ Marina siedzi na górnych schodach/ jej czerwona suknia 
jest rozłożona szeroko/ Ulay leży na kolanach, jego/ ciało ma kształt białej/  
„M również nieruchomej”30. Francesca Rizzardi interpretuje ten projekt: „[...] 
Anima Mundi. Ten filozoficzny termin stosuje się do wskazania żywotności 
natury, zasady jednolitości, którą tworzą indywidualne organizmy, które choć 
różne, są ze sobą połączone w jednego ducha. [...] Matka Chrystusa, która 
przyjmuje zmarłego Syna na kolana, ma tu duchowy sens szerszy niż odnie‑
sienie chrześcijańskie. Stanowi wyraźne odniesienie do ikonografii znanej 
i uhistorycznionej, ale kolory są inspirowane przez mitologię chińską, w któ‑
rej uważa się, że Wszechświat narodził się z połączenia kropli krwi kobiety, 
czerwonej, i kropli spermy, białej”31.

W innym performansie Mariny Abramović, zrealizowanym wraz z Janem 
Fabre w Pałacu Tokijskim w Paryżu w grudniu 2004 roku pt. Virgin/War-
rior, pieta jest jednym z elementów szerszego spektaklu. Zamysł performansu 
wyszedł od Jana Fabre’a, Marina Abramović wprowadziła do niego pewne 
punkty, jak krowie serca (rekwizyt układu) oraz sposób interpretacji instrukcji 
spektaklu. Artyści ubrani w metalowe pancerze podczas performansu ustawiali 
29 http://www.li-ma.nl/site/catalogue/art/abramovic-ulay/anima-mundi/8010 (dostęp: 15.04.2016). 
30 K. Stiles, K. Biesenbach, Ch. Iles, Marina Abramovic, Londyn 2008, s. 26, tłum. własne.
31 F. Rizzardi, Abramović, Ulay, http://www.yoruba.it/login/gestione/xinha/plugins/Exten‑
dedFileManager/attachments/eventi/unfounded/16_ABRAMOVIC_ULAY_RIZZARDI.pdf 
(dostęp: 15.04.2016, tłum. własne).
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się w różnych pozycjach, tańczyli, biegali32. Spektakl odbywał się w szklanej 
klatce, w której ściany zatopiono okrągłe soczewki pozwalające zobaczyć de‑
tale poszczególnych ujęć („kiedy zbliżaliśmy się do nich, nasze oczy byłyby 
ogromne, a kiedy pokazywaliśmy rany, były ogromne”33). Idea performansu 
wydaje się wiązać z kwestią fizycznego bólu, który jest tu wyrazem silnych 
emocji towarzyszących trudnym sytuacjom, takim jak walka czy opłakiwanie. 
Marina Abramović w rozmowie z Aną Berstein mówiła o projekcie: „[Fa‑
bre] zbudował dla mnie ten metalowy pancerz [...] Nosił zbroję na gołej skó‑
rze, każdy ruch powodował, że metal ciął skórę, to bardzo boli. [...] Byliśmy 
Wojownikiem i Maryją Dziewicą, a idea pracy krążyła wokół rytuału, idei 
przebaczenia”34. Jednym z elementów tego układu było przybranie pozycji 
nawiązującej do piety. „Musieliśmy wykonać prawie niemożliwą pozycję – 
opowiada Abramović – Fabre ukląkł i ustawił mnie do pozycji z Piety, co 
powodowało cięcia pancerza na skórze. [...] To było bardzo symboliczne”35.

Próba wytrzymałości fizycznej w układzie piety, dotycząca czysto fizycz‑
nego bólu osoby podtrzymującej w niewygodnej pozycji czyjeś ciało, ale 
i będąca wyrazem cierpienia psychicznego, stanowi temat projektu wideo 
z roku 2001 pt. Self Pieta, autorstwa Sam Taylor-Johnson. Artystka w 2011 
roku ustawiła się do pozycji piety, trzymając na kolanach aktora Roberta Do‑
wneya Jr. Na dwuminutowym wideo widać, jak kobieta – która w czasie pracy 
nad projektem była niedługo po zakończeniu leczenia choroby onkologicz‑
nej – mierzy się z własnym bólem, próbując udźwignąć ciężkie ciało bezwład‑
nego mężczyzny36.

Problem empatii, współodczuwania – aczkolwiek w innym ujęciu – jest, 
według zapewnień samego autora, przedmiotem Piety Jana Fabre’a pre‑
zentowanej w 2011 w Wenecji. W pięknej przestrzeni La Scuola Grande 
di Santa Maria della Misericordia ulokowano pięć rzeźb – cztery przedsta‑
wiały mózg, jedna w sposób bezpośredni odwoływała się do najsłynniej‑
szej piety Michała Anioła. Cztery rzeźby ukazujące mózg zakończone były 

32 Por. J. Derkaczew, Jan Fabre. Rozkosze okrutnego dziecka, „Gazeta Wyborcza”, http://
wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,9901581,Jan_Fabre__Rozkosze_okrutnego_dziecka.html, 
(dostęp: 20.04.2016).
33 Marina Abramovic w rozmowie z Ana Berstein (Marina Abramovic conversa com Ana 
Bernstein), http://www.academia.edu/5786828/Marina_Abramovic_em_conversa_com_Ana_
Bernstein_Marina_Abramovic_in_conversation_with_Ana_Bernstein (dostęp: 3.04.2016, 
tłum. własne).
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Por. R. Dorment, Spirit of the age, „The Telegraph”, http://www.telegraph.co.uk/culture/
art/3570984/Spirit-of-the-age.html (dostęp: 23.04.2016).
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różnymi atrybutami: w jedną wbito krzyż zbudowany z gwoździ, w drugiej 
tkwi krzyż owinięty bluszczem, w trzeciej usytuowane jest drzewo, a na 
czwartej spoczywają cztery odwrócone żółwie. Po bryłach mózgu wędrują 
chrząszcze. Wszystkie rzeźby, łącznie z pietą, wykonane są z marmuru ka‑
raryjskiego37. Równie intrygujący jak rzeźby mózgu jest piąty element ukła‑
du – pieta. Rzeźba odtwarza w skali 1:1 dzieło Michała Anioła. Chrystus, 
którego twarz tutaj jest portretem samego artysty, a który u Michała Anio‑
ła jest prawie nagi, przedstawiony jest w podartym ubraniu wieczorowym. 
Maryja ma w miejscu twarzy czaszkę, symbol śmierci. Chrystus (Jan Fabre) 
trzyma w prawej ręce mózg, który wysuwa się z jego dłoni. Po ciałach Chry‑
stusa i Madonny spacerują muchy i chrząszcze, przysiadły na nich motyle. 
„Moja Pieta wiąże się z działaniem mózgu” – wyjaśnia swe dzieło Fabre – 
„Chrystus trzyma w prawej ręce mózg, a w nim znajdują się neurony, które 
są odpowiedzialne za odczucie współczucia”38. Także owady mają swoją 
rolę w przekazie emocji: „Owady są bezpośrednio związane z ciałem, ale 
i są obrazem emocji generowanych w mózgu”39. Intrygująca praca Fabre’a 
wywołała sporo emocji i wzbudziła kontrowersje, jednak autor podkreśla, 
że należy ją odczytywać nie w kontekście skandalu, ale koncentrując się na 
idei współczucia czy współodczucia. „Praca wiąże się z tematem połączenia 
fal mózgowych matki i dziecka” – zaznacza Fabre. „Jest obrazem empatii 
matki, która odczuwa całą sobą śmierć swojego syna. A mózg jest elemen‑
tem tego procesu”40.

Wielowymiarowy charakter wiążący się także z osadzeniem pracy na 
motywie piety ma dzieło Sama Jinksa. Rzeźba z 2007 roku, nazwana Still 
life (Pieta), to hiperrealistyczna figura wykonana z tworzyw sztucznych. 
Praca przedstawia mężczyznę w średnim wieku, podtrzymującego na kola‑
nach nagiego starca. Mężczyzna dźwigający martwe ciało ubrany jest w co‑
dzienny strój: koszulę, sweter, spodnie, marynarkę. Ma zamknięte oczy. Na 
jego kolanach ściele się biała materia, która stanowi całun, na nim spoczy‑
wa zmarły. Ta robiąca ogromne wrażenie doskonałym iluzjonizmem praca 
podejmuje motyw piety w kontekście opłakiwania przez dziecko własnego 
rodzica. Aczkolwiek, jak zauważa Simon Klose: „Inna interpretacja mówi, 

37 Por. A.S. Didonato, L’ultimo scandalo di Jan Fabre. La madonna secca e la pietà ver-
minosa. Qui intervista, http://www.artribune.com/author/anna-saba-didonato/ (dostęp: 
28.04.2016). 
38 Tłum. własne na podstawie: P. Panza, La mia Pietà supera Michelangelo, http://www.cor‑
riere.it/cultura/11_maggio_30/panza-pieta-fabre_7ea67a74-8ac0-11e0-93d0-5db6d859c804.
shtml (dostęp: 28.04.2016). 
39 Tamże.
40 Tamże.
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że młodszy i starszy to ta sama osoba, że żyjemy z naszą Śmiertelnością, na‑
szą nieuchronną śmiercią, towarzyszy nam ona przez cały czas, w różnych 
ujęciach”41.

Z kolei jedną z możliwych interpretacji rzeźb zatytułowanych Pieta ko‑
reańskiego artysty Lee Yong-Baeka jest odniesienie do sytuacji politycznej 
Korei. Wspominane prace zaprezentowane zostały na Biennale w Wenecji 
w 2011 roku, na wystawie pt. The love is gone but the scar will heal. W Pie-
cie: Self-nienawiść (Pieta: Self-hatred) walczą ze sobą dwie postacie („jak 
zawodnicy K-1” – pisze komisarz weneckiej wystawy Lee Yong-Baeka, Yun 
Cheagab42). W Piecie: Self-śmierć (Pieta: Self-death) Matka Boska (jak wy‑
nika z układu wzorowanego na Piecie watykańskiej Michała Anioła) trzyma 
na kolanach martwe ciało Jezusa. Obie rzeźby mają nadnaturalną skalę, a po‑
stacie składające się na nie to manekiny wykonane z tworzywa sztucznego. 
W obu jedna z postaci wygląda jak forma odlewnicza drugiej – ma zewnętrz‑
ne zakładki do ściskania formy. W Piecie: Self-nienawiść postacie mają biały 
kolor, a ta siedząca okrakiem na przeciwniku i zmierzająca do ciosu w jego 
twarz jest formą odlaną, ostateczną. W Piecie: Self-śmierć biała forma od‑
lewnicza o ludzkim kształcie podtrzymuje odlanego z czerwonego tworzywa 
manekina43. I forma postaci (negatyw i pozytyw manekina), i nazwa dzieł 
akcentują, iż mamy tu do czynienia tak naprawdę z konfliktem wewnętrznym 
i emocjami jednej osoby44. „Ta seria odnosi się do sprzeczności ludzkiej egzy‑
stencji i ciemnego barbarzyństwa cywilizacji” – pisze o pracach koreańskiego 
artysty Yun Cheagab45.

41 Za: K. Gollings, Precious and powerful, www.artcollector.net.au/Assets/192/1/46_jinks.
pdf (dostęp: 5.04.2016, tłum. własne).
42 Yun Cheagab – komisarz wystawy pawilonu Korei Południowej na 54. Biennale Wenec‑
kim w 2011 roku we wprowadzeniu do koncepcji ekspozycji prac Lee Yong-Baeka, http://
korean-pavilion.or.kr/past/11pavilion/INTRODUCTION_eng.html (dostęp: 28.04.2016, tłum. 
własne).
43 Zob. Koh Mi-Seok, Beneath the Flamboyance, A Sense of Sadness Lee Yong-baek at 2011 
Venice Biennale, https://koreana.or.kr/user/action/backIssueView.do?bIdx=1578&zineInfo‑
No=0005&pubLang=English&pubYear=2017&pubMonth=SPRING&mid=0000674&vo‑
l=25&no=3&year=2011&season=AUTUMN (dostęp: 3.05.2016).
44 Zob. interpretację pracy Lee Yong-Baeka, którą proponuje Lee Doe Hyung w Korean be-
auty, KOCIS, https://issuu.com/kocis9/docs/korean_beauty_en/1, s. 232 (dostęp: 2.05.2016). 
45 Yun Cheagab, wypowiedź z wprowadzenia do koncepcji wystawy Lee Yong-Baeka, http://
www.korean-pavilion.or.kr/11pavilion/INTRODUCTION_eng.html (dostęp: 28.04.2016, 
tłum. własne).
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Pieta w niezależnej polskiej sztuce lat 80.

Podobnie jak instalacja Lee Yong-Baeka wiąże się, między innymi, z sy‑
tuacją polityczną i historią Korei, tak piety zaistniałe w sztuce polskiej lat 
70. i 80. można łączyć z niełatwą rzeczywistością tamtego okresu. Motyw 
piety podejmowany w tym czasie przez artystów związanych z kręgiem sztuki 
niezależnej odwoływał się do prawa człowieka do wolności, wyrażał ludzką 
potrzebę opłakiwania, która niejednokrotnie oznaczała potrzebę opłakiwania 
Polski, ale również wiarę w jej odkupienie i zmartwychwstanie. W tym du‑
chu zakorzeniona była wystawa Polska Pieta z 1986, zorganizowana z okazji 
rocznicy poznańskiego czerwca, która miała miejsce w Poznaniu w kościele 
Matki Boskiej Bolesnej (a następnie we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, 
w Gdańsku i w Warszawie). Nie tylko pieta, ale także inne motywy pasyjne 
(w tym Ukrzyżowanie), czy też Matka Boska Częstochowska z jej charaktery‑
stycznymi bliznami na policzku, stanowiły temat dzieł twórców niezależnie od 
ich wyznania i wpisywały się nie tylko w tradycję sztuki polskiej, ale i w ogó‑
le w tradycję sztuki zaangażowanej, krzyczącej – sztuki ekspresjonistycznej.

Pieta stała się motywem dużej liczby dzieł jednego z twórców grupy 
Wprost, Jacka Waltosia. Najbardziej znany cykl jego prac związany z moty‑
wem piety, zatytułowany Pieta w trójnasób, zapoczątkowany został rzeźbą 
z lat 1976/7746. Dzieło to, a następnie kolejne obrazy zestawu, przedstawiają 
motyw trzech klęczących i zwróconych do siebie postaci oświetlonych z góry 
snopem światła47. „Klęcząca postać zwielokrotniła się, w zasadzie potroiła 
się. Jest to jedna figura złożona z dwóch osób – skupionych pod światłem 
domowej lampy. [...] I teraz na rysunkach, obrazach i rzeźbach – klęczący 
do siebie, skupieni w jedno – byliby może znakiem modlitwy czy apostrofy, 
jaką do siebie i tylko do siebie, skierowują”48. W 1980 roku motyw trzech 
postaci z obrazów Waltosia unaocznił się w scenie sfotografowanej podczas 
sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej49: „Oglądam pismo „Die Bunte” – 
pisał w Notatkach Waltoś – a w nim zdjęcie z sierpniowego strajku: brama 
wjazdowa, ogrodzenie, u szczytu portret Papieża, a na bruku klęczy trzech 

46 J. Waltoś, Pieta w trójnasób, 1976/77, brąz 1996.
47 Zob. grafiki, obrazy J. Waltosia: Współczułość, 1978; Pieta w trójnasób – Ciemne świece-
nie, 1980; Ekran (Pieta w trójnasób), 1979, czy Eros/Agape z cyklu Pieta w trójnasób, 1980. 
Zob. Kalendarium, w: Jacek Waltoś. Wielokroć to samo, Miejska Galeria Sztuki w Częstocho‑
wie, Kraków 2013, s. 145-185.
48 Styczeń, 1978. Notatki Jacka Waltosia, w: Współczułość, dz. cyt., s. 8.
49 W dniu 17.08.1980 roku, podczas strajku w Stoczni Gdańskiej miała miejsce pierwsza 
Msza św. dla strajkujących, a zdjęcie dokumentujące to wydarzenie przedstawiające modlą‑
cych się ludzi przy Bramie nr 2 wkrótce zostało zreprodukowane w zachodnich mediach.
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robotników – do siebie. [...] Wzruszający jest ten obraz trzech ludzi na ko‑
lanach – uczucie religijne i wspólnota uczuć”50. Reminiscencje tego widoku 
znalazły swe odbicie w kolejnych pracach artysty, jak Po obu stronach bra-
ma – Sierpniowa Niedziela (1981-1983), czy Po obu stronach brama – Wielka 
Sobota (1983).

Także seria Spóźniony żal Jacka Waltosia łączy się z motywem piety. W ob‑
razach związanych z 500-leciem odkrycia Ameryki, dotykających problemu 
ofiar jej ujarzmiania, na kolanach nagiego białego mężczyzny w pozycji z pie‑
ty spoczywa postać o ciemnym kolorze skóry51. Do tematu piety nawiązują 
również prace Waltosia związane z motywem Miłosiernego Samarytanina. 
O Płaszczach miłosiernego Samarytanina – obrazach i rzeźbach przedstawia‑
jących samarytański płaszcz otulający cień-nicość-pustkę52, a innym razem 
człowieka otulonego samarytańskim płaszczem53, mówił sam autor: „To inna 
wersja Piety, miłosierdzie jako otwarcie ku drugiemu. [...] Pozostać miała je‑
dynie otwartość ku innej osobie”54. Jacek Waltoś tłumaczy taką rozległość in‑
terpretacji motywu odczytywaniem piety w kontekście znaczenia tego słowa 
po włosku – jako litość oraz miłosierdzie. W obrazie Kadry TV / Wilno, Sty-
czeń 1991/ z 1992 roku to miłosierdzie cechuje osobę, która samarytańskim 
płaszczem okrywa zmarłego w wyniku zamieszek podczas interwencji Armii 
Radzieckiej na Litwie w styczniu 1991. Artysta wspomina, że ujrzał w tele‑
wizji zapis tych wydarzeń, a w nim w jednym z kadrów zmarłego, którego 
ktoś – zauważywszy, że jest on rejestrowany kamerą – szybkim gestem nakrył 
leżącą obok tkaniną55. Na obrazie Jacka Waltosia zestawionym z dwóch płó‑
cien spoczywa rozczłonkowane ciało, które gwałtownym ruchem przykrywa 
płótnem postać, stojąca nad nim centralnie i zarazem zanurzona w cieniu.

Przyjaciel Jacka Waltosia, Zbylut Grzywacz, także pozostawił w swoim 
dorobku kilka dzieł odwołujących się do piety. Dwa z tych obrazów, o na‑
zwie Pieta z Awinionu (z 1971 roku oraz z lat 1973-74), już poprzez tytuł 
(ale i oczywiście także poprzez formę) wiążą się z dziełem przypisywanym 

50 3 listopada 1980. Notatki Jacka Waltosia, w: Współczułość, dz. cyt., s. 20.
51 Zob. J. Waltoś, Spóźniony żal (Pięćsetlecie 1492-1992) I, 1992; Spóźniony żal II /1492-
1992/, 1992. 
52 Zob. J. Waltoś, Płaszcz miłosiernego Samarytanina I, 1982-1983, Płaszcz miłosiernego 
Samarytanina XIII, 1986.
53 Zob. J. Waltoś, Płaszcz miłosiernego Samarytanina XII, 1982-1983, Płaszcz miłosiernego 
Samarytanina/ niebieski/ XIX, 1988.
54 J. Krupiński, Płaszcz miłosiernego Samarytanina, w: Jacek Waltoś. Wielokroć to samo, dz. 
cyt. s. 161.
55 Informacje uzyskane w rozmowie z autorem.
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Enguerrandowi Quartonowi (Pietà z Awinionu, ok. 1455, obecnie w Luw‑
rze)56. W obu pracach w roli modeli wystąpili przyjaciele Zbyluta Grzywacza, 
natomiast w miejscu fundatora z pierwowzoru Grzywacz ustawiał samego 
siebie. W drugim ze wspomnianych obrazów uderza frapujące akcentowanie 
mięsistości i krwi – cały obraz ma ograniczoną paletę barwną do skali błęki‑
tów, z której wyłamują się czerwonawe akcenty. Różowo-żółto-czerwona jest 
rozmyta, przenikająca się ze strukturą mięsa twarz Marii Magdaleny, podob‑
nie wynurzający się z ramienia krwawy mięsień Chrystusa. Ociekająca krwią 
jest także twarz samego artysty, który tym razem w bieli, w przeskalowanej 
postaci, zdaje się swoją górującą nad innymi sylwetką otwierać wrota przed‑
stawionej sceny. Mięsiste akcenty obrazu tłumaczyć można słowami Zbyluta 
Grzywacza, który w artykule Metafizyka i mięso pisał: „Mięso jest cały czas 
dwuznaczne. Mieści się w połowie drogi między przedmiotem i światem or‑
ganicznym, bo choć już martwe, jest w nim jeszcze życie. I to tak bezlitośnie, 
tak dotkliwie podobne do naszego”57.

Można by wymieniać różne realizacje zarówno Zbyluta Grzywacza, jak 
i innych artystów polskich, dla których motyw piety budował treść lub for‑
mę ich dzieł (np. piety w twórczości Stanisława Rodzińskiego, Waldemara 
Cwenarskiego czy Tadeusza Boruty). Interpretowali oni motyw w kontekście 
własnych emocji, obserwacji, spostrzeżeń czy wspomnień. Pieta jest bowiem 
dzisiaj uniwersalnym symbolem, w którym umiejscawiać można wiele zna‑
czeń – koncentrując uwagę na bólu czy stracie, ale i na nadziei (jak i bezna‑
dziei), na wspomnieniu o zmarłym czy odczuciu, że jesteśmy uczestnikami 
cyklu życia.

Ciekawe jest, że szerokość interpretacji piety była cechą tego układu już 
od samego początku. Wspominane bowiem u Lecha Kalinowskiego różno‑
rodne poglądy na powstanie tematu zaznaczają koncentrację uwagi na bólu 
Matki, bądź jej wspomnieniu o dziecięctwie Syna, na przewidywaniu Jego 
śmierci, a nawet na prezentacji Jego postaci. Różne współczesne rozwiązania 
z pietą wydają się również łączyć bezpośrednio ze znaczeniem słowa pietà – 
w związku z tym pieta to nie tylko obraz bólu, ale i litość, i miłosierdzie.

Przeglądając współczesne rozwiązania plastyczne oparte na motywie piety, 
można wysnuć wniosek, że w społeczeństwach o stabilnej sytuacji politycz‑
nej, gospodarczej czy społecznej interpretacje piety idą w stronę rozważań 
o samym artyście, jak i naturze człowieka, o jego współczesnych problemach 
i dylematach. Natomiast w krajach, których współczesność i historia nie są 
56 Zob. Zbylut Grzywacz 1939-2004, red. A. Kowalczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Kraków 2009.
57 Z. Grzywacz, Metafizyka i mięso, w: Memłary i inne teksty przy życiu i sztuce, Kraków 
2009, s. 305.
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łatwe, sięga się po pietę (podobnie jak po inne motywy religijne) również 
w kontekście polityczno-społecznym.

Przywołując w tym miejscu przykład Polski, trzeba też dodać, że popu‑
larność motywu piety wiąże się tu również z odwołaniem do tradycji sztuki 
środkowo- i zachodnioeuropejskiej (do licznych dzieł związanych z tym te‑
matem) oraz wynika z historii i kultury narodu opartego na wielowiekowej, 
silnej tradycji religijnej.
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Streszczenie

Motyw piety wykształcił się w sztukach plastycznych z potrzeby zilustrowania bólu 
Matki Boskiej trzymającej w ramionach swego zmarłego Syna. Geneza tematu wiąże 
się z opisami rozpaczy Maryi zawartymi w różnych źródłach oraz z obrazami tre‑
nów i lamentacji. W kontekście formy układ wywodzi się już od starożytnych przed‑
stawień bogów i faraonów (przykładem wyobrażenie Setiego I na kolanach Izydy). 
W zależności od pochodzenia motywu, ale także od formy, którą ostatecznie przybie‑
ra, pieta może być wyrazem różnych emocji i idei. Przybliżać ból Matki po śmierci 
Syna, potęgowany czasem pamięcią o dzieciństwie Chrystusa. Wyobrażać matczyne 
przeczucie przyszłej śmierci Dzieciątka (jak w Piecie corpusculum). Może także ob‑
jawiać wiernym zbawienie świata w osobie Chrystusa (jak w pietach, których pocho‑
dzenie wywodzi się z Nieszporów Wielkiego Piątku).
W sztuce nowożytnej, szczególnie późniejszej, artyści sięgali po motyw piety nieko‑
niecznie z zamiarem ilustrowania świętych treści. Pieta, symbolizująca w powszech‑
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nym odczuciu ból po stracie, stała się wkrótce sposobem odniesienia do aktualnych 
problemów i lęków. Motyw ten podejmowali tacy twórcy, jak Eugène Delacroix, 
Marc Chagall, Vincent van Gogh czy Salvador Dalí. Ikonografia piety stała się wzo‑
rem obrazów opłakiwania po stracie bliskich w wyniku różnych nieszczęść (jak w fo‑
tografii wojennej, np. u Jamesa Nachtweya i Samuela Arandy). Jak wiele klasycz‑
nych motywów w sztuce, z tytułu jasnego przekazu, jaki niesie, stała się modelem 
ułatwiającym wyrażanie różnych treści społecznych. Zestawienie czasem drażliwych 
zagadnień z motywem chrześcijańskim wywołuje kontrowersje, a w związku z tym 
niejednokrotnie pożądane przez twórców nagłośnienie tematu – w tym kontekście 
można przywołać projekty takich artystów, jak David LaChapelle, Marina Abramović 
czy Jan Fabre. Także w polskiej sztuce współczesnej nie brak przywołań motywu 
piety – sięgali po niego: Zbylut Grzywacz, Jacek Waltoś czy Tadeusz Boruta. W ar‑
tykule przedstawiam powody sięgania po układ piety współcześnie: co kieruje twór‑
cami współczesnych piet? Jak interpretują klasyczny układ piety? Na jakie problemy 
pragną zwrócić uwagę, posługując się klasycznym motywem sztuki chrześcijańskiej?

Słowa kluczowe: pieta, opłakiwanie, ikonografia, sztuka współczesna, sztuka 
niezależna
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Surrealistyczne wizje lęku  
w fotografiach Kaveha Hosseiniego

Fotografia jako środek komunikacji oraz rodzaj artystycznej ekspresji 
jest w stanie zarówno oswajać ludzkie lęki, jak i je wzmagać lub wręcz 
budzić. Od samych swoich początków posiadała ambiwalentną naturę: po‑
wszechne było przekonanie o przedłużaniu przezeń życia utrwalonych na 
niej osób, z drugiej zaś strony podkreślano martwotę sfotografowanych lu‑
dzi oraz głębokie uczucie straty czy też trwogi, które towarzyszyło oglą‑
daniu zdjęć osób już nieżyjących. Współcześnie powszechnie mówi się 
o potęgowaniu lęków związanych z nowoczesną cywilizacją oraz wojną 
przez fotografie prasowe, a także o epatowaniu przemocą oraz drastyczny‑
mi obrazami budzącymi przerażenie przez fotografie wysyłane na konkurs 
World Press Foto. Fotografia jest jednak w stanie wyrażać również prawdy 
uniwersalne oraz stanowić ekspresję odwiecznych lęków człowieka. Może 
to czynić w znacznie mniej bezpośredni sposób niż fotografie prasowe – 
poprzez barwy i symbole. Czyni tak szczególnie fotografia surrealistyczna, 
jako odwołująca się do podświadomości, snów, uniwersalnych archetypów, 
a zarazem indywidualnych doświadczeń, a nieraz nawet przypadkowych 
skojarzeń. Surrealistyczne obrazy zakrawają na groteskowe i oniryczne. Fo‑
tografia, stworzona, by uchwycić, zatrzymać w kadrze i utrwalić niezwykle 
dynamicznie zmieniającą się w XIX wieku realną, namacalną rzeczywistość 
doczesną, dosyć szybko zwróciła się ku światu duchowemu, próbując choć‑
by uchwycić w portretach ludzką osobowość, a wręcz cień duszy. Nic więc 
dziwnego, że w wieku XX, kiedy pojawiły się takie techniki jak fotomontaż, 
solaryzacja, podwójne naświetlanie, a w końcu technika cyfrowa, fotografia 
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zapragnęła ukazywać nie tylko świat zewnętrzny, ale i wewnętrzny, a wręcz 
ten duchowy, pozaziemski, nadnaturalny.

Istnieje więc wiele dróg, którymi fotografia może podążyć, by wyrazić 
lęk: może posłużyć się konkretnymi wydarzeniami z życia, sięgnąć po uni‑
wersalne symbole, odwołać się do pewnych konwencji, stworzyć odpowiedni 
nastrój, albo też użyć zniekształceń, zaskoczenia, absurdu i groteski. Artysta, 
o którym traktuje ten tekst, posługuje się wszystkimi tymi strategiami, za wy‑
jątkiem pierwszej, a więc nie tworzy reportaży i fotografii dokumentalnej. 
Czysta fotografia, czyli pozbawiona manipulacji, pojawia się w jego twórczo‑
ści, sięga jednak wówczas po takie tematy, które w sposób niejako samodziel‑
ny, bez dodatkowego wzmocnienia, silnie oddziałują na wyobraźnię.

Kaveh Hosseini urodził się w 1982 roku w Iranie, obecnie mieszka 
w Niemczech1. Do Niemiec wyjechał na studia, gdzie pozostał i pracuje do 
dziś. Brał udział w wystawach zbiorowych w Stanach Zjednoczonych i Niem‑
czech, otrzymał również kilka wyróżnień za swoje fotografie, przede wszyst‑
kim wyróżnienie na International Photography Awards w Stanach Zjedno‑
czonych w 2010 i 2014 roku. W 2014 roku Hosseini był finalistą na piątym 
konkursie Contemporary Art-Persbook w Iranie. Ayyam Gallery w Syrii napi‑
sała, że jego: „manipulowane cyfrowo fotografie […] są przesycone nieziem‑
ską atmosferą, zamieszkane przez zwykłe przedmioty i anonimowe postaci. 
Wysiedleni, zniekształceni i pozornie zagubieni w bezlitosnych środowiskach 
bohaterowie Hosseiniego wydają się zlewać z nicością. Zamiast smętnego 
uczucia bólu i izolacji, Hosseini zamierza wytwarzać ideologiczne sanktu‑
arium, w którym mutowania percepcji prowadzą nas do pytania o realność 
naszego wszechświata” [tłumaczenie własne]. Sam artysta pisze o poszuki‑
waniu nowych, nierzeczywistych światów. Z jednej strony dają one wytchnie‑
nie od realności i pozwalają poczuć się panem sytuacji, z drugiej jednak są to 
miejsca, w których człowiek wciąż jest samotny, wręcz „idzie u boku swojej 
samotności”2 [tłumaczenie własne]. Zderza się więc tutaj poczucie władzy 
i samotność, kojarzona zazwyczaj z negatywnymi uczuciami jak choćby brak, 
tęsknota, ale również lęk. Świat w obrazach Hosseiniego wydaje się raczej 
epatować tymi ostatnimi. Ciężko mówić o władzy nad czymś, czego nie wi‑
dać, co ma niewyraźne kontury, nie posiada twarzy ani kierunku. Dominuje tu 
mgła, biel i czerń, rozmyte kształty. Konkretne, znajome formy to zaś samotne 
drzewa, cmentarne groby lub kruki, również przesycone negatywnym ładun‑
kiem znaczeniowym, często również rozmyte.
1 Kaveh Hosseini. About, „ND Magazine”, http://ndmagazine.net/photographer/kaveh-hosse‑
ini/ (dostęp: 14.03.2016).
2 Kaveh Hosseini Photography. About, http://www.kaveh-hosseini.com/about/ (dostęp: 
14.03.2016).
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Rozmycie stanowi główną strategię Hosseiniego, dzięki której zbliża on 
swoje fotografie do sennych obrazów. Fotografia, medium, którego doku‑
mentalny charakter jest tak często podkreślany, również stanowi tutaj ob‑
raz pamięci; pamięć ta dotyczy tutaj jednak snów i marzeń. André Breton 
w pierwszym Manifeście surrealizmu pisze, iż ludzka pamięć w stosunku do 
snów jest niedoskonała, gdyż ucina sny w dowolnym momencie lub też zle‑
wa je w ciąg3. Rzadko się zdarza, aby człowiek po przebudzeniu dokładnie 
pamiętał swój sen – najczęściej ów sen w ludzkiej pamięci stanowi rozmy‑
te i wyrwane z kontekstu obrazy, a zdarza się i tak, że pozostawia jedynie 
wrażenie lub nastrój nieprzypisane do żadnych konkretnych wizji. Ta ostatnia 
sytuacja budzi pewien nieprzyjemny dysonans, z którego może narodzić się 
niepokój, a wręcz lęk. 

W psychologii „termin «lęk» oznacza «trwożne przewidywanie przyszłych 
zagrożeń lub nieszczęść, któremu towarzyszą uczucia dysforyczne lub soma‑
tyczne objawy napięcia». Strach różni się od lęku przede wszystkim tym, że 
jest wywołany przez rozpoznawalny bodziec”4. Podobne rozróżnienie strachu 
i trwogi znaleźć można u Paula Ricoeura – strach posiada tu wiadome źródło, 
natomiast przedmiot trwogi jest nieokreślony5. Istotne w kontekście sztuki 
i twórcy, którego prace stanowią przedmiot niniejszego artykułu, są słowa 
Jana Mitarskiego, który w ten sposób pisze o lęku:

W lęku wypełnia się pustkę nieznanego niebezpieczeństwa obrazami wła‑
snej imaginacji. Wydaje się, że w minionych wiekach wyobraźnia ludzka 
zagrożona przez tajemnicze dla niej siły natury wolała zmaterializować tę 
pustkę, zaludniając ją przerażającymi nawet stworami, niż pozostawić nie‑
znaną, a tym samym bardziej groźną i niepokojącą. Mały i bezradny wobec 
ogromu morza człowiek, jakby nie dość mu było czyhających nań realnych 
niebezpieczeństw, zaludnił je Scyllami i Charybdami, na nieznanych wy‑
spach osadził potwory i czarownice – strażników skarbów, źródeł wiecznej 
młodości, ziół leczących wszelkie nieszczęścia – symboli potęg pomocnych 
w przezwyciężaniu lęków. W lasach, pustkowiach i na szczytach gór miesz‑
kali bogowie, olbrzymy i monstra. Byli groźni, ale konkretni, można było 
z nimi walczyć lub starać się ich przebłagać6.

3 A. Breton, Manifest surrealizmu (I), przeł. A. Ważyk, „Nowa Krytyka. Czasopismo Filo‑
zoficzne”, 16.05.2014, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article203 (dostęp: 14.03.2016).
4 Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.H. Haviland-Jones, przeł. M. Kacmajor, Gdańsk 2005, 
s. 720.
5 P. Ricoeur, Trwoga rzeczywista i złudna, przeł. S. Cichowicz, w: tegoż, Podług nadziei. 
Odczyty, szkice, studia, Warszawa 1991, s. 31.
6 J. Mitarski, Demonologia lęku, w: A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977, s. 312.
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Człowiek radzi sobie z pustką poprzez lęk, z lękiem poprzez tworzenie 
konkretnych demonów, z którymi z kolei można walczyć na określone spo‑
soby. Stąd całe mitologie, a także ogromna reprezentacja najróżniejszych 
demonów w sztuce. Mitarski pisze o demonologii jako nauce, w której 
przedmiotem badania jest wiara w demony. Podkreśla jednak, iż dla ludzi 
w nie wierzących demonologia ma inne znaczenie – oznacza zbiór informa‑
cji na temat wyglądu i działania tych istot, a także sposobów radzenia sobie 
z nimi. Już w XI wieku Michał Psellos skatalogował tego typu stworzenia. 
Od tego czasu powstało wiele katalogów, jedne bardziej uznane przez Ko‑
ściół, inne ludowe, charakterystyczne dla różnych narodów. Mitarski zwraca 
uwagę, że współcześnie obraz lęku przybiera raczej formę konkretnych za‑
grożeń, takich jak „zagłada atomowa, przeludnienie i głód, zanieczyszcze‑
nie środowiska i zakłócenia homeostazy ekologicznej, dominacja maszyny 
nad człowiekiem, jego narastająca uniformizacja i dezindywidualizacja”7. 
Objawia się to w konkursie World Press Foto, o czym już wspomniałam, 
u Hossiniego jednak lęk jest mniej określony. Pojawia się za to owa „uni‑
formizacja i dezindywidualizacja”, lęk o utratę tożsamości, anonimowość. 
W jego obrazach, podobnie jak u Giorgia de Chirico8, licznie pojawiają się 
postaci bez twarzy, czasami nawet bez głów, puste miejsca, nieprzyjazne 
miasta. Dominuje tajemniczość, pustka, a ludzie przypominają zjawy. Brak 
tutaj demonów, pojawiają się jednak postaci rozmyte, niewyraźne, zawie‑
szone w powietrzu, które mogą przywodzić na myśl duchy. Ciężko byłoby 
je przyporządkować do jakiejkolwiek kategorii z katalogu, tym większy bu‑
dzą niepokój.

Hosseini tworzy zarówno fotografie analogowe, jak i cyfrowe, choć te dru‑
gie zdecydowanie przeważają. Fotografie tworzone klasyczną metodą mogą 
być zarówno czyste formalnie, jak i poddane manipulacji ciemniowej. W obu 
przypadkach artysta jest w stanie uzyskać wyraźnie surrealistyczny efekt oraz 
nastrój niepokoju. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie ukazujące malutką czarną 
sylwetkę człowieka gdzieś na wiejskiej drodze.

7 Tamże, s. 314-319.
8 K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1973, s. 64-67.
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Fot. 1. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Analog (fragment)9

Sytuacja nie stanowiłaby nic niezwykłego, gdyby nie potężne drzewo, któ‑
re góruje nad postacią. Drzewo posiada niespotykanie szeroki, czarny pień, 
choć być może jest to kilka drzew zlanych w jedno monstrum. Wrażenie jest 
wyjątkowo surrealistyczne – surrealiści często operowali wielkościami10 oraz 
dążyli do ukazania niesamowitości w codziennych sytuacjach11. Analogowe 
zdjęcia Hosseiniego przedstawiają również przestrzeń miejską. Miasto u tego 
artysty nie jest puste, jak u Chirico, jednak zdaje się złowrogie. Hosseini pod‑
kreśla to poprzez winietowanie kadru, ujęcie z góry, mrok. Źródłem niepokoju 
jest tutaj raczej tłum i anonimowość czarnych postaci, niewielkich w porów‑
naniu z budynkami, które je otaczają. Na jednej z fotografii rozmycie powo‑
duje, że ludzie są ledwie widoczni, zaś otaczające ich kamieniczki zostają 
wyolbrzymione poprzez zwielokrotnienie ich obrazu. Mamy już więc tutaj do 
czynienia z manipulacją obrazem rzeczywistości. Zabiegi artystyczne użyte 
przez Irańczyka są szczególnie widoczne w obrazie ponownie ukazującym 
człowieka w naturalnej przestrzeni, tym razem w grupie, głęboko w lesie. 
Obraz dzięki pseudosolaryzacji jest niewyraźny i zyskuje aurę tajemniczości, 
przypomina raczej przezrocze niż zdjęcie. Ludzie trzymający się za ręce na tle 
lasu stanowią zapewne po prostu grupę, która straciła rozeznanie w przestrze‑
ni i w lęku przed zgubieniem kogoś z uczestników wycieczki podąża przez las 

9 Kaveh Hosseini Photography. Blackhole, http://www.kaveh-hosseini.com/#/blackhole-1/ 
(dostęp: 14.03.2016).
10 Tamże, s. 39.
11 R. Passeron, Surrealizm, przeł. E. Romkowska, Warszawa 2002, s. 76.
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w ścisłym połączeniu. Ukazane postaci nie posiadają jednak twarzy, przez co 
przywodzą na myśl korowód duchów, a wręcz motyw danse macabre.

Taniec, a zwłaszcza taniec śmierci, jest według Lee Byrona Jenningsa 
jednym z typowych groteskowych motywów, groteska zaś często występuje 
w snach, a co za tym idzie również w sztuce surrealistycznej. Dzieła grote‑
skowe wywołują rozbawienie, a zarazem lęk, ich użycie przez artystę można 
natomiast uznać za sposób radzenia sobie z lękiem. U Hosseiniego mamy do 
czynienia z całym szeregiem motywów groteskowych, takich jak cienie, oraz 
dziwnych kształtów gałęzi drzew, a także zdeformowane postaci, które budzą 
w nas zarówno śmiech, jak i współczucie czy zdziwienie – istotne, by pomi‑
mo swojej deformacji nie były zupełnie bezkształtne, ale wciąż przypominały 
znajome formy ludzkich postaci12.

W pracach irańskiego artysty ludzką formę często nadają postaciom je‑
dynie ubrania. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w jednej z cyfrowych fo‑
tografii, na której twórca zaprezentował niemal wszystkie typowe dla siebie 
motywy i zabiegi formalne.

Fot. 2. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Blackhole (fragment)13

12 L.B. Jennings, Termin groteska, przeł. M.B. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, 
Gdańsk 2003, s. 31-53.
13 Kaveh Hosseini, „ND Magazine”, http://ndmagazine.net/photographer/kaveh-hosseini/ 
(dostęp: 14.03.2016).
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Fotografia pochodzi z cyklu Blackhole, tworzonego w latach 2009-
201214, i – jak zdecydowana większość dzieł Hosseiniego – jest czarno‑
-biała. Pojawiają się tutaj skłębione chmury, będące podobnie jak mgła 
symbolem chaosu, zmienności i pozorów, ukrywających prawdę15, a przez 
to nadające się idealnie do wyrażania lęku przed nieokreślonym. Na ich 
tle widoczne są również czarne ptaki, być może kruki, uznane w Biblii 
za nieczyste, natomiast przez wiele ludów kojarzone z nieszczęściem, ale 
także z bóstwem16. Pojawia się tutaj również cień, rzucany na trawę przez 
dziwny przedmiot zawieszony w powietrzu. Nienaturalne zawieszenie 
przedmiotu w powietrzu jest kolejnym typowo surrealistycznym zabie‑
giem17 stosowanym przez Hosseiniego. W omawianym dziele przedmiot 
ten ciężko zdefiniować, wydaje się on konstrukcją powstałą z połączenia 
trzech coraz mniejszych kominków domowych, istotne jednak, iż powstały 
w ten sposób kształt przypomina aparat fotograficzny. „Obiektyw” tego 
aparatu kieruje się natomiast w stronę ludzkiej postaci bez głowy, siedzącej 
na krześle nad tytułową luką w ziemi i zanurza w niej wędkę. Czarna dziu‑
ra uosabia ciemność i nieznane, które zawsze budziły ludzkie lęki. Jako 
zjawisko astronomiczne jest przerażająca, gdyż uważana za jedną z naj‑
bardziej niszczycielskich sił w przyrodzie. Na gruncie filozofii porównać 
ją można ze śmiercią, gdyż podobnie jak śmierć wyznacza ona granice na‑
szego poznania. W fotografii Hosseiniego nie znajduje się ona w przestrze‑
ni kosmicznej, ale właśnie w ziemi, niby brama do podziemnego świata. 
Pomimo tego typu konotacji, czarna dziura i to, co poza jej granicami czy 
też wewnątrz niej staje się w omawianym dziele przedmiotem odważnych 
poszukiwań. Fotografia zyskuje w ten sposób autotematyczny wyraz i uka‑
zuje człowieka, jego podświadomość oraz duchowość, jako cel artystycz‑
nych działań Hosseiniego.

Tematyka większości prac Hosseiniego krąży wokół ludzkich snów, lęków 
i pragnień, wyrażanych za pomocą różnorodnych, a jednak powtarzalnych środ‑
ków. W dziełach z serii Mood, czyli „nastrój”, pojawiają się złowrogie drzewa, 
puste ulice, ciemność, rozmyte postaci lub postaci bez twarzy, las. Występują 
tutaj także takie symbole, jak ciemne chmury i czarne chmary ptaków. Pojawia 
się również mgła. Hosseini nie stroni od motywów wykorzystywanych licznie  
 
14 Kaveh Hosseini Photography. Blackhole, http://www.kaveh-hosseini.com/#/blackhole-1/ 
(dostęp: 14.03.2016).
15 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 39.
16 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. K. Romaniuk, Poznań 1989, 
s. 100-101.
17 K. Janicka podaje przykład René Magritte’a. K. Janicka, Surrealizm, dz. cyt., s. 39.
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w kulturze popularnej, szczególnie w horrorach. Chmary ptaków otaczające 
postać nieuchronnie prowadzą wyobraźnię współczesnego odbiorcy ku klasy‑
ce horroru, czyli Ptakom Alfreda Hitchcocka. Doskonałym przykładem jest 
tutaj również mgła. W filmie The mist, nakręconym na podstawie opowia‑
dania Stephena Kinga, miasto opanowuje potężna mgła, w której kryją się 
potworne stwory. Uderzająca jest ostatnia scena, w której główny bohater, nie 
widząc nic przez mgłę, ale słysząc zbliżające się niebezpieczeństwo, odbiera 
życie swoim towarzyszom i swojemu małemu synowi, pragnąc uchronić ich 
od cierpienia, i w lęku czeka na starcie z potworami, a tymczasem okazuje 
się, że dudnienie powodowały czołgi wojska, które przybyło na ratunek. Na 
fotografii Hosseiniego postaci są niewielkie, ciemne, nie posiadają twarzy, 
na jednym ze zdjęć człowiek bardziej przypomina kleks z testu Rorschacha. 
W jednej z prac pojawia się człowiek w masce, który występuje również w in‑
nych cyklach.

Serię Brief candle również zaludniają postaci bez twarzy. Niepokojący 
nastrój tworzy tutaj nie tylko ciemność, ale również światło. Ludzka po‑
stać jest samotna, jej otoczenie zdaje się ciche i puste. Na jednej fotografii 
mężczyzna unosi się w powietrzu, na innej nie posiada głowy. Postaci bez 
głowy w ciekawy sposób pojawiają się również w cyklu Eternal tree, czyli 
„Wieczne drzewo”. Drzewo pojawia się tutaj bądź samotnie, wśród mgły 
i śniegu, bądź też towarzyszy mu człowiek, najczęściej opierając się o nie 
i stapiając się z nim.

Samotne drzewa występują również w serii Minimal. Tutaj lęk budzi 
przede wszystkim brak widocznego horyzontu i zarysowanych granic, biel 
jest wszechobecna, człowiek – jeśli się pojawia – ponownie jest jedynie 
małą czarną plamą na białej kartce. Rzadko, ale jednak czasami zdarza się, 
iż Hosseini używa plam w kolorze bieli i czerni. Pojawia się również chma‑
ra czarnych ptaków. Niepokojąca jest również aleja drzew, rozmywająca się 
w oddali, przypominająca aleję prowadzącą w zaświaty. Innym razem źró‑
dłem niepokoju może być ostry kształt samotnego pnia, wybijający się z bie‑
li lub złowrogo pochylona linia horyzontu. Na jednym ze zdjęć całkowicie 
zamglone niebo zajmuje niemal trzy czwarte powierzchni obrazu, człowiek 
natomiast stanowi maleńką plamę czerni na białym śniegu, otoczony drew‑
nianym płotkiem wyznaczającym na śniegu ścieżkę o dziwnych odnogach, 
przywodzącą na myśl labirynt, będący kolejną figurą, po którą niezmiernie 
chętnie sięgali surrealiści.
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Fot. 3. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Minimal (fragment)18

Mircea Eliade zwraca uwagę, iż labirynt może symbolizować wygnanie 
człowieka z raju, jak również powrót do niego19. Tym rajem dla surrealistów 
była natura. Pragnęli oni odzyskać utracony kontakt z naturą, przy równo‑
czesnej swobodnej realizacji przez człowieka jego własnej natury20. Natura 
w fotografiach Hosseiniego jest mroczna i pełna złowrogiej ciszy, a człowiek 
najczęściej spotyka się z nią w samotności bądź w niewielkich grupkach. Ar‑
tysta ukazuje znikomość ludzkiego bytu wobec ogromu sił natury, w pewien 
sposób również stawia w opozycji biały i surowy świat przyrody oraz czarną 
postać człowieka. Jeśli Hosseini szuka w snach i obrazach głębokich ludzkich 
pragnień swoistego sanktuarium21, najwyraźniej odnajduje je w kontemplacji 
natury.

18 Kaveh Hosseini Photography. Minimal, http://www.kaveh-hosseini.com/#/minimal-1/ (do‑
stęp: 14.03.2016).
19 J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, s. 344.
20 Tamże, s. 51.
21 Kaveh Hosseini Photography. About, http://www.kaveh-hosseini.com/about/ (dostęp: 
14.03.2016).
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Fot. 4. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Minimal (fragment)22

Wyrażanie lęków poprzez piękno przyrody nie jest niczym zaskakującym 
ani niczym nowym. Piękno i trwoga oraz poczucie własnej małości względem 
potęgi otaczającego świata łączą się tutaj w podobny sposób jak w doświad‑
czeniu himalaistów, którzy dotarli na szczyt i z góry obserwują krajobraz. Jest 
to swego rodzaju doświadczenie transcendencji, dotknięcie pewnego sacrum. 
Rudolf Otto mówi o numinosum, czyli tajemniczej, sakralnej mocy, irracjo‑
nalnej części świętości, z którą wiąże się „uczucie zależności stworzenia”. 
Jest to poczucie własnej marności oraz uzależnienia wszelkiego bytu od cze‑
goś, co go przerasta. Pojęcie to pojawiało się już u Friedricha Schleiermache‑
ra. Kolejną cechą numinosum jest mysterium tremendum, czyli uczucie „ta‑
jemnicy pełnej grozy”23. Odczucie numinosum wiąże się więc z ambiwalencją 
zachwytu i grozy, podobnie tę sprawę pojmuje Mircea Eliade24.

Władysław Stróżewski stwierdza, że „niesamowitość, inność, tajemni‑
czość, groza, majestatyczność, potęga, łaskawość, czystość, irracjonalność 
i inne tego rodzaju wartości, odkryte i przeanalizowane między innymi w Das 
Heilige Rudolfa Otta, pojawiają się w sztuce. Mogą one wiązać się z warto‑
ściami estetycznymi, jednak nie stanowią jedynie części doświadczenia este‑
tycznego, ale wykraczają poza nie. Powstaje nowy przedmiot intencjonalny, 
nazywany przez Stróżewskiego konkretyzacją numinotyczną25.

22 Kaveh Hosseini Photography. Minimal, http://www.kaveh-hosseini.com/#/minimal-1/  
(dostęp: 14.03.2016).
23 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa, przeł. B. Kupis, Wrocław 1993, 
s. 36-48.
24 M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993, s. 20.
25 Tamże, s. 31-32.
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Mieczysław Wallis dzieli wartości estetyczne na łagodne i ostre. Do łagod‑
nych zalicza piękno i śliczność, które wywołują jedynie przyjemne odczucia. 
Do drugiej kategorii zalicza natomiast tragizm, groteskowość, charaktery‑
styczność, ekspresyjną brzydotę, ale także wzniosłość26. Tajemniczość oraz 
wzniosłość, a także piękno oraz groza, pojawiają się w sztuce Hosseiniego. 
Elementem przyrody szczególnie powiązanym ze sferą sacrum jest drzewo, 
które – jak to już zostało zauważone – bardzo często pojawia się u Hosse‑
iniego. Może się ono kojarzyć z Drzewem Żywota, występującym zarówno 
w Biblii, jak i różnych mitach i legendach, w których znajduje się w centrum 
wszechświata oraz łączy niebo, ziemię i piekło27. Drzewo bywało utożsamia‑
ne z „środkiem świata” i rozumiane jako obraz całego Wszechświata, w któ‑
rym każdy przejaw życia jest święty, gdyż Wszechświat stanowi całość, jeden 
„przeniknięty boskim Duchem” organizm28. Hosseini ukazuje drzewa samot‑
ne i w grupach, zazwyczaj pośród bieli, czasami w połączeniu z motywem 
kruków, które jako symboliczni łącznicy z bóstwem potwierdzają słuszność 
interpretacji motywu drzewa w kategoriach sakralnych.

Fot. 5. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Minimal (fragment)29

26 W. Stróżewski, O możliwości sacrum w sztuce, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, 
Kraków 1989, s. 34.
27 M. Eliade, Traktat o historii religii, dz. cyt., s. 288.
28 F. Hageneder, Magia drzew, przeł. M. Czekański, Warszawa 2006, s. 8.
29 Kaveh Hosseini Photography. Minimal, http://www.kaveh-hosseini.com/#/minimal-1/ (do‑
stęp: 14.03.2016). 
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Samo medium, którego używa Hosseini, a więc fotografia, poprzez swój 
związek ze światłem i cieniem, posiada potencjalną zdolność do ukazywania 
sfery sacrum. Z duchowością łączy się zazwyczaj fotografie rodzinne, uka‑
zujące zmarłych – piszą o tym aspekcie Urszula Czartoryska30, Zdzisław To‑
czyński31 czy Cynthia Freeland32. Również ten aspekt opisuje Ewa Jędrzejow‑
ska, która jednak wychodzi od podstawowej sprawy, jaką jest właśnie udział 
światła i cienia w powstawaniu fotografii33.

Człowiek w fotografiach i grafikach Kaveha Hosseiniego bywa mniej lub 
bardziej rozmyty. Seria Vagueness, czyli „niejasność” lub też „ogólnikowość”, 
pokazuje go ledwie rozpoznawalnego w ciemnym kształcie bez wyraźnych 
konturów, samotnego bądź w grupie.

Fot. 6. Kaveh Hosseini – Bez tytułu z cyklu Vagueness (fragment)34

30 U. Czartoryska, Portret fotograficzny – duchowość i cielesność, w: Nowe media w komuni-
kacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 59-68.
31 Z. Toczyński, Prawda w fotografii, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, 
red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 44-58. 
32 C. Freeland, Fotografie i ikony, w: Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, red. 
S. Walden, Kraków 2013, s. 63-85.
33 E. Jędrzejowska, Sacrum prywatne – rzecz o fotografii, „Nowa Krytyka. Czasopismo Filo‑
zoficzne”, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article69, (dostęp: 23.09.2013).
34 Kaveh Hosseini Photography. Vagueness, http://www.kaveh-hosseini.com/#/vagueness-1/ 
(dostęp: 14.03.2016).
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Przypomina się tutaj kolejny horror White Noise z 2005 roku, w którym 
głównemu bohaterowi wmawia się, że pojawiające się w śnieżeniu na ekranie 
telewizora postaci są duchami. Bardziej groteskowe zdają się jednak postaci 
bez głów lub twarzy, o których była już mowa, a których wiele pojawia się 
także w typowo surrealistycznych pracach Hosseiniego. Brak twarzy czy gło‑
wy można interpretować jako lęk przed utratą tożsamości, wyraz zagubienia. 
Wśród dzieł z cyklu Surreal II pojawiają się również obrazy kolorowe. Surre‑
alistyczny i groteskowy jest także wspominany już cykl Blackhole, gdzie po‑
jawiają się zestawienia mrocznego zamku z postacią z latarnią zamiast głowy 
lub też potężna chimera o zwierzęcym ciele i dwóch ludzkich twarzach, na 
grzbiecie której stoi maleńka postać ludzka.

Największą pustkę i niewiadomą niesie ze sobą śmierć, dlatego Ricoeur 
pisze, iż trwoga na podstawowym poziomie dotyczy życia i śmierci, a właści‑
wie świadomości nierozłączności życia i śmierci35. Zygmunt Bauman zwraca 
uwagę na wyjątkowość sytuacji, jaką jest śmierć. Jedynie śmierć w pełni opi‑
sują takie przymiotniki jak: „nieuchronny… nieodwracalny… nieodwołalny 
czy nieuleczalny”, a także słowa „moment, po którym nie ma odwrotu… Koń‑
cowy… Ostateczny… Koniec wszystkiego…”. Wyjaśnia on również, iż 
„Śmierć jest przerażająca z powodu tej cechy, niepodobnej do innych; cechy 
polegającej na tym, że za jej sprawą wszystkie inne stają się już nieaktualne. 
Każde wydarzenie, które znamy lub o którym wiemy – z wyjątkiem śmier‑
ci – posiada przeszłość, jak również przyszłość”36. Śmierć stanowi doświad‑
czenie, do którego nie można się przygotować, jest „w pełni niepoznawal‑
ne”, a lęk przed nim jest pierwotny oraz wspólny ludziom oraz wszystkim 
zwierzętom37.

Śmierć w fotografiach Hosseiniego pojawia się jako jej groźba (jak choć‑
by w fotografii z cyklu Blackhole, na której nienaturalnie ogromne siekiery 
pochylają się nad postacią, która i tak już nie posiada głowy), jako surreali‑
styczna metafora utraty tożsamości (fotografia The Perfect Death), w posta‑
ci symbolicznej (przykładem jest tutaj fotografia cmentarnych grobów) oraz 
w widoku wisielców na drzewach lub też na tle miejskiego bloku.

35 P. Ricoeur, Trwoga rzeczywista i złudna, przeł. S. Cichowicz, w: tegoż, Podług nadziei. 
Odczyty, szkice, studia, dz. cyt., s. 33.
36 Z. Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008, s. 54.
37 Tamże, s. 55.
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Fot. 7. Kaveh Hosseini – The Perfect Death z cyklu Surreal I (fragment)38

Fot. 8. Kaveh Hosseini – Aokigahara z cyklu Surreal I (fragment)39

38 Kaveh Hosseini, „ND Magazine”, http://ndmagazine.net/photographer/kaveh-hosseini/ 
(dostęp: 14.03.2016).
39 Kaveh Hosseini Photography. Surreal I, http://www.kaveh-hosseini.com/#/surreal-i/ (do‑
stęp: 14.03.2016).
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Fotografia wisielca na drzewie posiada znaczący tytuł Aokigahara, co 
oznacza „Las samobójców” lub „Morze drzew”. Artysta przyznaje, że inspi‑
racją był tutaj prawdziwy las, „Mroczny las” rosnący u podnóża góry Fuji 
w Japonii, gdzie co roku samobójstwo popełnia około 80 osób. Las ten stał się 
inspiracją również dla twórców horrorów: w 2007 roku powstał film pt. Las 
śmierci, natomiast w 2016 roku wszedł na ekrany kin Las samobójców.

Lęk w fotografiach Kaveha Hosseiniego posiada więc różne oblicza. Do 
wyrażania podstawowych lęków człowieka artysta używa różnorodnych form 
wyrazu, a jednak jego twórczość jest niezwykle spójna. Hosseini wykorzystu‑
je swoiste cechy fotografii oraz możliwości grafiki, tworzy świat snu, który 
jednak doskonale odzwierciedla realność. 
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STrESZcZENIE

Fotografia, służąca zarówno jako środek komunikacji i medium artystycznego wyrazu, 
jak i naznaczona ambiwalentną naturą, od swych początków wiązana była z podsta‑
wowymi pragnieniami i lękami człowieka. Kaveh Hosseini wykorzystuje te konsty‑
tutywne cechy fotografii właśnie do tworzenia surrealistycznych wizji odwiecznych 
ludzkich lęków, tych uświadamianych, jak i tych tkwiących w podświadomości i od‑
krywanych w snach. Ukazuje w ten sposób indywidualne spojrzenie na świat, ale 
przede wszystkim dotyka wspólnych wszystkim ludziom tematów, sięga po uniwer‑
salne archetypy i symbole, zagłębia się zarówno w sprawy ciała jak i ducha. Artykuł 
omawia konkretne środki i zabiegi artystyczne, jakimi posługuje się Hosseini, przez 
co ukazuje złożoność zarówno ludzkiej natury, jak i fotograficznego medium.

Słowa kluczowe: lęk, fotografia, sztuka, surrealizm, Kaveh Hosseini
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Nagle przychodzi wielkie umieranie.  
Lęk przed śmiercią w malarstwie Egona Schielego

„Nagle przychodzi wielkie umieranie./ Już lasy szumią niby ognia morze/ 
I wszystkie liście porzucają w trwodze/ Co lecą ślepo w powietrzne otchła‑
nie”1 – pisze Georg Heym, jeden z czołowych poetów niemieckich początku 
XX wieku, dziś zaliczany obok Georga Trakla, Gottfrieda Benna czy Ernsta 
Stadlera do głównych przedstawicieli ekspresjonizmu.

Sugestywny obraz ukształtowany przez niemieckiego poetę już w tym – za‑
cytowanym przed momentem – krótkim fragmencie, stanowić może dogodne 
źródło informacji na temat środków wyrazu szeroko wykorzystywanych przez 
twórców żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Zbudowana przez Heyma, 
poprzez zestawienie pojęć o negatywnym ładunku emocjonalnym, takich jak 
umieranie, trwoga czy otchłań atmosfera napięcia, zdaje się w pełni oddawać 
panujące ówcześnie nastroje, przez co klarownie zarysowuje kontekst, któ‑
ry zamierzam tutaj poruszyć, omawiając niewielką tylko cząstkę twórczości 
wiedeńskiego ekspresjonisty, czyli Egona Schielego.

Idąc bowiem tym tropem, jaki wyznaczył Ashley Bassie w obszernej pu‑
blikacji dotyczącej malarstwa ekspresjonistów, wydanej pod ogólnym tytułem 
Ekspresjonizm, należałoby twórczość malarską tej zawiązanej w początkach 
XX wieku młodej formacji artystycznej analizować zawsze z uwzględnie‑
niem szerokiego tła społeczno-historycznego, na jakim się ona zrodziła2.

Jak wskazuje Andrzej Pieńkos w swoim opracowaniu pod znamiennym ty‑
tułem Okropności sztuki: nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, początek XX 

1 G. Heym, Nagle przychodzi…, w: tegoż, Armada nocy, przeł. A. Lam, Warszawa 2001, s. 192. 
2 A. Bassie, Ekspresjonizm, przeł. J. Tyczyńska, Warszawa 2006, s. 10. 
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wieku wiąże się w sztuce z narodzinami interesującej i jednocześnie niezwykle 
istotnej dla niniejszych rozważań tendencji, o której ów autor pisze następująco: 

W okresie, o którym tu mowa, powstała w malarstwie europejskim dziwna gru‑
pa obrazów, przedstawiających człowieka w sposób tak intensywny, że można 
by w nich widzieć przejawy polemicznego stanowiska wobec nasilających się 
wówczas poszukiwań czystego malarstwa, obojętniejącego na tematykę sztuki3.

Wbrew takiej postawie artystycznej, skupiającej swoje wysiłki na dąże‑
niu do zredukowania treści dzieła wyłącznie do efektu ubocznego stawianego 
niejako na piedestale procesu twórczego, zdaje się zdecydowanie przemawiać 
twórczość ekspresjonistów (tu w szczególności Egona Schielego), która stała 
się w początkach XX wieku wyraźnym odbiciem szarganego skrajnymi emo‑
cjami wnętrza ludzkiego i jako taka starała się pozostawać w żywym kontak‑
cie ze świadomym swej sytuacji odbiorcą.

Przy formułowaniu tego typu konstatacji nie sposób nie wspomnieć o wy‑
znaczającym w dużej mierze tor dla późniejszych interpretacji pojęciu Zeit-
geistu, którego autorem jest jeden z głównych przedstawicieli szkoły wiedeń‑
skiej – Max Dvořák. Założony przez Dvořáka, pierwotnie i bezwarunkowo 
wpisany w wytwory artystyczne element reprezentacji nastrojów danego 
czasu4, nurt ten pozwala bowiem na wysunięcie hipotezy co do wpisanych 
w sztukę ekspresjonistyczną egzystencjalnych odniesień.

Z racji jednak rozległego obszaru zagadnień, w ramach którego należało‑
by się poruszać, chcąc szczegółowo omówić korelację postulatów niesionych 
przez ruch ekspresjonistyczny oraz egzystencjalizm, poprzestanę na jednym tyl‑
ko aspekcie tej założonej przeze mnie relacji, jaki opiera się na przekonaniu, iż 
tym, co zdaje się w pełni jednoczyć treść malarstwa ekspresjonistów z postawą 
egzystencjalistyczną, jest kategoria lęku, a w szczególności lęku przed śmiercią.

Lęk – swoisty leitmotiv naznaczonego dekadentyzmem ostatniego dziesięcio‑
lecia XIX wieku, wśród wybujałych alegorii Hansa Makarta czy dekoracyjnych 
fryzów Gustava Klimta, zyskuje tylko asekurancki charakter Horacjańskiego 
non omnis moriar. Dopiero ostatnie lata XIX stulecia oraz noszący w sobie zalą‑
żek światowego konfliktu początek XX wieku, wraz z formowaniem się nowych 
koncepcji artystycznych, przynoszą istotną zmianę w zakresie zarówno doboru 
tematyki, jak i śmielszego stosowania środków formalnych.

Odznaczający się szczególnym upodobaniem do przedstawień balan‑
sujących nierzadko na granicy pornografii zwrot w kierunku pozbawionej 

3 A. Pieńkos, Okropności sztuki: nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, Gdańsk 2000, 
s. 231, 232. 
4 L. Kalinowski, Max Dvořák i jego metoda badań nad sztuką, Warszawa 1974, s. 24.
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wszelkich zahamowań awangardy, tkwi korzeniami w rozwijających się 
wówczas w Wiedniu badań nad psychoanalizą, która w zakresie sztuk pla‑
stycznych skutkowała pojawieniem się zupełnie „innego nurtu dramatyzmu 
ciała”5, który bynajmniej nie pozostaje tu bez znaczenia.

Uczestnikiem wszelkich tych przemian jest młody uczeń Gustava Klim‑
ta – Egon Schiele. Początkowo wierny uniwersalistycznym w jakimś sensie 
założeniom sztuki dekoracyjnej, szybko obiera własną ścieżkę, a z jego dzieł 
zaczyna przebijać niepokojąca atmosfera śmierci i rozkładu.

Trudno tutaj nie podejrzewać, iż wpływ na przyjęcie przez młodego wie‑
deńczyka konwencji, która być może nie wprost, ale ujęta w ramy metafory 
o charakterze bliskim symbolice wanitatywnej, musiały mieć wydarzenia, ja‑
kie w najbliższym czasie zaważyć miały na dalszym biegu historii.

Upadek monarchii Austro-Węgierskiej, a także majacząca gdzieś na hory‑
zoncie XX stulecia zapowiedź wojny z wszystkimi jej „umarłymi miastami”, 
o których przekonywująco pisze Heym, powodowały powszechną konster‑
nację wśród jednostek, które swoją przyszłość musiały uznać za wielką nie‑
wiadomą. Na fundamencie tej niestabilnej sytuacji z początków XX wieku 
wyrosła sztuka Egona Schielego – sztuka skupiająca cały swój wysiłek na 
stworzeniu bezlitosnego obrazu człowieka podlegającego śmierci.

Podporządkowanie twórczości Schielego tej szczególnej misji, jaka zasa‑
dzałaby się na pobudzaniu odbiorcy do wzmożonej refleksji nad celowością 
istnienia w perspektywie ostateczności, która w tym momencie przestawała 
już być tylko kwestią pozbawionego w jakimś sensie cech realności „innego 
porządku”, zdaje się ewokować konieczność wzmożonej analizy środków ar‑
tystycznego wyrazu, dzięki którym udaje się podopiecznemu Klimta osiągnąć 
taki, a nie inny efekt.

Obecna w działach Schielego specyficzna predylekcja do anomalii, ubra‑
na w formę malarstwa nierzadko prezentującego obrazy przypominające 
poszczególne stadia rozkładu ludzkiego ciała, wydaje się pozostawać w wy‑
raźnej paraleli do zabiegów stosowanych przez egzystencjalistów, o których 
Piotr Mróz pisze:

Ta niekiedy drażniąca i ostentacyjna forma wypowiedzi jest przede wszystkim 
apelem do tego, co w człowieku wolne, świadomie ludzkie, acz napawające 
troską i wręcz przerażeniem6.

Formuła, o jakiej mówi Mróz w odniesieniu do refleksji o egzystencjalnej 
proweniencji, z powodzeniem daje się chyba nałożyć na zabiegi stosowane 

5 A. Bassie, Ekspresjonizm, dz. cyt., s. 67. 
6 P. Mróz, Filozofia sztuki: (w ujęciu egzystencjalizmu), Kraków 1992, s. 12. 
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przez Schielego w jego dziełach, które w myśl wspominanej przez Pieńkosa 
„rezygnacji z wszelkiej sytuacyjności”7 ograniczają przestrzeń przedstawień 
do jednego tylko kadru, w którym portretowana postać zwykle zawieszona 
w pustce ukazuje odarte z wszelkiej idealizacji ciało o charakterze swoistego 
instrumentu budującego metaforyczne treści.

Albowiem Schiele, operując figurą nierzadko swojego własnego ciała, któ‑
re niewątpliwie jest w tej twórczości w jakiś szczególny sposób „wydane na 
męki”8, tworzy alegoryczne dzieło będące zapisem cierpienia i lęku przed tym, 
co nieuniknione. Kilka egzemplifikacji tej tezy, które zostaną pokrótce omó‑
wione – pomimo ich ograniczenia do minimum – daje nad wyraz spójny obraz 
konwencji, w jakiej porusza się austriacki malarz przełomu wieków.

Pierwszym przykładem swoistego lęku wyrażonego figurą ciała jest opa‑
trzona – jak się zdaje – nieco ironicznym tytułem praca Wojownik, pochodząca 
z 1913 roku. Schiele ukazuje w niej prawdopodobnie bezpośredni moment wal‑
ki, której uczestnikiem, jak się wydaje, jest on sam, na co wskazywać może au‑
toportretowo ujęta twarz przedstawianej postaci. Ciało modela pokryte jest bruz‑
dami, ranami czy też sińcami – pewności co do takiego odczytania rozedrganej 
struktury, jaka składa się na obraz postaci, nabrać można obserwując punktowo 
zastosowaną w obrębie aktu czerwoną oraz niebiesko-granatową barwę.

Fot. 1. Egon Schiele: Wojownik, 1913, kolekcja prywatna
Źródło: http://www.wikiart.org/en/egon-schiele/fighter-1913 (dostęp: 14.10.2014)

7 A. Pieńkos, Okropności sztuki: nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych, dz. cyt., s. 232. 
8 Cytat został zaczerpnięty z jednego z artykułów zamieszczonych w antologii Historia cia-
ła. Tom 2: Od rewolucji do I  wojny światowej. Zob. Historia ciała. Tom 2: Od rewolucji do 
I wojny światowej, red. A. Corbin, przeł. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2013. 
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Szczególnie istotna dla dalszej analizy wydaje się być tutaj jednak poza, 
w jakiej przedstawia siebie Schiele. Moment zakładanej ad hoc potyczki, który 
uznał artysta za godny uwiecznienia, nie ukazuje bynajmniej jego wielkiego he‑
roizmu, a raczej wręcz przeciwnie – chęć szybkiego usunięcia się z pola bitwy.

Nie bez znaczenia wydaje się być tutaj data powstania dzieła – 1913, 
a więc rok przed rozpoczęciem światowego konfliktu zbrojnego – która przy‑
puszczalnie w dużym stopniu wpłynęła na przyjęcie konwencji operującej 
niepokojącymi i znacznie bardziej ekspresyjnymi formami.

Obserwowana w omawianej powyżej pracy Schielego sytuacja konfrontacji 
z nieuniknionym, wyraźnie koresponduje z promowaną przez Karla Jaspersa 
estetyką egzystencjalistyczną, a w szczególności z tym jej aspektem, który źró‑
dło sztuki umieszczał w doświadczeniu tzw. sytuacji granicznych9.

Rozumienie przez Jaspersa owych skrajnych momentów ludzkiego do‑
świadczenia zasadzało się na przekonaniu, iż: „[…] stale znajduję się w ja‑
kichś sytuacjach, nie mogę żyć bez walki i cierpienia, że biorę na siebie winę 
i nie mogę tego uniknąć, wreszcie, że muszę umrzeć”10.

W stosunku do tak określonych, niedających się w żaden sposób usunąć real‑
ności, spośród których to właśnie śmierć wydawała się budzić największy niepo‑
kój, człowiek mógł według Jaspersa przyjąć jedną z dwóch postaw, a mianowicie 
buntu lub rezygnacji11. Zdecydowanie do tej drugiej możliwości nawiązuje na‑
stępne dzieło Schielego, a więc praca nosząca tytuł Mężczyzna nisko pochylony.

Fot. 2. Egon Schiele: Mężczyzna nisko pochylony, 1914, kolekcja prywatna 
Źródło: http://www.wikiart.org/en/egon-schiele/man-bencind-down-deeply-1914 

(dostęp: 14.10.2014)

9 P. Mróz, Filozofia sztuki: (w ujęciu egzystencjalizmu), dz. cyt., s. 53.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 54. 
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Postać ukazana w pochodzącym z 1914 roku gwaszu dobitnie prezentuje 
cechy ofiary, na co wskazują skulona poza mężczyzny oraz dłonie ułożone 
jakby w geście błagającym o litość. O ile w uprzednio omawianym dziele 
obserwowaliśmy jeszcze ślady walki, to tutaj jesteśmy już tylko świadkami 
pokornej kapitulacji. Pośród prac Schielego odnajdujemy nie tylko takie bez‑
pośrednie świadectwa lęku przed schyłkiem. Wiedeński ekspresjonista zdaje 
się w swojej twórczości podążać stale w kierunku uniwersalizacji swoich oso‑
bistych doświadczeń, czego dowodem może być jedna tylko z całej masy po‑
dobnych prac, a mianowicie Stojący akt męski, w którym został chyba w pełni 
zamanifestowany ten aspekt ludzkiej cielesności, jaki ujawnia się w jej kru‑
chości i podatności na przemijanie.

Fot. 3. Egon Schiele: Stojący akt męski
Źródło: http://www.egon-schiele.net/Standing-nude-man.html (dostęp: 30.10.2014)

Noszący znamiona choroby, potwornie wychudzony mężczyzna z pracy 
Schielego z pewną dozą ironii widocznej w mimice spogląda na odbiorcę. 
Artysta w bezlitosny wręcz sposób ukazał w swoim dziele postać o pozbawio‑
nej koloru poszarzałej skórze, z ciałem zwiotczałym przez brak umięśnienia, 
gdzie spod niemalże przezroczystej powłoki przeziera szkielet, a to wszystko 
jakby pragnąc zadać kłam obecnemu kultowi fizycznej tężyzny i obnażyć te 
najgłębiej skrywane lęki, związane ze świadomością rozkładu.

Przerażenie, jakie wzbudzają tego typu hipernaturalistyczne przedstawie‑
nia, wzmaga dodatkowo potencjalność naszego realnego współuczestniczenia 
w dramatach wręcz nałogowo przedstawianych przez Egona Schielego, które 
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dzięki swojej ogromnej sile wyrazu zaczynają funkcjonować w powszechnej 
świadomości. Doskonale ów proces charakterystycznego utożsamiania się 
z dziełem wyjaśnił Edgar Morin w swoim tekście pod tytułem Antropologia 
ciała, w którym w odniesieniu do poruszanej tematyki ostateczności pisze 
następująco:

[…] strach przed rozkładem jest niczym innym niż strachem przed stratą in‑
dywidualności. Nie należy sądzić, iż zjawisko gnicia samo w sobie jest czymś 
przerażającym. Teraz już możemy uściślić: tam gdzie śmierć nie jest zindywi‑
dualizowana, jest tylko obojętność i pozostaje tylko zwykły fetor. Przestajemy 
się bać, gdy mamy do czynienia ze zwierzęcym ścierwem lub ze zwłokami 
wroga czy zdrajcy, któremu odmawia się ostatniej posługi, którego porzuca 
się, by „sczezł” i „zgnił” „jak pies”, ponieważ nie uznaje się go za człowieka. 
Nie boimy się trupa jako takiego, boimy się trupa podobnego do nas, i to wła‑
śnie nieczystość tych zwłok jest zaraźliwa12.

Na takim właśnie założeniu, wykorzystującym moc szczególnego rodzaju 
sugestii wydaje się opierać cała, głoszona niejako poprzez działalność arty‑
styczną życiowa filozofia Egona Schielego, mająca za zadanie przemawiać do 
pozostających w podobnej co artysta sytuacji.

Jednocześnie owe społeczno-historyczne realia, w jakich przyszło tworzyć 
artyście, dają możliwość spojrzenia na pewne cechy twórczości Schielego 
również z nieco innej perspektywy, a omawianej w odniesieniu do egzysten‑
cjalistycznej estetyki Jaspersa pasywnej postawy w obliczu śmierci nie należy 
chyba uznawać za jedyną drogę, którą zdaje się podążać uczeń Klimta.

W jednym ze swoich utworów Georg Heym pisze: „[…] Wypuść rankiem 
jak burzę śmierć, jak nagły cud,/ Ześlij nam, Panie”13.

Ta wyjątkowa prośba, jaką za pomocą wiersza wyraża poeta, wydaje się 
ściśle wiązać z chęcią wyrażenia buntu przeciwko nakładanym przez państwo 
wymogom ścisłego podporządkowania się istniejącej konwencji, a w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wojnę także dezaprobaty dla swoistej deperso‑
nalizacji wynikającej z organizowania siły militarnej.

W tej dramatycznej sytuacji zniewolenia i konieczności podporządkowa‑
nia się rozkazom – szczególnie dla wrażliwych artystycznych indywidualno‑
ści – paradoksalnie właśnie śmierć wydawała się być jedyną możliwą drogą 
ucieczki od wewnętrznego bólu.

12 E. Morin, Antropologia śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybór i przeł. 
S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, Warszawa 1993, s. 71-91. Cyt. za: Antropologia ciała. Zagad-
nienia i wybór tekstów, dz. cyt., s. 293. 
13 G. Heym, Modlitwa, w: tegoż, Armada nocy, dz. cyt., s. 180. 
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Analogicznie do tego stwierdzenia można by chyba interpretować olejny 
obraz autorstwa Schielego pod tytułem Śmierć i dziewczyna, w którym artysta 
używa manewru polegającego na umieszczeniu w dwupostaciowej kompo‑
zycji swojego autoportretu. Mogłoby się wydawać, iż w obliczu niepewnej 
przyszłości, dzieło to wyraża przede wszystkim chęć artysty do uwiecznienia 
siebie i ukochanej.

Fot. 4. Egon Schiele: Śmierć i dziewczyna, 1915, olej na płótnie, Österreichische 
Galerie Belvedere; Wiedeń
Źródło: http://www.wikiart.org/en/egon-schiele/death-and-the-maiden-1915  
(dostęp: 14.10.2014)

Tytuł pracy zdradza chyba jednak inny zamiar Schielego, który przed‑
stawiając siebie w roli śmierci, zdaje się niepokornie manifestować władzę 
nad własnym życiem, a więc także i nad jego końcem. Teza takowa znajdu‑
je swoje uzasadnienie w myśli Michela Foucaulta, który w swojej Historii 
seksualności śmierć nazywa „momentem wymknięcia się, najbardziej tajem‑
nym i prywatnym punktem egzystencji”14. Z przyjęcia tej definicji wynika 
zasadniczy wniosek, opierający się na przekonaniu, iż obraz Schielego jest 
swego rodzaju manifestacją „prawa jednostki do umierania”15, w posiadanie 
którego nie może wejść żadna instytucja. Ostatecznie więc, należałoby stwier‑
dzić, że prace austriackiego ekspresjonisty ukazują dominujący w malarstwie 

14 M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, 
Warszawa 1995, s. 121. 
15 Tamże. 
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Schielego paradoks śmierci, jaka z jednej strony napawa lękiem i niedającym 
się usunąć niepokojem, z drugiej zaś, podlega w jego twórczości szczególne‑
go rodzaju idealizacji, będąc niejako jedynym możliwym przejawem wolno‑
ści egzystencji.

Wniosek, jaki nasuwa się po tej krótkiej analizie kilku prac z dorobku Wie‑
deńczyka, opiera się na przekonaniu, iż wizerunki, które prezentuje Schiele, 
zwykle oscylują wokół jednej, niezmiennej osi. Ów środek ciężkości stanowi 
w tym wypadku szczególnego rodzaju topos śmierci, transponowany u oma‑
wianego artysty zwykle na motyw ciała. Niestałość zaś, jaką charakteryzują 
się potencjalne interpretacje prac Schielego, wynika z alternatywnie promo‑
wanych przez artystę, iluzorycznie znoszących się postaw, a więc wykazywa‑
nego przed chwilą kontestacyjnego nastawienia, a także pokornej rezygnacji.

Świadomość istnienia w perspektywie nieubłagalnej śmierci stanowi ten 
element, któremu Schiele zdawał się poświęcać najwięcej czasu, wszak więk‑
szość aktów znajdujących się w dorobku wiedeńskiego artysty właśnie dzięki 
wyszukanej formie niesie z sobą potężny ładunek niepewności i lęku przed 
ostatecznością.
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Streszczenie

Artykuł stanowi próbę wykazania, w jaki sposób ekspresjonistyczne malarstwo Ego‑
na Schielego może być interpretowane przez rozwijający się od XIX wieku nurt eg‑
zystencjalizmu. Główne założenie tekstu opiera się na przekonaniu, iż motyw ciała 
w twórczości Schielego jest dominującym nośnikiem treści o charakterze egzysten‑
cjalnym, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem lęku przed śmiercią. 

Słowa kluczowe: lęk, ekspresjonizm niemiecki, ciało, egzystencjalizm, choroba, 
śmierć, cierpienie, dekadentyzm, Wiedeń



Łukasz Wiącek
K AT O L I c K I  U N I W E r S y T E T  L U B E L S K I  J A N A  PA W Ł A  I I

relacje pomiędzy lękiem a dziełem sztuki,  
czyli czego boimy się w sztuce współczesnej

Rozważania nad lękiem, który często budzi się w odbiorcy w zetknię‑
ciu z dziełem sztuki współczesnej, należy rozpocząć od próby określenia, 
czym obecnie jest sama sztuka. W tym miejscu warto przytoczyć myśl Bo‑
risa Groysa, który w swoich teksach zaznacza, iż wszystko obecnie może 
funkcjonować jako sztuka, gdyż właśnie ona wyzwoliła się z jakichkolwiek 
ograniczeń, ram czy norm społeczno-kulturowych, czyli „ograniczeń wła‑
snych definicji”, uzyskując absolutną wolność1. Wobec czego sztuka, uzy‑
skując ową wolność wyrazu artystycznego, stała się absolutna – uczyniła 
bowiem z antysztuki pełnowartościową cześć jej samej, a tym samym nawet 
negacja sztuki stała się sztuką2.

Zasadne staje się postawienie tezy, że sztuka naszych czasów jest abso‑
lutna, a to oznacza, iż sama sobie zaczyna wyznaczać zarówno obszary, jak 
i dobór formy działania. „Nie potrzebuje żadnych samozwańczych obroń‑
ców, próbujących ją definiować, a to dlatego, że każda definicja ogranicza‑
łaby możliwości sztuki i pozbawiała ją absolutnego charakteru”3. Zatem, jak 
podkreśla Grzegorz Dziamski, pytanie: „Czym jest sztuka?” zaczyna tracić 
na znaczeniu, gdyż coraz trudniejsze staje się ścisłe określenie momentu, 
w którym zjawisko artystyczne zaczyna funkcjonować w kategoriach sztuki, 

1 B. Groys, The Artist as an Exemplary Art Consumer, w: XIV International Congress of 
Aesthetics, Ljubljana 1999, s. 89.
2 Ł. Wiącek, Granice w sztuce, czyli sztuka początku XXI wieku, w: 19. Wschodni Salon Sztu-
ki – Lublin 2014, Granice sztuki – czy sztuka bez granic?, Lublin 2014, s. 57.
3 G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2009, s. 11.
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a także czy jest to w ogóle możliwe? Uzyskanie odpowiedzi wydawać by 
się mogło nierealne, jednak przy przeformułowaniu owego pytania i chwili 
refleksji nad tym, czym dla artystów oraz odbiorców jest sztuka i czego od 
niej oczekują – otrzymać można zupełnie nowe drogi zarówno interpretacji, 
jak i zrozumienia problematyki przekazywanej poprzez współczesny wyraz 
artystyczny.

W tym miejscu niezwykle istotne wydaje się nakreślenie pewnego kulturo‑
wego tła, które staje się pewnego rodzaju podstawą do ukazania przeobrażo‑
nego współcześnie pojęcia sztuki. Zatem do końca XX wieku sztuka była de‑
finiowana jako twórczość bazująca na ściśle określonych regułach, co miało 
w rezultacie doprowadzić do ukazania piękna danego przedmiotu. Polski arty‑
sta rzeźbiarz Jacek Kucaba w swoich rozważaniach na temat kondycji sztuki 
staje w opozycji do współcześnie zredefiniowanego jej znaczenia. Pisze, iż

Sztuka współczesna rezygnując z kategorii piękna czy wzniosłości, a tak‑
że z pewnego rodzaju poziomu biegłości warsztatowej twórców, nie jest 
w stanie określić nawet tego, jakie dziedziny kultury mogą być zaliczane 
do jej świata. Można powiedzieć, że w momencie zniesienia wszelkich ba‑
rier sztuka współczesna wyrzuciła na śmietnik idee ją fundujące, takie jak 
wzniosłość, piękno, refleksję, harmonię, alegorię, wreszcie związek piękna 
z innymi transcendentaliami. Stała się wolna, a nawet stała się synonimem 
wolności bezgranicznej, nie podporządkowując się żadnym kanonom. Nad 
dziełem sztuki przestała czuwać norma, poczucie smaku, piękna, dobra, har‑
monii i doskonałości4.

Odnosząc się do wypowiedzi Jacka Kucaby, stojącego w opozycji do 
bezgranicznej wolności artystycznej określanej przez niego jako „pustka 
ideowo-twórcza”, można wnioskować, iż bluźniercze dzieła sztuki współ‑
czesnej nastawione głównie na szokowanie odbiorcy są wynikiem braku 
warsztatu artystycznego oraz rodzą się z chęci zaistnienia na rynku sztu‑
ki poprzez medialny rozgłos, a nie wartości artystyczne zawarte w dziele. 
Sztuka zwracająca uwagę na rzeczywiste wartości wyższe jest bowiem dla 
artysty wyzwaniem znacznie trudniejszym5. I mimo iż w wypowiedziach 
Kucaby można odnaleźć jednak wiele racji, to takie podejście do sztuki 
współczesnej i jej wytworów jest błędne. Nie można bowiem patrzeć na 
każde działanie twórcze kategoriami odnoszącymi się do sztuki dawnej – 
mimetycznej, naśladującej rzeczywistość. Współczesna sztuka musi być 
interpretowana poprzez zupełnie inne pojęcia, metody i mechanizmy, gdyż 

4 J. Kucaba, Pustka jak przepaść – przyciąga. Bluźnierstwo w sztuce, w: 17. Wschodni Salon 
Sztuki – Lublin 2012, Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa, Lublin 2012, s. 9.
5 Tamże, s. 9.
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wyrosła z tradycji awangardy, która zakłada negację sztuki mimetycznej 
i stoi do niej w opozycji. Wiadomo bowiem, że awangarda u swoich pod‑
staw odrzucała klasyczne reguły i polegała na eksperymencie artystycz‑
nym6. Zatem w miejsce tradycyjnej estetyki, o której mówi Jacek Kucaba 
(wzniosłość, piękno, harmonia, kunszt artystyczny), awangardowi twórcy 
proklamowali raczej antyestetykę ironii oraz absurdu. I właśnie z takich 
działań wyłania się sztuka współczesna, wykorzystująca w swojej wypo‑
wiedzi niejednokrotnie przedmioty codziennego użytku, jednak „obdarzone 
naturalnym bogactwem migotliwych, nieoczywistych znaczeń”7.

Podejmując próbę refleksji nad relacją pomiędzy lękiem a dziełem sztuki, 
ów historyczny kontekst wydaje się niezwykle istotny, gdyż sztuka współcze‑
sna, która niejednokrotnie odrzuca, brzydzi, przeraża czy zwyczajnie wywo‑
łuje w odbiorcy wstręt, bazuje na przeciwnościach – tym samym to, co od‑
rzuca, jednocześnie przyciąga i intryguje. Historia literatury i malarstwa zna 
doskonale takie przykłady. W tym miejscu uwidacznia się utożsamienie na 
nowo rozumianego „piękna” z niesamowitością – będącego niepohamowaną 
refleksją artysty w swobodzie wyrazu artystycznego.

Sztuka współczesna w takim razie wielokrotnie łamie przyjęte kanony/
normy społeczno-kulturowe. Twórcy poprzez wyraz artystyczny niejedno‑
krotnie podejmują w swoich realizacjach tematy tabu – zmagając się z wła‑
snymi lękami, fobiami, seksualnością, religijnością czy przemijaniem na 
tle opinii publicznej, która w następstwie aprobuje lub neguje dzieło. Warto 
jednak walczyć z generalizowaniem oraz pejoratywnym odczytywaniem 
sztuki współczesnej, jako niewartościowej oraz niekonstruktywnej, której 
zadaniem jest jedynie wywoływanie odczucia szoku, czyli sztuki dla sztuki, 
mającej przerost formy nad treścią. Należałoby zatem zastanowić się nad 
znalezieniem „złotego środka”. Historia sztuki zapamiętała bowiem arty‑
stów, którzy byli rewolucjonistami, występującymi przeciwko zastanemu 
porządkowi. W czasie sobie współczesnym niszczeni przez krytykę, obecnie 
uważani są za wybitnych twórców. Przeszłość nakazuje zatem refleksję wo‑
bec sztuki współczesnej, a także spokojne i rozważne podejście, które może 
okazać się najbardziej właściwe. W efekcie dyskredytowanie dzieła sztu‑
ki jedynie z powodu wywołania efektu wstrząsu jest dalece niestosownym 
oraz lekceważącym podejściem.

By móc zgłębić zagadnienie w pełniejszy sposób, należy odnieść się do sa‑
mej kategorii lęku, który narasta w odbiorcy przy zetknięciu ze współczesnymi 

6 I. Zmyślony, Co trzeba zrobić, żeby zrozumieć dziś sztukę?, w: Sztuka w naszym wieku, 
Warszawa 2015, s. 41.
7 Tamże, s. 46.
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realizacjami artystycznymi. Aby jednak dobrze zrozumieć ten proces, war‑
to wytłumaczyć, czym jest sam lęk. „Lęk – nieprzyjemny stan emocjonalny 
związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego 
z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, 
uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest 
on procesem wewnętrznym, niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem lub 
bólem”8. Stąd wniosek, iż pojawienie się w odbiorcy uczucia lęku w starciu 
z dziełem sztuki współczesnej wynika w dużej mierze z niewiedzy. Człowiek 
od zawsze lękał się tego, co nieznane. Naturalnym wobec tego odruchem jest 
lęk – w odbiorze realizacji artystycznej jest on jednak często kamuflowany 
i uwidaczniany poprzez wrogą postawę. Dużo prostszym zabiegiem jest za‑
tem krytyka a priori nieznanego zagadnienia, niż przyznanie się do niewie‑
dzy na jego temat. I tu nasuwa się kolejny problem, jakim jest brak edukacji 
artystycznej w Polsce. Oczywiście większość galerii prowadzi zajęcia edu‑
kacyjne dla dzieci i młodzieży – jednak liczba samych zajęć, jak i frekwen‑
cja są stosunkowo niskie. Co zatem z edukacja szkolną? Niestety ta – jeśli 
chodzi o sztukę współczesną – zupełnie nie istnieje. Powstaje zatem nie lada 
problem związany w prawidłową percepcją realizacji artystycznej przez od‑
biorcę. Brak podstawowych narzędzi poznawczych powoduje jedynie błędne 
rozumienie i wypaczony przekaz płynący z zamysłu artysty.

Sztuka po końcu sztuki jest globalnym wyrazem artystycznym, ale nadal 
pozostaje niezrozumiała dla szerszego grona odbiorców, gdyż społeczeństwo 
z powodu braku edukacji artystycznej nie wie, w jaki sposób dane przedsta‑
wienia czytać, interpretować oraz za pomocą jakich kategorii je opisywać 
i gdzie umiejscawiać przyczyny ich powstania. Sztuka przecież od zawsze 
miała rolę pewnego rodzaju komentarza artystycznego otaczającego świata. 
Zarówno artysta, jak i odbiorca funkcjonują w tym samym świecie i stykają 
się z tymi samymi problemami i rozterkami. Obecnie kategorie tematyczne, 
które wzbudzają największe oburzenie, określane są mianem tabu. Przez zwo‑
lenników krytycznego spojrzenia na sztukę najnowszą oryginalność artystycz‑
nej ekspresji zostaje zastąpiona oryginalnym stanowiskiem artysty we współ‑
czesnych debatach i współczesną formą wypowiedzi. Oczywiście wynikająca 
z tego różnorodność sztuki jest jak najbardziej potrzebna, ponieważ stanowi 
jej istotę. Z drugiej strony niczym niepohamowany wyraz artystyczny, okre‑
ślany jako posiadający wolność absolutną, jak określił to Charles Baudelaire, 
sprawia, że sztuka ponowoczesna jest „przemijająca, ulotna i przypadkowa”. 
Ponownie jednak pojawia się problem generalizowania sztuki, co doprowadza 

8 Zob. R. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. E. Czerniawska i in., Warszawa 
2006, s. 124.
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do jej zaszufladkowania. W tym miejscu warto zatem przytoczyć myśl Hansa 
Georga Gadamera, który pisze następująco:

Sztuka ma wszak różne funkcje: przedstawia rzeczy, jakie istnieją, ale tak‑
że konstruuje takie, jakich nie ma. Nie tylko przedstawia i konstruuje rzeczy 
zewnętrzne, ale także wyraża życie wewnętrzne. Nie tylko wyraża życie we‑
wnętrzne artysty, ale także pobudza życie wewnętrzne odbiorcy. Pobudzając 
odbiorcę, nie tylko daje mu zadowolenie, ale także wzrusza go, uderza w nie‑
go, wstrząsa nim, wzbogaca i pogłębia jego życie9.

Mamy tu zatem do czynienia z pewnego rodzaju specyficznym dialogiem 
pomiędzy artystą a odbiorcą. Ów dialog, jak już wspomniałem, jest niesły‑
chanie utrudniony z racji nieobecności edukacji artystycznej w Polsce, a tym 
samym braku przygotowania odbiorcy do interakcji z dziełem sztuki – co 
w rezultacie wzbudza lęk przed niezrozumieniem i upokorzeniem widza 
w przestrzeni publicznej, wytykając mu niewiedzę. Tę sytuację można zatem 
odnieść do koncepcji „gry o sens” w estetyce Gadamera, która ukazuje rze‑
czywistość gry jako ontologiczny wzorzec dzieła sztuki. Specyficzne dla sztu‑
ki jest zatem otwarcie zamkniętych ram i ukierunkowanie się na widza, jako 
koniecznego warunku zaistnienia dzieła. Mamy tutaj do czynienia z aktywną 
formą przeżycia estetycznego, współtworzącego wartość dzieła sztuki same‑
go w sobie. Polega ona na przyjęciu, iż dzieło sztuki jest tworem „wieloznacz‑
nym”, „niedopowiedzianym”, „niedookreślonym”. Jego struktura domaga się 
czynnej postawy odbiorcy, aby mogło być w pełni odczytane. Owa gra bądź 
dialog pomiędzy artystą a widzem domaga się odpowiedzi. Udzielić jej zaś 
może tylko ten, kto to wyzwanie przyjął, czyli widz, który zdecydował się 
na wejście w interakcję z dziełem. Ta odpowiedź musi więc być jego własną 
decyzją, której sam czynnie udziela. Prezentacja sztuki dla odbiorcy jedno‑
cześnie wciąga go do owej gry, przeznacza mu konkretną rolę w tworzeniu 
sztuki, ta zaś w kimś konstytuuje się i doskonali. Nie ma bowiem sztuki bez 
odbiorcy, gdyż to właśnie widz stanowi o jej pełnowartościowym istnieniu. 
Proces ten ma charakter dialektyczny, czyli związany jest z otwarciem się 
na wyraz artystyczny. Widz tym samym wspomaga dzieło w jego istnieniu – 
(czyli) przyjęciu konkretnej postawy w jego odbiorze10.

Jak zatem oceniać sztukę? Jak wejść do owego dialogu artystycznego 
i czerpać z niego wiedzę, satysfakcję i przyjemność? Oczywiście nie jeste‑
śmy obecnie w stanie zmierzyć rangi dzieła sztuki ani tradycji artystycznej 

9 Zob. H.G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol, święto, przeł. K. Krze‑
mieniowa, Warszawa 1993, s. 31.
10 Tamże, s. 34.
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jakąkolwiek precyzją. Możemy jednak rozpocząć dyskusję o samej warto‑
ści dzieła sztuki. Możemy również porównywać i zwracać uwagę na to, że 
jedne realizacje artystyczne zasługują na naszą powtórną uwagę, a inne już 
niekoniecznie. Nie jesteśmy w stanie stworzyć konkretnych i uściślonych 
kanonów sztuki, jednak poprzez wymuszanie debaty o kształtowaniu sztuki 
możemy tworzyć oddzieloną, elastyczną przestrzeń, w której będzie roz‑
wijała się sztuka, wzbogacająca życie odbiorcy, różniąca się od realizacji 
ulotnych, trywialnych, wpisujących się wyłącznie w obszar wytworów kul‑
turowych, a nie kulturotwórczych11.

Rozwijając problem określenia „dobrej sztuki” oraz granicy lęku w kon‑
takcie z dziełem, trzeba zastanowić się również nad tematami, które po‑
dejmowane niejednokrotnie przez artystów, najczęściej odbijają się w na‑
stępstwie realizacji społeczną czkawką. Zatem, gdy tematem, na bazie 
którego artysta zaczyna kreować swoje dzieło, stają się takie zagadnienia 
jak: śmierć, religia, seksualność czy symbole narodowe, z góry można za‑
łożyć, że praca będzie skrytykowana bądź ocenzurowana społecznie. Taki 
stan rzeczy wynika z braku wiedzy oraz pełniejszego komentarza do dzieła 
sztuki. Współczesna sztuka, podejmująca niewygodne społecznie tematy 
musi zostać opatrzona w komentarz pozwalający odbiorcy na usytuowanie 
danego wyrazu artystycznego w kontekście kulturowo-społecznym. Współ‑
czesne prace nie mogą „mówić same za siebie” – potrzebują wyjaśnienia 
oraz klarownego objaśnienia widzowi klasycznego stwierdzenia: „co autor 
miał na myśli”. Niejednokrotnie bowiem, realizując wystawy, spotykałem 
się z negacją dzieła, po czym objaśniając, dlaczego jest takie, a nie inne, 
ów rozmówca nabierał do danej realizacji przekonania. W historii sztuki 
współczesnej możemy wymieniać wiele takich momentów – przykłady te 
stanowią zatem dowód, że nawet najbardziej kontrowersyjne dzieło sztuki 
poprzez ów komentarz w swoim bulwersującym wyrazie zaczyna stopniowo 
łagodnieć i widz, otwierając się na specyficzny dialog z artystą poprzez ob‑
raz, który jest tu pewnego rodzaju pośrednikiem, zaczyna rozumieć pobudki 
kierujące twórcą do takiej, a nie innej realizacji.

Zatem strach oraz wynikający z niego lęk, zakorzeniony w niewiedzy od‑
biorcy, przy wprowadzeniu edukacji artystycznej oraz prostego i klarowne‑
go w przekazie komentarza do dzieła zacznie powoli zanikać. Tym samym 
edukując świadome społeczeństwo, czyli widza umiejącego interpretować 
i odczytywać dzieło albo doświadczać je wyłącznie zmysłowo, a w następ‑
stwie wystawiać obiektywny do niego komentarz – będziemy mieli sztukę 
11 J. Kucaba, Gra jest wyborem reguły. Rola edukacji artystycznej w kształtowaniu prefe-
rencji estetycznych społeczeństwa, w: 18. Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2013, Sztuka jako  
(re)medium, Lublin 2013, s. 11.
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prawdziwą, niewzbudzającą lęku, a odbiorca z pełną świadomością będzie 
mógł wypowiedzieć się o danej realizacji pozytywnie bądź negatywnie, ale 
w każdym przypadku świadomie. W rezultacie społeczeństwo z rozmysłem 
będzie podchodzić do współczesnego języka artystycznego, co pozwoli wy‑
eliminować sztucznie wykreowane przez massmedia skandale związane ze 
sztuką najnowszą oraz wytwory niewzbudzające nic więcej, niż odczucie 
szoku oraz lęku. Nie będą one tym samym wywoływały strachu, lecz nudę, 
ukazując pustkę twórczą, gdyż – jak już wspomniałem – sztuka zwracają‑
ca uwagę na rzeczywiste wartości jest wyzwaniem znacznie trudniejszym 
zarówno w artystycznej kreacji, jak i w dialogu z odbiorcą. Wszystkie 
wspomniane aspekty ukazują zatem, że rozumienie sztuki najnowszej jest 
niezwykle trudne oraz wymagające od odbiorcy sporo czasu i cierpliwości. 
Nie oznacza to jednak, że sztuka współczesna adresowana jest wyłącznie do 
wąskiego grona odbiorców. Sztuka jest bowiem tworem transcendentnym 
i, mimo niejednokrotnego podejmowania przez nią odstraszającego czy bu‑
dzącego lęk zapisu treści, pozwala każdemu czerpać z siebie przyjemność, 
czy to na poziomie intelektualno-poznawczym, czy w sposób pozaintelektu‑
alny i czysto empiryczny.

Fot. 1. Zbigniew Olszewski, Labirynt, archiwum artysty
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Sztuka wobec lęku i strachu

Fot. 2. Paulina Góra, Lily, archiwum artystki
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Streszczenie

Sztuka współczesna, wyzwolona obecnie z jakichkolwiek ograniczeń, ram i norm 
społeczno-kulturowych, uzyskuje absolutną wolność, która uczyniła z antysztu‑
ki pełnowartościową część jej samej, a tym samym nawet negacja sztuki stała się 
sztuką. Podejmując próbę refleksji nad relacją pomiędzy lękiem a dziełem sztuki, 
kontekst kulturowo-społeczny jest niezwykle istotny, gdyż sztuka współczesna, która 
niejednokrotnie brzydzi, przeraża i wywołuje w odbiorcy wstręt, bazuje na przeciw‑
nościach – to, co odrzuca, jednocześnie przyciąga i intryguje. Twórcy poprzez wyraz 
artystyczny niejednokrotnie podejmują w swoich realizacjach tematy tabu – zmagając 
się z własnymi lękami i fobiami, na tle opinii publicznej, która w następstwie aprobuje 
lub neguje dzieło. Warto jednak walczyć z generalizowaniem oraz pejoratywnym od‑
czytywaniem sztuki współczesnej jako niewartościowej, której zadaniem jest wywo‑
ływanie odczucia strachu. Strach, a także wynikający z niego lęk, zakorzeniony jest 
w niewiedzy odbiorcy. Zatem edukując świadome społeczeństwo, widza umiejącego 
interpretować i odczytywać dzieło lub doświadczać je zmysłowo – będziemy mieli 
sztukę niewzbudzającą lęku, a odbiorca z pełną świadomością będzie mógł wypowie‑
dzieć się o danej realizacji pozytywnie bądź negatywnie, ale w każdym przypadku 
świadomie. W rezultacie społeczeństwo z rozmysłem będzie podchodzić do współ‑
czesnego języka artystycznego, co pozwoli wyeliminować wytwory niewzbudzające 
nic więcej niż odczucie szoku oraz lęku.

Słowa kluczowe: lęk, szok, sztuka współczesna, edukacja artystyczna, granice 
w sztuce, antysztuka, sztuka XXI wieku, realizacja artystyczna
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Piotr Kletowski
U N I W E r S y T E T  J A G I E L L O ń S K I

Groza jako dominanta współczesnej  
kultury audiowizualnej – próba definicji  
tzw. „egzystencjalnego thrillera”

Spośród wielu propozycji metodologicznych, opisujących szeroko pojęte 
kino grozy, jedną z najciekawszych wysunął Marek Haltof w swojej pracy 
Kino lęków1. Wychodząc z konstatacji, że w zasadzie „lęk” jest jednym z pod‑
stawowych tematów podejmowanych przez twórców filmowych, zapropono‑
wał podział dzieł odnoszących się do stanów lękowych na „kino strachu”, 
„kino obaw” oraz trzeci typ „kina lęku”, tzw. „filmy-krzyki”2. Do pierwszego 
typu filmów polski badacz zaliczył horrory (w których źródło lęku jest irra‑
cjonalne – przykładem mogą być klasyczne horrory amerykańskie z wytwórni 
Universal, choćby Drakula, Dracula [1932], Toda Browninga) oraz thrillery 
(w których groza wywoływana jest przez zjawiska mogące być wyjaśnione 
na sposób racjonalny, naukowy – klasyczną egzemplifikacją tego typu kina 
są choćby filmy Hitchcocka, na czele z Psychozą, Psycho (1960), w których 
choć całość wystylizowana jest właśnie na klasyczne horrory Universalu, za‑
korzenione w estetyce niemieckiego ekspresjonizmu, a „działalność” psycho‑
paty Normana Batesa zostaje wyjaśniona przez psychologa w jednej z ostat‑
nich scen filmu. „Kino strachu” – według Haltofa – obejmuje również filmy 
science-fiction oraz filmy katastroficzne3 – to kino mające przede wszystkim 

1 Por. M. Haltof, Kino lęków, Kielce 1992.
2 Tamże, s. 15.
3 Haltof idzie tutaj tropem klasycznej propozycji Carlosa Clarence’a (por. C. Clarens, An Illu-
strated History Horror and Science-Fiction Films, New York 1997), który również zaliczył do 
filmów grozy kino fantastyczne, zwłaszcza to, odwołujące się do lęków indywidualnych i zbio‑
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wywołać grozę i lęk u widzów (a więc stany lękowe bohaterów rzeczonych 
dzieł udzielają się widzom na zasadzie „współodczuwania”). Podstawową 
funkcją „kina strachu” jest więc odreagowanie autentycznych lęków widowni 
– zestrojonych poprzez uruchomienie mechanizmu „projekcji/identyfikacji” – 
z lękami postaci występujących w filmie.

Inaczej rzecz się ma w przypadku „kina obaw”, do grupy których to filmów 
zalicza Haltof w zasadzie wszystkie filmy mówiące o lękach, obawach czło‑
wieka, ale – po pierwsze – nieoperujące „mocnymi” efektami, mającymi na 
celu wywołać przerażenie u widza (co najwyżej emanują swego rodzaju na‑
strojem niepokoju i grozy) – po drugie – i najważniejsze – mówiąc o obawach 
człowieka (społeczeństwa), nie mają na celu wywołania podobnych odczuć 
u widza, lecz prowadzą do dywagacji natury intelektualnej. Jako przykład 
filmów reprezentujących „kino obaw” Haltof podaje np. kino Ingmara Berg‑
mana czy filmy psychologiczno-obyczajowe Krzysztofa Zanussiego. „Kino 
obaw” kładzie więc nacisk przede wszystkim na wytworzenie sytuacji lęko‑
wej, związanej bardziej z pewnego rodzaju „problemem egzystencjalnym”, 
ale dalekim np. od gwałtownej utraty życia (a jeśli nawet, to jest to bardziej 
sytuacja probabilistyczna niż realna, bądź związana np. z ogólną sytuacją spo‑
łeczno-polityczną, jak kryzys ekonomiczny, wojna itp.).

Haltof wymienia jednak też i trzeci rodzaj filmów, reprezentujących „kino 
lęków”, będących swego rodzaju wypadkową „kina strachu” i „kina obaw”: 
to tzw. „filmy-krzyki”, o których filmoznawca pisze, że są to dzieła atakujące 
widza przede wszystkim agresywną formą4. Przykładem „filmu-krzyku” jest 

rowych (filmy ukazujące inwazję obcych na Ziemię, filmy o buntach robotów czy też dzieła 
o szalonych naukowcach i upiornych efektach ich pracy – w tym ujęciu np. Frankenstein, 1931, 
Jamesa Whale’a – byłby filmem bardziej przynależnym do rejestru filmów science fiction, niż 
horrorów). Mnogość filmów science fiction, które operują poetyką horroru (zwłaszcza horroru 
gore) spowodowała, że od lat 80., używa się terminu „horror s-f”, na określenie filmu będącego 
wypadkową obydwu gatunków. Sztandarowym przykładem horroru s-f jest film Johna Carpen‑
tera Rzecz (The Thing), z 1982 r., będącego remake’em klasycznego filmu s-f pt. Istota z innego 
świata, The Thing from Another World, 1951, w reżyserii Christiana Nyby i Howarda Hawksa. 
Podczas gdy pierwowzór jest przykładem klasycznego filmu science fiction, opisującym atak 
obcego przybysza na amerykańską stację badawczą na Antarktydzie, film Carpentera w sposób 
otwarty operuje poetyką krwawego horroru (w Rzeczy odmrożony przez amerykańskich po‑
larników obcy integruje się z osobowością swej ofiary, co reżyser pokazuje w sposób charak‑
terystyczny dla body-horroru, nie szczędząc widzom krwawych widoków rozkładu ludzkiego 
ciała, krwi i wnętrzności). W kinie współczesnym, w którym próżno by szukać przykładów 
filmów czystych gatunkowo, horror s-f jest jednym z najchętniej realizowanych filmów w ki‑
nematografii amerykańskiej (vide cykl filmów zapoczątkowanych Obcym – ósmym pasażerem 
Nostromo, Alien, 1979, Ridleya Scotta czy wampiryczne filmy akcji jak Blade – wieczny łowca, 
Blade, 1998, Stephena Norringtona).
4 M. Haltof, Kino lęków, dz. cyt., s. 15.



391
PIOTr KLETOWSKI
Groza jako dominanta współczesnej kultury audiowizualnej – próba definicji 

dla autora Haltofa Salo – czyli 120 dni Sodomy (Salo, 1975), w reżyserii Pier 
Paolo Pasoliniego.

Właściwie w opracowaniu Haltofa nie dostajemy precyzyjnego opisu 
tego rodzaju „kina lęków”, stąd możemy pokusić się o własne wyjaśnie‑
nie (rozwinięcie) tej formuły, przyjmując, że jest to specyficzny rodzaj kina 
grozy, z jednej strony bliski formule „kina strachu” (zbliżony do formuły 
thrillera), ale nie służący tylko i wyłącznie straszeniu widza (jak choćby 
klasyczne thrillery giallo Dario Argento np. Głęboka czerwień, Profondo 
Rosso, 1975), lecz przede wszystkim zmuszające widza do refleksji natury 
intelektualnej, egzystencjalnej. Ów „thriller egzystencjalny” ma bowiem na 
celu przede wszystkim ukazać dezintegrację osobowości pod wpływem róż‑
nego rodzaju lęków (a dezintegracja jednostki jest w tym przypadku symbo‑
lem dezintegracji całego społeczeństwa). W odróżnieniu jednak od klasycz‑
nego thrillera (reprezentującego „kino strachu”), w „filmie-krzyku”, który 
możemy nazwać „thrillerem egzystencjalnym”, chodzi przede wszystkim 
nie tyle (lub nie tylko) o wytworzenie emocjonalnego odbioru, co przekro‑
czenie go – by ważna była nie tyle sama sytuacja przedstawiona na ekranie, 
wytwarzająca przerażanie, co konstatacja natury intelektualnej, do której 
wiedzie cała filmowa wypowiedź. Chodzi tu również o sposób realizacji 
„filmu-krzyku” stosującego często drastyczne rozwiązania inscenizacyjne5, 
w sposób efektywny wytrącające widza z równowagi, prowadzące do szoku, 
ale tym samym wyzwalające u niego gwałtowne reakcje (często na zasadzie 
sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w przestrzeni przedstawionej filmu). 
Wydaje się, że „film-krzyk”, w przeciwieństwie do thrillera, czy – przede 
wszystkim horroru – nie może operować sytuacjami fantastycznymi, muszą 
to być – podobnie jak w „kinie obaw” – sytuacje „z życia wzięte”. Czę‑
sto (jak choćby w Salo) wydarzenia fabularne nawiązują, lub są osadzo‑
ne, do sytuacji, które wydarzyły się w rzeczywistości, a nawet do faktów 

5 W niektórych przypadkach daleko bardziej drastyczne nawet niż w thrillerach, stąd ob‑
razowanie przemocy – najczęściej związanej z aktywnością seksualną – zbliża filmy te do 
cielesnych horrorów, jednak w przeciwieństwie do horrorów epatowanie tego typu scenami 
w „egzystencjalnym thrillerze” nie jest celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do uzyska‑
nia odpowiedniej (intelektualnej) reakcji u widza. Kwestię „pornografii przemocy” w horro‑
rach gore, ale także w filmach operujących tego typu poetyką, które nominalnie nie należą do 
kina grozy, jednak poprzez wykorzystywanie tego typu „mocnych efektów” stają się filmami 
„pokrewnymi” kinu gore, rozpatruje Piotr Sawicki (por. Piotr Sawicki, Odrażające, brudne, 
złe. 100 filmów gore, Wrocław 2011, s. 189, 241), który do kina gore zalicza tak różne filmy, jak 
Teksańska masakra piłą łańcuchową, The Texas Chainsaw Massacre, 1974, Toby’ego Hoopera 
oraz Pasja (The Passion of Christ, 2004) Mela Gibsona, z wyjątkowo okrutnymi scenami tortur 
i ukrzyżowania. (Rzecz ciekawa, że poprzez wykorzystywanie tego typu scen autor opracowa‑
nia wlicza w poczet filmów gore również „Egzystencjalne thrillery”, takie jak Nieodwracalne, 
Irreversible, 2002, Gaspara Noégo). 
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historycznych (film Pasoliniego rozgrywa się w faszystowskiej republice 
Salò, na przełomie 1944 i 1945 roku).

Jeżeli nawet w „filmach-krzykach” dopuszczone są sceny fantasmago‑
ryczne, „fantastyczne”, to muszą być one umotywowane w sposób realny 
w diegezie filmu (są np. wizją bohatera(ów), którego stan psychiczny został 
w jakiś sposób naruszony). Elementem wyróżniającym „filmy-krzyki”, czyli 
„egzystencjalne thrillery” – jest, jak się wydaje, rodzaj wytworzenia pewne‑
go napięcia między filmem a widzem, może z początku angażującego emo‑
cjonalnie (choć moglibyśmy powiedzieć to „efekt uboczny” realizacji tego 
typu kina), ale – poprzez podjęty problem, jak również dzięki specyficznie 
użytym środkom filmowego wyrazu (zmierzającym do jak najbardziej real‑
nego odwzorowania rzeczywistości, tak zewnętrznej świata przedstawionego, 
jak i wewnętrznej bohatera opowieści) – prowadzącego do odkrycia ważnego 
problemu natury psychologicznej, społecznej, antropologicznej, słowem filo‑
zoficznej. Filmy te, z zasady, nie są (jak normalne thrillery) filmami rozryw‑
kowymi, służącymi wyłącznie do „rozerwania” widza. W „egzystencjalnych 
thrillerach” nie chodzi o „sprawianie przyjemności” widzom, w najprostszym 
tego słowa znaczeniu (na płaszczyźnie prostego oglądania, dostarczającego 
określonych, zwykle emocjonalnych bodźców), lecz wprost przeciwnie – 
twórcy tego kina tworzą swego rodzaju „sytuację dyskomfortową” dla od‑
biorcy, by ten poczuł się „nieswojo”, a co za tym idzie, nie „rozpływał” się 
w diegezie filmu, lecz traktował ją niejako „obco”, „wrogo”, próbując oswoić 
ją nie tyle na sposób emocjonalny, co właśnie intelektualny. Odbiór „egzy‑
stencjalnego thrillera” polega więc przede wszystkim na tym, by wytworzyć 
pewien dystans potrzebny do „rozwiązania zagadki”, którą zawiera film (rzecz 
jasna nie chodzi tu tylko o zagadkę kryminalną, bardziej zagadkę natury eg‑
zystencjalnej). W tym przypadku odbiór „filmu-krzyku”, byłby – na pewnym 
poziomie – paralelny z procesem „odkrywania tajemnicy”, który to proces dla 
Noëla Carolla jest podstawowym mechanizmem generującym zainteresowa‑
nie widzów gatunkiem kina grozy6.

6 Z tą jednak różnicą, że – w przeciwieństwie do klasycznego horroru bądź thrillera – owo 
„odkrywanie tajemnicy” jest głównym „mechanizmem odbioru” tekstu filmowego przez widza 
i owa „tajemnica” to przede wszystkim problem natury egzystencjalnej. Co równie ważne, 
nie chodzi tutaj o odkrywanie „tożsamości potwora” lub też zagadki związanej z gwałtowaną 
śmiercią bohaterów (lub nie tylko), jak ma to miejsce w horrorze czy klasycznym thrillerze 
(gdzie „potworem” jest realnie istniejący człowiek), lecz o rozwiązanie zagadki wyższego rzę‑
du, związanej z globalnym problem natury filozoficznej, np. fenomenem faszyzmu, absurdem 
egzystencji, problemem zrozumienia bądź niezrozumienia transcendencji itd. Por. N. Carroll, 
Filozofia horroru, tłum. i posłowie M. Przylipiak, Gdańsk 2004.
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By oddać sens realizowanych „filmów lęku”, Haltof7 ucieka się do przywo‑
łania nośnej alegorii opisanej przez Sigmunta Kracauera, mówiącego o kinie 
jako o „tarczy Ateny”, dzierżonej przez mitycznego bohatera Tezeusza, w któ‑
rej „zamknięte” jest odbicie Meduzy. Odbicie Meduzy to lęki indywidualne 
i społeczne, które uchwycone w obiektywie kinematografu pozwalają się bez‑
piecznie obejrzeć, zbadać, zinterpretować. Wydaje się, że właśnie w odniesie‑
niu do „egzystencjalnego thrillera” to porównanie doskonale określa fenomen 
tego typu kina, podkreślając swego rodzaju „zamrożenie” prezentowanego na 
ekranie stanu rzeczy, w celu jego intelektualnej kontemplacji8.

W opisie „kina lęku” Haltof, bodajże jako pierwszy na niwie polskiego fil‑
moznawstwa, odniósł się do prac wybitnego polskiego psychiatry Antoniego 
Kępińskiego, opisując jego typologię lęków9. Kępiński podzielił lęki na cztery 
rodzaje: lęk biologiczny, społeczny (wiążący się z ujemną oceną społeczną 
jednostki), lęk moralny oraz lęk dezintegracyjny (związany z obawą – tak jed‑
nostkową, jak i społeczną – przed utratą spójnej tożsamości). Swego rodzaju 
konglomeratem artystycznym, wykorzystującym na swój sposób wszystkie 
lęki wyszczególnione przez Kępińskiego, jest „kino lęku” właśnie, w którym 
poszczególne jego rodzaje odwołują się do poszczególnych rodzajów ludz‑
kich (jednostkowych i społecznych) lęków. I tak np. „kino strachu” odwoły‑
wać się będzie przede wszystkim do lęku biologicznego, podczas gdy „kino 
obaw” wiązać się będzie z wykorzystaniem tematu „lęków społecznych i mo‑
ralnych”. W tej optyce wydaje się, że „filmy-krzyki” wykorzystywać będą 
przede wszystkim problem lęku dezintegracyjnego, eksplorując temat zarów‑
no rozpadu osobowości, jak i rozpadu struktur społecznych, zapewniających 
stabilizację i równowagę tworzącym je jednostkom.

Rzecz jasna, film grozy, jak zauważył Stephen King, przede wszystkim 
wykorzystuje nasz lęk związany ze śmiertelnością (czyli każdy lęk jest tak 
naprawdę echem lęku biologicznego), ale „kino lęku” wykorzystuje rów‑
nież nasz lęk przed tym, co z tą śmiertelnością się wiąże. „Filmy strachu” 
wykorzystywać będą przede wszystkim lęk biologiczny, „filmy obaw” i „fil‑
my-krzyki” „uderzać” będą w emanacje lęku biologicznego, jakimi są lęk 
społeczny, moralny i dezintegracyjny, co wcale nie oznaczać będzie, że i lęk 
biologiczny nie staje się tematem twórców „egzystencjalnego thrillera”, ale 
nie będzie on wykorzystywany w sposób tak bezpośredni, jak w przypadku 

7 M. Haltof, Kino lęków, dz. cyt., s. 17.
8 Osobna sprawa to, rzecz jasna, kwestia wrażliwości widza na prezentowane na ekranie obra‑
zy, jak również próby reżyserów „filmów-krzyków” do przekroczenia dystansu między widzem 
a kinowym ekranem, stosując jednak inne, niż klasyczne, sposoby kreacji świata przedstawio‑
nego na ekranie (vide kino Gaspara Noégo).
9 M. Haltof, Kino lęków, dz. cyt., s. 11 oraz A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977, s. 98.



394
cZęść V

Strach, lęk, groza w filmie i nowych mediach

„kina strachu” – bardziej stanowić będzie pewien „horyzont lęków”, majaczą‑
cy na horyzoncie przeżyć filmowych postaci.

Haltof, za Kępińskim, podejmuje niezwykle ciekawą kwestię w odniesie‑
niu do „kina lęków”, mówiąc o „antidotum” na lęk, jakim jest aktywność 
religijna człowieka. Jak pisze Haltof: „Niemal klasycznym sposobem obrony 
przed lękiem jest obwarowanie siebie, swych działań magicznymi formuła‑
mi. Dzięki nim lęk jest przenoszony na rytuał […] Podobną do magii, inte‑
grującą ze światem zewnętrznym rolę, spełniał mit […] Lęk jest też jednym 
z powodów religijności człowieka”10. Rytuały religijne, o jakich pisze Haltof, 
odnoszą się przede wszystkim do tematyki podejmowanej w Kinie lęku, ale 
przecież samo kino, wielokrotnie interpretowane jako działalność „rytualna”, 
„quasi-religijna”, czy wprost „religijna”11, również staje się swego rodzaju 
religijnym rytuałem, który pozwala oswoić, „wyegzorcyzmować” lęki współ‑
czesnego człowieka. O ile jednak tak pojmowana „rytualność” i „religijność” 
najsilniej uobecnia się w „kinie strachu” (realizuje się nawet filmy, które 
wprost ukazują aktywność religijną nastawioną na przezwyciężenie lęków – 
np. filmy o egzorcyzmach i egzorcystach, choćby Egzorcysta, The Exorcist 
(1973) Williama Friedkina), o tyle w „kinie obaw” i „filmach-krzykach” – na 
planie tematycznym – (pozornie) nie występuje (całkowity brak aktywności 
religijnej bohaterów „egzystencjalnych thrillerów” jest często przyczyną ich 
poważnych kłopotów – vide Funny Games (1997) Michaela Hanekego, gdzie 
areligijność głównych bohaterów filmu, a co za tym idzie, brak przedstawie‑
nia mordercom duchowej alternatywy dla ich „zwierzęcego” świata opartego 
wyłącznie na odruchach bezwarunkowych jest przyczyną ich tragedii12).

10 M. Haltof, Kino lęków, dz. cyt., s. 11.
11 O koncepcji rytualnego (w sensie jak najbardziej religijnym) odbiorze kina, w ujęciu Hen‑
riego Agela i Amedee Ayfree’a – którzy pojmowali kolektywny odbiór kina do kolektywnego 
przeżycia religijnego (tworząc zręby teorii „kina transcendentalnego” – rozwijanego przez Ro‑
berta Bressona i Paula Schradera). Por. S.J. Nayarm, Chapter 3: A History of the Sacred and the 
Cinema, w: The Sacred and the Cinema: Reconfiguring the “Genuinely” Religious Film, New 
York, London 2012, s. 35-57. 
12 Podobnie rzecz się ma z bohaterami innych „thrillerów egzystencjalnych” – choćby fil‑
mu 21 Palm, 21 Palms, 2003, w reżyserii Bruno Dumonta, w którym podróżujący po Amery‑
ce bohaterowie: para młodych ludzi, których aktywność sprowadza się prawie wyłącznie do 
uprawiania seksu w malowniczych miejscach Stanów Zjednoczonych, w finale filmu zostaje 
napadnięta przez grupę zwyrodnialców. W czasie napadu mężczyzna zostaje brutalnie zgwał‑
cony i oskalpowany na oczach dziewczyny. W ostatniej scenie filmu oszalały bohater w ataku 
furii zabija kobietę w pokoju hotelowym. Jak powiedział mi w rozmowie sam Dumont, 21 
Palm to film o Ameryce, w której nie ma Boga, a próżnię po Absolucie wypełnia jedynie seks 
i przemoc. Kwestia wyrugowania religijności z życia współczesnego człowieka (a więc – na 
zasadzie mitu – integrującego zbiorowość) podejmują cielesne horrory, realizowane w Europie 
(i w jakimś sensie nawiązujące dialog z „egzystencjalnymi thrillerami” Pasoliniego, Bressona,  
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Poprzez swe filozoficzne konotacje „egzystencjalny thriller” związany 
jest przede wszystkim z kinem europejskim, w którym jego formuła „wyku‑
wała” się na przestrzeni lat. Korzeni „kina krzyku” szukać należy w nurcie 
niemieckiego ekspresjonizmu filmowego, w którym takie filmy jak: Gabinet 
Doktora Caligariego, Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) Roberta Wiene, 
którego tematem była dezintegracja osobowości oraz lęk przed kontrolą wła‑
snego „ja” przez kogoś obcego (z szokującymi, jak na tamte czasy, scenami 
mordów i odmiennych stanów świadomości), czy też, reprezentujące Kam-
merspiel, „egzystencjalne thrillery” Fritza Langa, na czele z M – mordercą, M 
(1933), opowieścią o seryjnym mordercy zabijającym dzieci. Być może M – 
morderca, pozostając przykładem klasycznego thrillera (swego rodzaju „ur‑
-thrillera”), odwołującego się do emocji widza, jest również przykładem „eg‑
zystencjalnego thrillera”, „filmem-krzykiem”13. Z pewnością spuścizna kina 
ekspresjonistycznego zaznaczyła się w „wykuwaniu” formuły „egzystencjal‑
nego thrillera”, do której to formuły zaliczyć trzeba, z pewnymi zastrzeże‑
niami14, takich filmowców jak Henri-Georges Clouzot (z jego sztandarowym 

Haneke, Noé). W makabrycznym Najściu (L’interieur, 2007) Alexandre’a Bustillo i Julien 
Maury – śledzimy historię kobiety w ciąży, która jest celem ataku szalonej psychopatki. Czas 
akcji nie bez kozery umiejscowiony jest w Wigilię Bożego Narodzenia, w zasadzie nic nie 
znaczącym dla walczących ze sobą kobiet. Zresztą areligijność cechuje również bohaterów 
filmów Noégo, co powoduje, że postaci, choćby z filmu Nieodwracalne – nieświadome – same 
stają się „elementami” religijnego rytuału przemocy i ofiary (ale jest to rytuał mroczny, wręcz 
szatański, jakby reżyser chciał powiedzieć, że wobec wyrugowania z życia publicznego aktyw‑
ności religijnej związanej z afirmacją życia – np. chrześcijaństwa – budzą się rytuały mroczne, 
niszczycielskie, dezintegrujące).
13 Paradoksalnie termin „film-krzyk” idealnie pasowałby do Gabinetu dr Caligariego, 
(zwłaszcza że kino ekspresji, to właśnie kino mające być filmową wizją „krzyku” – obraz Mun‑
cha „Krzyk” jest przecież najdoskonalszym przykładem ekspresjonistycznej wizji malarskiej). 
A jednak to właśnie film Langa, na wskroś realistyczny – tak pod względem fabuły (wzoro‑
wanej na działalności autentycznego seryjnego mordercy Petera Kurtena – „wampira z Dus‑
seldorfu”), jak i sposobu realizacji (w jakiejś mierze przywodzącej na myśl dokument) wy‑
pełnia formułę „filmu-krzyku” przede wszystkim poprzez charakterystyczne ukazanie postaci 
seryjnego mordercy (w mistrzowskiej performacji Petera Lorre’a), którego finałowy monolog 
przed„trybunałem” złożonym z kryminalistów czyni z filmu Langa moralitet, w centrum które‑
go jest problem czynienia zła, będącego efektem choroby psychicznej. Choć Lang „wyrzucił” 
sceny mordów, uciekając się do efektownego zasugerowania zbrodniczych dokonań bohatera 
filmu, są one tym bardziej przerażające, ponieważ „odtworzone” zostają w wyobraźni widza. 
14 Zastrzeżenia te wynikają przede wszystkim z faktu osadzenia twórczości, zarówno Clou-
zota, jak i Franju w konwencjonalnych rejestrach gatunkowych (Clouzot – film kryminalny, 
thriller; Franju – horror, thriller, por. S.J. Schneider (red.), 100 European Horror Films, London 
2007, s. 71-72, 81-83), jednakże filmy obydwu reżyserów przekraczają wyznaczoną im przez 
krytyków konwencję. Widać wyraźnie, że w dziełach obu mistrzów francuskiego kina chodzi 
przede wszystkim o świadome naruszenie konwencji gatunkowych w celu stworzenia pełno‑
prawnych moralitetów, w zawoalowany sposób ukazujących świat po wojennej apokalipsie,  
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„thrillerem egzystencjalnym” – Diabloique, z 1955 roku), czy innego mistrza 
francuskiego kina grozy Georgesa Franju, z jego filmem Oczy bez twarzy, Les 
yeux sans visage, z 1960), ale być może dopiero właściwe miano „thrillera 
egzystencjalnego”, a więc również i pełnoprawnego „filmu-krzyku” należy 
się Ingmarowi Bergmanowi, i jego dziełu pt. Źródło, Jungfrukallan (1960). 
W tym opartym na średniowiecznej legendzie dziele, którego tematem jest 
okrutna zemsta, jaką gotują gwałcicielom i mordercom swej córki, bogobojni 
i z pozoru łagodni rodzice, Bergman po raz pierwszy posłużył się formułą 
„Egzystencjalnego thrillera”. Mimo zarysowanej w filmie sytuacji ewokują‑
cej napięcie, szwedzki reżyser z premedytacją rezygnuje z jego eskalowania, 
skupiając się raczej na problematyce natury moralnej, kreowanej przez dra‑
matyczną sytuację związaną z aktem zbrodni i następującym po nim aktem 
zemsty. Nie unikając drastyczności (scena morderstwa i gwałtu, zainscenizo‑
wana przez Bergmana, była, jak na owe czasy szokująca), lecz skupia się na 
scenach rozmów między bohaterami dramatu, narzucając również widzom 
intelektualną perspektywę ukazywanych na ekranie okrutnych wydarzeń15.

Ingmar Bergman zdaje się być „ojcem założycielem” „kina-krzyku”, 
zwłaszcza że i kolejne jego filmy realizowały ten rodzaj „kina lęku”.

Kolejnym, dobrym przykładem może być Godzina wilka, Vargtimmen, 
film Bergmana z 1968 roku. Nie jest to bowiem ani klasyczny thriller, ani 
klasyczny horror, choć z obu gatunków filmowych czerpie on swą inspirację. 
Z klasycznego thrillera mamy tu zarysowaną sytuację fabularną (przebywają‑
cy w miejscu odosobnienia malarz, z powodu skrywanego homoseksualizmu 
i twórczej niemocy popada w obłęd, czego świadkiem jest jego żona), z hor‑
roru (zwłaszcza ekspresjonistycznego – niemieckiego, ale i amerykańskie‑
go) obrazy wzbudzające grozę, związane z „potwornieniem” rzeczywistości 

gdzie człowieczeństwo zostaje poddawane ostatecznym próbom. Jednak dzieła zarówno Clo‑
zota, jak i Franju, w pierwszym rzędzie zaspokajają apetyt widza na „sensacyjność”, i podobnie 
jak filmy mistrza suspence’u Alfreda Hitchcocka, są przede wszystkim „kinem emocji”. 
15 Film Bergmana był pierwowzorem realizowanych w latach 70. rape-and-revenge movies, 
ukazujących, już w formie ocierającego się o horror (sceny gore) thrillera, sytuację sadystycz‑
nego gwałtu na kobiecie i równie sadystycznej zemsty ofiary na swym gwałcicielu – w którym 
nie chodziło już o namysł nad okrucieństwem świata i problemem bezsilności dobra, co przede 
wszystkim o epatowanie skrajnymi scenami tortur i zabójstw. Co warte podkreślenia, pierw‑
szym filmem z cyklu rape-and-revenge movies był bezpośrednio inspirowany filmem Bergma‑
na ekranowy debiut Wesa Cravena Ostatni dom po lewej stronie (The Last House on the Left) 
z 1973 r., w którym akcja rozgrywała się współcześnie, a mordującymi z zemsty bohaterami 
byli amerykańscy przedstawiciele klasy średniej (oddając sprawiedliwość Cravenowi, jego 
film jeszcze można byłoby uznać za „egzystencjalny thriller”, zwłaszcza że widać w Ostatnim 
domu… obostrzenie krytyczne, bezpośrednio odwołujące się np. do „brudnej wojny” w Wietna‑
mie, jednakże element „sensacyjności” przeważa, stąd dzieło Crevena wymyka się tej formule, 
dryfując w stronę kina rozrywkowego). 
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(wewnętrznej) bohatera, wraz z jego popadaniem w szaleństwo, którego świat 
jego jaźni zapełniają ludzie przemienieni w monstra, przywodzące na myśl 
istoty z ekspresjonistycznych horrorów. Ale, w przeciwieństwie do „kina stra‑
chu”, do jakiego się odwołuje16, nie ewokuje emocjonalnego napięcia zwią‑
zanego z następstwem fabularnych zdarzeń, bardziej szokuje następującymi 
po sobie obrazami (człowiek przemieniony w ptaka, bohater przemieniający 
się w kobietę, akt nekrofilii) zmuszającymi widza do zastanowienia się nad 
stanem umysłu artysty, dotkniętego daleko posuniętą dezintegracją.

Tropem dezintegracji idą również „egzystencjalne thrillery” Romana Po‑
lańskiego, zwłaszcza trzy filmy tworzące swego rodzaju „Trylogię dezinte‑
gracji osobowości”: Wstręt, Repulsion (1965), którego tematem jest dezinte‑
gracja osobowości kobiety pod wpływem wstrętu do seksualności, następnie 
Dziecko Rosemary, Rosemary’s Baby (1968), ukazujące dezinegrację osobo‑
wości związanej z lękiem prenatalnym (oraz „odrazą” do cielesności o pod‑
łożu dewocji religijnej) oraz Lokator, The Tenant (1974), w którym ukazana 
zostaje dezintegracja osobowości pod wpływem społecznego nieprzystoso‑
wania (występują tu również niepokojące wątki ezoteryczne związane z egip‑
ską religią, której elementy obecne są w diegezie filmu).

Znów, jak w przypadku filmów Clouzota i Franju (a także Hitchcoc‑
ka), można wysunąć obiekcję co do przynależności filmów Polańskiego 
do kategorii „filmów-krzyków”, „egzystencjalnych thrillerów”, wszakże 
dla wielu17 stanowią one wzór klasycznego thrillera (Wstręt, Lokator) czy 
też satanicznego horroru (Dziecko Rosemary). A jednak są to filmy, które 
z powodzeniem można zaliczyć do „filmów-krzyków”, nie tylko dlatego, że 
Polański bardzo często ukazuje sceny, w których bohaterowie wprost wyją 
z bólu (zakończenie Lokatora to przecież widok leżącego na szpitalnym 
łóżku Trelkowskiego, który – podobnie jak wcześniejsza lokatorka upior‑
nego lokum – wydaje krzyk rozpaczy pozbawionymi zębów ustami), ale 
są to filmy (zwłaszcza przywołany Lokator), w których nie tylko sama fa‑
buła wywołująca emocje jest ważna, ale zarysowanie egzystencjalnej sy‑
tuacji, ewokującej lęk, której celem jest stworzenie myślowej propozycji 
opisującej konkretne zagrożenia jednostki żyjącej w świecie. W przypadku 
Wstrętu – opowieści o skromnej fryzjerce, popadającej w obłęd – to opis 
świata w przeddzień rewolucji seksualnej, wyzwalającej w ludziach nie tyl‑
ko pozytywną, ale i negatywną energię. W Dziecku Rosemary podstawowy 

16 Zresztą Bergman niejednokrotnie operował rozwiązaniami z kina ekspresji, bardzo mu 
bliskimi, wystarczy przywołać takie dzieła z filmowej teki szwedzkiego reżysera jak choćby 
Twarz, Ansiktet (1958) czy z późniejszych filmów Jajo węża, The Serpent’s Egg (1977). 
17 Por. Polanski Roman, w: P. Hutchings, Historical Dictionary of Horror Cinema, Lanham 
(MD), Plymouth 2008, s. 247.
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temat ustanawia okładka magazynu „Time”, którą bohaterka – młoda mę‑
żatka Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) – ogląda w poczekalni u lekarza, 
na której widnieje słynne pytanie „Czy Bóg umarł?”. Polański realizuje film 
niejako na dwóch planach. W pierwszym – „realistycznym” – mamy do czy‑
nienia z zapisem rozpadu osobowości kobiety poddanej presji otoczenia, 
której dewocyjne wychowanie uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie 
w społeczeństwie; w drugim planie – „fantastycznym” – widzimy opowieść 
o zniewoleniu kobiety przez satanistyczną sektę i złożeniu jej dziewictwa 
w ofierze szatanowi. Wreszcie w Lokatorze, filmie chyba najbardziej reali‑
zującym formułę „egzystencjalnego thrillera”, mamy kliniczny wręcz zapis 
rozpadu osobowości zaszczutego przez środowisko polskiego emigranta 
wynajmującego kwaterę w upiornej kamienicy. Najbardziej „odstająca” od 
formuły „filmu-krzyku” wydaje się środkowa część trylogii, zrealizowa‑
na w USA, według bestselleru Iry Levina (film jest tak skonstruowany, by 
przede wszystkim wywoływał emocje), ale i tu mamy do czynienia ze swego 
rodzaju „grą z widzem”, wartka fabuła przerywana jest przez Polańskiego 
rozładowującymi napięcie scenami, całość zrealizowana jest w tonie upior‑
nej groteski, i wydaje się, że Polańskiemu chodzi przede wszystkim, byśmy 
spojrzeli na rzeczywistość oczyma popadającej w obłęd młodej matki.

Rzecz jasna, zarówno we Wstręcie, a przede wszystkim w Lokatorze, nie 
mamy do czynienia z wartką fabułą, Polański komponuje swoje filmy na po‑
dobieństwo obrazo-scen, które właściwie nie tworzą jakiejś spójnej fabuły, 
lecz kreują na ekranie „stan świadomości” bohaterów, których osobowość 
ulega dezintegracji, zwykle na tle zahamowań seksualnych, ale też otwartej 
wrogości otoczenia. Lokator, będący adaptacją opowiadania Rolanda To‑
pora (surrealisty), jeszcze bardziej „wikła” fabułę poprzez wprowadzenie 
do filmu wątku ezoterycznego, związanego ze starożytną, egipską religią, 
a zwłaszcza z koncepcją pośmiertnej wędrówki dusz. Twórcy filmu nie wy‑
jaśniają i nie rozwijają jednak tego wątku, który może być interpretowany 
albo w kategorii religijności, ale religijności nierozpoznanej, a więc będą‑
cej źródłem lęku. „Trylogia dezintegracji osobowości” Polańskiego nie jest 
tylko filmowym dreszczowcem, który ma spowodować, że uruchomione 
zostają emocje widza. Wydaje się, że Polański nie tyle wychodzi od pew‑
nej intelektualnej konstatacji, co – poprzez świadome prowadzenie fabuły 
filmu, a co za tym idzie odpowiednio zastosowane środki filmowego wyrazu 
(subiektywizujące przestrzeń przedstawioną w filmie) – tworzy całość oscy‑
lującą między obiektywną a subiektywną (dzieloną z bohaterami filmów) 
wizją rzeczywistości, w której (w ostatecznym rozrachunku) świadomość 
widza zespaja się ze świadomością bohatera. Ponieważ jednak bohaterowie 
filmów Polańskiego są chorzy psychicznie, ich osobowość zostaje rozbita, 
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widz doznaje pewnego rodzaju „szoku” odbiorczego – w skrajnych przy‑
padkach rozpoznającego w sobie chorą osobowość bohaterów filmów, czę‑
ściej zadając sobie pytania natury egzystencjalnej na temat stanu rzeczywi‑
stości, w której przyszło egzystować postaciom z filmowego panopticum, 
wykreowanej na ekranie przez reżysera18.

O ile filmy Polańskiego, swobodnie poruszającego się obrębie kina ga‑
tunków, mogą wzbudzić zastrzeżenia i kontrowersje, gdy chcemy podpo‑
rządkować je do grupy „filmów-krzyków”, o tyle obrazy reżyserów kina 
artystycznego nieparających się kinem gatunkowym, a sięgających po kon‑
wencję thrillera, nie powinny wzbudzać sprzeciwu. Wzorem „filmu-krzy‑
ku” jest z pewnością, przywoływany już w tym miejscu, kontrowersyjny 
obraz Salo albo 120 dni Sodomy, Pasoliniego, będący dopełnieniem „An‑
tykonsumpcyjnej trylogii”, na którą składają się filmy: Twaróg, La Ric-
cota (1963) i Chlew, Porcille (1969). Już Chlew, dwuwątkowa opowieść 
o średniowiecznych kanibalach pożerających ludzi z głodu i współczesnych 
„ludożercach”: kapitalistach zamieniających ludzi w „przedmioty jednora‑
zowego użytku”, pełen drastycznych fragmentów oraz przewijającego się 
w filmie głównego problemu (lęk przed utratą osobowości w świecie po‑
zbawionym moralnych imperatywów, świecie „wieprzy”) należy do grupy 
„filmów-krzyków”19. Ale to dopiero Salo ustawia Pasoliniego w szeregu 
twórców „egzystencjalnych thrillerów”. Ten film, który nie trzyma widza 
w napięciu, lecz wywołuje stan permanentnej grozy, pełen obscenicznych 
fragmentów, będących ilustracją transgresyjnych, ludzkich obsesji seksu‑
alnych, w którym nie chodzi o zaspokojenie przyjemności wizualnej wi‑
dza – wprost przeciwnie, chodzi o zwiedzenie go (estetyczną oprawę mają 
tu przede wszystkim najbardziej odrażające z ludzkich aktywności, dążące 
do poniżenia, reifikacji ubezwłasnowolnionej jednostki) – w celu zszoko‑
wania i zmuszenia do gorączkowej, intelektualnej pracy. Celem tej pracy 

18 Na wykorzystywanie jedynie formuł gatunkowych przez Polańskiego, w celu zbudowa‑
nia autonomicznej wypowiedzi artystycznej, w duchu filozofii egzystencjalnej, zwraca uwagę 
Mariola Jankun-Dopartowa w swej monografii kina Polańskiego (por. M. Jankun-Dopartowa, 
Labirynt Polańskiego, Kraków 2000, s. 20-35).
19 Zresztą specyfiką filmów Pasoliniego było niestronienie od „mocnych efektów”, jako że 
sam Pasolini z całą świadomością praktykował „kino okrucieństwa”, będące kinematogra‑
ficznym odpowiednikiem „teatru okrucieństwa” Artauda, z całą jego „ofiarniczą” podbudową 
(próbującą stworzyć ze sztuki „współczesną religię”, zachowując charakterystyczne dla religii, 
lecz przetworzone przez artystów rytuały, których istotą jest powtórzenie „mechanizmu ofia‑
ry”, mającego podstawowe znaczenie u podstaw religijnej aktywności, ale też w sztuce, która 
stara się wytworzyć stany transcendentne u swych odbiorców (możliwe tylko do wywołania 
poprzez osiągnięcie najwyższych diapazonów emocjonalnych i intelektualnych). Na ten temat 
por. P. Kletowski, Filmowa twórczość Pier Paolo Pasoliniego, Warszawa 2013, s. 43-50. 
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jest zinterpretowanie zaprezentowanego na ekranie świata okrucieństwa, 
poniżenia i śmierci, którego ukrytym sensem – w najprostszym wymiarze – 
jest krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego, w wymiarze głębokim – kry‑
tyka kultury wysokiej, stanowiącej dla uprawiających ją jednostek – alibi 
do folgowania swym najniższym instynktom. Salo jest „filmem-krzykiem”, 
dosłownie (każdy pamięta słynną scenę ukazującą umazanych kałem mło‑
dych, półnagich ludzi, skazanych przez faszystów na śmierć, z których jed‑
na – żona perwersa – wznosi rozpaczliwy okrzyk: „Boże mój, Boże, czemuś 
mnie opuścił!”), ale i na planie rodzajowej przynależności. To „thriller eg‑
zystencjalny”, w którym absolutnie nie chodzi o emocjonującą przyjemność 
widza, lecz przede wszystkim o wstrząs wiodący do rozbudzenia świado‑
mości i interpretacji obrazów dezintegracji społeczeństwa (poniżenia, znisz‑
czenia jednostki) w obliczu całkowitej bezkarności władzy (jak mówi jeden 
z faszystów: „My faszyści jesteśmy ostatnimi anarchistami”).

Ale Pasolini nie był jedynym twórcą europejskiego „arthouse’u”, tworzą‑
cym idealne „thrillery egzystencjalne”, dziś będącym „świętym patronem” 
współczesnych twórców „filmów-krzyków”. Innym przedstawicielem tego 
nurtu jest reżyser zgoła niekojarzący się z kinem szoku: francuski mistrz 
kina ascezy Robert Bresson. Jego dwa ostatnie filmy: Prawdopodobnie dia-
beł, Le diable probablement (1977) oraz Pieniądz, L’argent (1983), w for‑
mie „thrillera egzystencjalnego” ukazują świat zmaterializowany, w którym 
całkowicie zaniknęła moralność, zaś desperackim protestem przeciwko 
zanikowi moralności (duchowości?) jest albo samobójstwo (jak w finale 
Prawdopodobnie diabeł, gdzie zabija się młody człowiek pozbawiony sensu 
życia), albo, paradoksalnie, zbrodnia popełniona przez niewinnego, proste‑
go człowieka, który wskutek dramatycznej sytuacji egzystencjalnej staje się 
mordercą (finał Pieniądza)20. Prawdopodobnie diabeł i Pieniądz, podobnie 
jak Salo, są wzorcem „kina krzyku”, wykorzystując formę thrillera (a więc 
„kina strachu”), reprezentując w swej istocie „kino obaw”, stają się ich wy‑
padkową – nie ewokującymi prymitywnych emocji dreszczowcami, lecz – 
poprzez chłodne, wystudiowane, ascetyczne obrazy, niepozbawione jednak 
grozy (działającej na zasadzie swego rodzaju punktującego „uderzenia”, 
uruchamiającego wyobraźnię u widza, a co za tym idzie – bardzo często na 

20 Choć scenariusz Pieniądza oparty był na noweli Lwa Tołstoja, jest to sytuacja wzięta wprost 
ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego (którego utwory Bresson przenosił z powodzeniem 
na ekran), gdzie zbrodnia jest bardziej aktem desperackiego udowodnienia własnej wartości niż 
aktywnością zmierzającą do zdobycia materialnych dóbr. Podobnie Prawdopodobnie diabeł, 
jest Bressonowskim odczytaniem Biesów Dostojewskiego, przeniesionych do współczesności, 
gdzie bandą „biesów” jest grupa młodych, paryskich anarchistów, realizujących program mo‑
ralnej destabilizacji społeczeństwa, poprzez akty bandytyzmu i profanacji.
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zasadzie protestu wobec ukazanych na ekranie obrazów) zmuszają do inte‑
lektualnego procesu interpretacyjnego21.

Salo Pasoliniego oraz dwa ostatnie filmy Bressona22, dziś bardziej niż fil‑
my Bergmana i, niedoścignione, osobne kino Polańskiego23, stanowią wzorce 
dla współczesnego „egzystencjalnego thrillera”24 wywołującego autentyczną 
grozę u widza, ale przede wszystkim mające uwrażliwić go na moralną (du‑
chową) atrofię współczesnego kina.

Wydaje się, że spadkobiercą Bressona i Pasoliniego (ze wskazaniem na 
tego pierwszego) we współczesnym kinie jest przede wszystkim austriacki 
mistrz kina Michael Haneke, który w świadomy sposób nawiązuje i rozwi‑
ja formułę kina wypracowaną przez Bressona, dodając, rzecz jasna, własne 
rozwiązania tak formalne, jak i treściowe. Właściwie każdy film austriackie‑
go filmowca jest „egzystencjalnym thrillerem”. W filmach takich jak Siódmy 
kontynent czy 71 fragmentów (71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, 
1994) Haneke, idąc tropem Bressona, ukazuje śmierć jako medium protestu 
przeciwko duchowej atrofii współczesnego świata, tworząc „thrillery”, „bez 
thrillerów” („filmy-krzyki”), które mimo że oscylują wokół tematu przemocy, 
śmierci, nie wywołują emocjonalnego napięcia, działają bardziej intelektu‑
alnie na widza, który – w przypadku pierwszego filmu – śledzi losy rodziny 
postanawiającej „wyjechać do Australii” (w rzeczywistości bohaterowie chcą 
popełnić zbiorowe samobójstwo), zaś w 71 Fragmentach „składa” ukazane 
na ekranie epizody we wstrząsający obraz zatomizowanego społeczeństwa.

Jądrem twórczości Hanekego i – być może idealnym ucieleśnieniem for‑
muły „thrillera egzystencjalnego” – są znów trzy filmy reżysera, układają‑
ce się w swoistą trylogię, która – podobnie jak „Dezintegracyjna trylogia” 
21 Robert Bresson w sposób mistrzowski wykorzystuje w swym kinie przestrzeń poza ka‑
drem. Widok zakrwawionej siekiery w ręku mordercy mówi więcej, niż gdyby naszym oczom 
ukazała się scena mordu. Co warte podkreślenia, podobne (czy nawet identyczne) rozwiązania 
formalne, na gruncie polskiego kina stosował z powodzeniem Grzegorz Królikiewicz w fil‑
mach Na wylot (1973) i Tańczącym jastrzębiu (1978) – w tym ostatnim filmie mamy nawet, 
identyczną jak z Bressona, scenę z siekierą). Wydaje się, że Na wylot również realizuje formułę 
„filmu-krzyku”, „egzystencjalnego thrillera”. 
22 Cytowane wprost choćby przez Hanekego (np. obraz eksplozji w odbiorniku telewizyjnym 
z Diabła, w Siódmym kontynencie, Der siebente Kontinent, 1989). Warto w tym miejscu pod‑
kreślić, że styl Bressona miał również wpływ na filmową poetykę Krzysztofa Kieślowskiego, 
którego Krótki film o zabijaniu (1988) również realizuje formułę „filmu- krzyku”. 
23 Choć motyw dezintegracji osobowości, w tak celny sposób wyartykułowany przez twórcę 
Lokatora, siłą rzeczy występuje (i jest kreowany w twórczym dialogu z kinem polskiego reży‑
sera) u współczesnych twórców „filmów-krzyków”. 
24 Być może w nazwie „egzystencjalny thriller” należałoby jednak użyć dwóch cudzysłowów 
„egzystencjalny «thriller»” na oznaczenie umowności formy thrillera, z jakiego korzystają 
twórcy „filmów-krzyków”, propozycję tę zostawiam otwartą. 
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Polańskiego – układa się w spójną narrację, obrazującą lęki współczesnego 
człowieka. Jednak w przypadku Hanekego, wyzbytego groteskowego poczu‑
cia humoru i kładącego nacisk na „chirurgiczny” opis patologii drążących 
zachodnie społeczeństwo dziś, dostajemy obraz jeszcze bardziej „Bressonow‑
ski”, w opisywaniu świata przedstawionego jako wyzbyty emocji25. Co waż‑
ne Haneke w swej „Trylogii Śmierci” (ponieważ to właśnie wokół śmierci 
oscyluje tematyka Video Benny’ego, Benny’s Video (1992), Głowy murzyna, 
Der Kopf des Mohren (1995) i Funny Games (1997) oraz ich amerykańskie‑
go remake’u (2007), wykorzystując minimalistyczną formę filmową, tworzy 
„studia duchowej atrofii” austriackiego (czytaj zachodniego) społeczeństwa, 
w którym nastolatek zabija „dla eksperymentu” swoją rówieśnicę za pomo‑
cą pistoletu do zabijania świń (Video Benny’ego). Opływający w materialne 
dobra, syty mieszczanin wpada w egzystencjalną pustkę, by ostatecznie zdez‑
integrować swoją jaźń (Głowa murzyna), a stająca się ofiarą dwóch młodocia‑
nych psychopatów rodzina (Funny Games) nie potrafi przedstawić jakiejkol‑
wiek moralnej alternatywy swym oprawcom (co w ostateczności utwierdza 
morderców w przekonaniu o tym, że zabijają jednostki „bezużyteczne”, 
„ostatnich ludzi” wyzbytych wyższych imperatywów moralnych).

Trylogia śmierci Hanekego, w której dostrzec można odwołania również 
do Pasoliniego (sceny tortur, jak i ogólna atmosfera nihilizmu i sadyzmu w Fun-
ny Games), „wymierza sprawiedliwość” istniejącemu światu, ale daleka jest od 
moralizatorstwa. Stawia bowiem lustro przed widzami, uzmysławiając im, że 
obrazy, które przewijają się przed ich oczyma, to obrazy – w jakimś sensie – 
wyjęte z ich własnego (często pozbawionego imperatywów moralnych) życia. 
Twórca Siódmego kontynentu idealnie stosuje formułę „filmu-krzyku”, reali‑
zując dzieła pozornie wyprane z emocji, zdystansowane, w swej istocie pre‑
cyzyjnie uderzające w świadomość, jak i podświadomość widza (jak Polański 
w Lokatorze – w Video Benny’ego – Haneke wprowadza, niewyjaśniony wątek 
egipskich hieroglifów, być może oznakę zapominanej religijności, skazującej 
ludzi na duchową zagładę). Celem tej strategii nie jest wywołanie lęku, co ra‑
czej psychicznego wstrząsu, mającego wyrwać odbiorcę z wygodnej „katatonii” 
odbiorczej i doprowadzić go do podjęcia intelektualnego trudu własnego opisu 
przedstawionej na ekranie rzeczywistości – na zasadzie protestu – szukającego 
dlań pozytywnych alternatyw. Do „egzystencjalnych thrillerów” Hanekego za‑
liczyć można także film Ukryte (Cache, 2005) – najbardziej (niebezpiecznie?) 

25 Haneke stosuje swego rodzaju „optykę entomologiczną”, patrząc na ludzi beznamiętnie, 
trochę jak biolog obserwujący owady. Stąd filmy Hanekego (zwłaszcza stanowiące „Trylogię 
śmierci”), są przez wielu widzów odrzucane jako skrajnie antyhumanistyczne (na temat „zim‑
nego” kina Hanekego por. S.J. Schneider (red.), Horror and Psychoanalisis. Sigmunt Freuds’ 
Worst Nightmare, New York 2004, s. 17).
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zbliżony do formuły tradycyjnego thrillera, podejmujący temat nierozliczo‑
nej, postkolonialnej przeszłości zachodniego społeczeństwa oraz lęku przed 
ujawnieniem tejże przeszłości (naznaczonej przemocą i zbrodnią). Poniekąd 
„thrillerem egzystencjalnym” (ale również niebezpiecznie zbliżającym się do 
formuły klasycznego „kina strachu”) jest nagrodzona Złotą Palmą w Cannes 
Biała wstążka, Der Waisse band (2009), próba historycznej wiwisekcji korze‑
ni niemieckiego faszyzmu (na przykładzie losów żyjących w wilhelmińskich 
Niemczech dzieci, „tresowanych” przez autorytety).

Drugim, obok Hanekego, najbardziej charakterystycznym twórcą „filmów‑
-krzyków” jest francuski mistrz kina okrucieństwa Gaspar Noé, twórca (kolej‑
nej) „Trylogii okrucieństwa”, na którą składają się filmy: średniometrażowy, 
nawiązujący do kina Franju (zwłaszcza do dokumentalnego obrazu Krew zwie-
rząt, La Sang des betes, 1949, na temat pracy paryskich rzeźni) obraz Mięso, 
Carne (1991), utrzymany w duchu prozy Celine’a Sam przeciw wszystkim, Seul 
contre Tous (1998) i być może najokrutniejszy, od czasu Salo, europejski film 
Nieodwracalne. Jak przystało na „filmy-krzyki”, filmy Noégo nie są trzymają‑
cymi w napięciu thrillerami. W sposób programowy burzą schematyzm i „przy‑
jemnościowy” odbiór thrillera, ale – jak w thrillerze – wypełnione są scenami 
przemocy, zbrodni, przekraczającymi jednak nawet normy wyznaczone przez 
filmowe konwencje (sceny kazirodczego zbliżenia, scena brutalnego gwał‑
tu analnego na kobiecie zakończonego pobiciem, sekwencja wizyty bohatera 
w sadomasochistycznym klubie dla gejów, gdzie odbywa się homoseksualna 
orgia). Co więcej, Noé łamie konwencje kina stylu zerowego, odważnie ekspe‑
rymentując z filmową formą. W finale Sam przeciw wszystkim, zanim nastąpi 
scena kazirodczego zbliżenia ojca – sfrustrowanego rzeźnika – i jego niewinnej 
jeszcze córki – widzimy ostrzegającą widzów planszę, zaś fabuła Nieodwracal-
nego ukazana jest od końca – od sceny nieudanej zemsty męża na (domniema‑
nym) gwałcicielu żony, przez scenę brutalnego gwałtu, po sekwencje małżeń‑
skiej sielanki bohaterów. Ale próżno byłoby tu szukać napięcia wynikającego 
z następujących po sobie wydarzeń, całej sfery „przyjemności” związanej z pro‑
cesem projekcji-identyfikacji na bohaterów rozwiązujących zagadkę zbrodni. 
To filmowy świat, który został porozbijany na kawałki, i – dokładnie według 
zamierzeń reżysera – złożony na nowo, ale tak, by widać było jego „podszew‑
kę” – wzbudzającą wstrząs, bo udowadniającą kruchość nie tyle już moralnych 
norm, ale przede wszystkim biologicznej egzystencji człowieka, zawsze i wszę‑
dzie zagrożonej totalną dezintegracją.

Wydaje się, że „filmy-krzyki” Noégo pozbawione są sensu, jako wypo‑
wiedzi głęboko nihilistyczne, ukazujące bezsens ludzkiej egzystencji, pod‑
czas gdy zasadniczą ich rolą jest oddziaływanie na widza powodujące wzbu‑
dzenie już nie „strachu”, „obawy”, „lęku”, ale grozy totalnej, wzmocnionej 
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dodatkowo przez działające wprost na zmysły widza środki filmowej kreacji 
(infra dźwięki, montaż podprogowy). „Filmy-krzyki” Noégo, kino na swój 
sposób interaktywne, pozwala nam na doświadczenie grozy emanującej z sy‑
tuacji ukazanych na ekranie w sposób skrajnie intensywny. Ale nie chodzi 
już o „zamknięcie” leków w kinematograficznej „tarczy Ateny”, lecz o bez‑
pośrednią ich konfrontację ze świadomością (i podświadomością) widza, by 
ten, na zasadzie swego rodzaju bezpośredniego doświadczenia, poczuł totalny 
dyskomfort psychiczny, a co za tym idzie, by – w stanie autentycznego szo‑
ku – zdał sobie sprawę z realności zagrożenia własnej egzystencji i docenienia 
swego życia (i wszystkich jego, wcześniej być może niedostrzegalnych, pozy‑
tywów z nim związanych). Noé, obok Hanekego, jest z pewnością najwybit‑
niejszym przedstawicielem „kina-krzyku”, próbującym wykorzystać formułę 
„thrillera egzystencjalnego” do zbudowania własnej propozycji kinematogra‑
ficznej za pomocą konwencjonalnych środków filmowego wyrazu kreującej 
głęboko „interaktywny”, a więc całkowicie angażujący uwagę widza przekaz. 
Z pewnością jednak jeszcze wielu twórców światowego, nie tylko europej‑
skiego kina (twórczość Bruno Dumonta26, ale także filipiński Kinatay [2009], 
Brillante Mendozy, japońskie filmy Siona Sono, meksykańskie Post Tenebras 
Lux [2012], Carlosa Reygadasa, australijskie Snowtown [2011], Justina Ku‑
rzela, przykłady można by mnożyć…), realizujących formułę „kina-krzy‑
ku” – pozornie filmów „sensacyjnych”, opartych na klasycznych wzorcach 
gatunkowych, ale przełamujących je w celu „zajrzenia pod podszewkę”, wy‑
wołania autentycznego lęku, najwcześniej przed dezintegracją, tak jednost‑
kową, jak i zbiorową. Zawsze jednak w celu „intelektualnego rozbudzenia”, 
prowadzącego do daleko idących wniosków natury egzystencjalnych. 

Ważne by pamiętać, iż „egzystencjalny thriller” to trzeci rodzaj „kina lę‑
ków” (obok horroru i thrillera), to kino „graniczne”, którego formułą posłu‑
gują się najczęściej reżyserzy kina artystycznego, kładący przede wszystkim 
nie tyle na efekt emocjonalny, co bardziej efekt intelektualny. To „kino lęku” 
związanego przede wszystkim z realną rzeczywistością, tak historyczną (te‑
mat wojny, kolonializmu), jak i teraźniejszością (w której wyraźnie dostrze‑
galna jest dezintegracja na poziomie indywidualnym i społecznym). Filmy te 
diagnozują opisywaną rzeczywistość, przyczynę kryzysu człowieka upatrując 
w braku wyższych imperatywów moralnych, lub też (wprost nie nazwanej) 
duchowości, których brak jest przyczyną, ale i skutkiem opisywanego kryzy‑
su. Co chyba najważniejsze „Filmy-krzyki” nie przynoszą katharsis, wprost 

26 W podobnym duchu „thrillera egzystencjalnego” opisuje twórczość Bruno Dumonta, jak 
i innych przedstawicieli współczesnego, francuskiego „kina okrucieństwa”, Martine Beugnet 
(por. M. Beugnet, The Art of Sensation, w: Cinema and Sensation. French Film and the Act of 
Transsgresion, Edinburgh 2007, s. 59-63).
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przeciwnie, poprzez swoje negatywne zakończenia (Salo, Funny Games, 
Nieodwracalne) powodują efekt „zawieszenia”, swego rodzaju „dezintegra‑
cji” widza. Ale ich celem nie jest sianie nihilizmu, beznadziejności. Wprost 
przeciwnie, jak w religijnym rytuale, kinematograficzny seans „filmu-krzyku” 
wieść ma właśnie do poszukiwania sensu.
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STrESZcZENIE

Rozwijając typologię „kina lęków”, zaproponowaną przez Marka Haltofa, autor pod‑
jął próbę prezentacji „kina-krzyku” lub „egzystencjalnego thrillera”, specyficznego 
kina – które posługując się jedynie konwencją thrillera oraz ikonograficznymi rozwią‑
zaniami rodem z horroru – staje się „Thrillerem egzystencjalnym”, nieodwołującym 
się jednak do emocji, lecz przez wytworzenie specyficznego dystansu zmuszającego 
widza do intelektualnego rozwiązania postawionego w filmie problemu. Zjawisko 
„Thrillera egzystencjalnego” autor omawia na przykładzie filmów Langa, Bergmana, 
Polańskiego, ale przede wszystkim Pasoliniego, Bressona, Hanekego, Noégo.

Słowa kluczowe: „kino lęku”, „film-krzyk”, europejskie kino artystyczne, 
„Thriller egzystencjalny”, antykonsumpcjonizm, kino metafizyczne
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Oblicza lęku w filmach dokumentalnych  
Zapora i Mgła Ireny Kamieńskiej*

Bohaterom wielu dokumentów Ireny Kamieńskiej towarzyszy lęk, poczucie 
zagrożenia, obawa i rozpacz, które mają swoje źródło w kondycji, w jakiej przy‑
musowo się znaleźli. Uczucie strachu odnajdujemy przede wszystkim w fil‑
mach o II wojnie światowej, takich jak Pamięć tamtych dni (1968), poświęcony 
pacyfikacji wsi na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, Głosy z daleka (1992) – 
opowiadający o dramatycznych losach Polaków wywiezionych do Kazach‑
stanu w 1936 i 1940 roku, czy Ucisku serca – przedstawiającym wstrząsające 
relacje z tortur zadawanych więźniom skazanym w pierwszej dekadzie PRL-u 
na karę śmierci czy wieloletniego więzienia za udział w zbrojnym podziemiu 
bądź podejrzanych o zdradę. Bohaterowie dwóch ostatnich dokumentów, mimo 
ustawicznego lęku, doświadczenia bólu fizycznego i psychicznego, codziennej 
walki o przetrwanie, ocalili człowieczeństwo i godność, choć ceną często była 
utrata zdrowia psychicznego, załamania nerwowe, depresje i traumy.

Interesującym aspektem jest zbiorowe odczuwanie lęku, który wynika 
z sytuacji wielkiej zmiany, jaka dokonała się w dwóch społecznościach – 
wsi Maniowy z dokumentu Zapora (1976) i Targowskiej Woli z filmu Mgła 
(1993). Bohaterowie Zapory stanęli przed koniecznością przeniesienia swojej 
wsi w inne miejsce, mieszkańcy Targowskiej Woli po zamknięciu PGR-u zo‑
stali skonfrontowani z bezrobociem i własną bezradnością. Obie wspólnoty 
utraciły dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa, co wywołało różnorodne 
lęki i obawy o przyszłość, o swój status, warunki życiowe, o dalszą egzysten‑
cję. Takie rozumienie lęku ma swoje źródło w refleksjach Iaina Wilkinsona, 

*  Fragmenty tekstu (w zmienionej formie) pochodzą z mojej autorskiej książki Człowiek, zbioro-
wość, pamięć w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej, Kraków 2016.
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który w artykule W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku pod‑
kreśla, że lęk w perspektywie socjologicznej można ująć nie tyle jako de‑
fekt osobowości, lecz raczej jako funkcję lub rezultat położenia społecznego 
oraz kulturowych napięć, w których ludzie zmuszeni są egzystować1. Lęk jest 
częścią doświadczenia, w którym jednostki usiłują poradzić sobie z ogarnia‑
jącym je poczuciem braku sensu i stanami bezradności będącymi symptoma‑
mi społecznego zagrożenia. Socjolodzy przypisują wyjątkowo lękotwórcze 
znaczenie także doświadczeniom związanym z pracą i zatrudnieniem2: „Gdy 
ludzie cierpią z powodu bezrobocia lub niepewności zatrudnienia, znacznie 
częściej muszą zmagać się z poczuciem braku prestiżu, a także z przygnę‑
bieniem spowodowanym materialną i społeczną deprywacją”3. Socjologia 
traktuje powszechność występowania lęku jako sygnał wskazujący, że ludzie 
pozbawieni zostali właściwych warunków życiowych4.

Zapora – utracona wieś

Historię budowy zapory na jeziorze Czorsztyńskim najlepiej podsumowu‑
je w monograficznej książce mieszkaniec Maniów Andrzej Niemiec. „Tama! 
Zadra, która przez 30 lat uwierała mieszkańców kilku wsi. Cień na życiu 
dwóch pokoleń, problemy, w których niczym w złotej książce – zawarto ludz‑
kie dramaty, marazm, odrętwienie, czas wielkiego wysiłku, zbieranie plonów. 
Były to lata o zachowanie tożsamości naszej wsi, to całe lata zmagań, nie 
tylko z władzą, ale i własnymi słabostkami”5. Przesiedlenie, jakiego doświad‑
czyli mieszkańcy Maniów, można nazwać wielką zmianą, z którą wiązała się 
dezorganizacja społeczności, zachwianie jej codziennością i poczuciem przy‑
należności do określonego terenu. Z jednej strony Maniowom groziło zalanie 
przez Dunajec, a zatem całkowita destrukcja wioski (w latach 70. było wiele 

1 „Podczas gdy psychologowie i psychiatrzy koncentrują się w głównej mierze na wyjaśnia‑
niu behawioralnych, fizjologicznych i poznawczych mechanizmów, poprzez które jednostki 
doświadczają różnorodnych przeżyć emocjonalnych, socjologowie bardziej zainteresowani 
są identyfikacją naszych myśli i uczuć traktowanych jako wytwór struktur społecznych oraz 
uwarunkowań kulturowych, w jakich żyjemy”. Zob. I. Wilkinson, W stronę socjologicznej kon-
ceptualizacji problemu lęku, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka i M. Bogunia-Bo‑
rowska, Kraków 2008, s. 858.
2 Tamże, s. 876.
3 Tamże, s. 877.
4 Tamże, s. 879. 
5 A. Niemiec, Maniowy. 650 lat parafii, Maniowy 2004, s. 100.
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powodzi), z drugiej – ocalenie przynosiła budowa zapory, która wiązała się 
z przeniesieniem całej wsi w inne miejsce. W jednym i drugim przypadku 
stara wieś miała zniknąć.

Ogromnym zagrożeniem dla maniowian była inicjatywa podjęta w dru‑
giej połowie lat 60. przeniesienia wsi w Bieszczady. Na zebraniu z władza‑
mi powiatu padały najcięższe słowa, awanturowano się do tego stopnia, że 
przybyli oficjele bali się odwetu fizycznego. Mieszkańcy walczyli o swoje 
prawa w Warszawie w Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej. W efekcie 
tych protestów projektu zaniechano. Strach przed nieznanym, przywiązanie 
do ojcowizny, regionu, widoku Tatr, więzi społecznych i w końcu poczu‑
cie tożsamości – bycia góralem, wszystko to zadecydowało o niezwykle 
emocjonalnej obronie siebie, rodziny i społeczności. Niebagatelną rolę od‑
grywał też lęk przed bliskością Bieszczad z Ukrainą (traktowano je syno‑
nimicznie) – starsi górale pamiętali dobrze tamtejszą biedę. Ukraina koja‑
rzona była wyraźnie negatywnie, oprócz nędzy kojarzono ją z zacofaniem, 
bezludziem, dziurą, niebezpiecznymi lasami. Maniowianie czuli zagrożenie 
ze strony Łemków – uważali, że mogą nawet stracić życie albo zdrowie, kie‑
dy zamieszkają w ich sąsiedztwie. Projekty przeniesienia ludności do No‑
wego Targu i Łopusznej także spotkały się z dużym oporem mieszkańców, 
którzy zaakceptowali w końcu plan wybudowania nowej wsi na północ od 
mającej powstać drogi karpackiej, na zboczu wzgórza, gdzie znajdowały się 
pola uprawne.

Mieszkańcom wsi Maniowy towarzyszyła świadomość krzywdy i bez‑
radność, a także poczucie zagrożenia – wieloletni stres i napięcie objawiało 
się w różny sposób, u wielu chęcią powstania zapory. Społeczność wyraźnie 
utraciła zaufanie do państwa, instytucji władzy, która obiecywała profity z bu‑
dowy elektrowni, m.in. tańszy prąd. „Przesiedlani utrwalili w pamięci posta‑
wę władzy, która prowadziła z nimi grę, pozorując działania mające na celu 
stworzenie im dobrych warunków do zamieszkania, a tak naprawdę kierowała 
się własnym interesem”6, zaznacza etnolożka Maria Godyń.

Zachwiane zostało poczucie przynależności do określonej przestrzeni  
(w sytuacji zagrożenia szczególnego znaczenia nabiera familiarność otocze‑
nia, zadomowienie), które dawało poczucie ciągłości i identyfikacji. Dom 
i okolica budują w nas przestrzeń mentalną, pełną emocji i wspomnień, któ‑
re są częścią naszej tożsamości – przymusowe oderwanie od korzeni budzi 
lęk przed utratą tożsamości indywidualnej i wspólnotowej, co zresztą mia‑
ło miejsce, wielu ludzi czując niepewność swojego losu zdecydowało się 
na emigrację za granicę bądź w inne rejony Polski. Poczucie wykorzenienia 

6 M. Godyń, Opowieść o utraconej wsi Maniowy, Kraków 2015, s. 94.
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powodowało, że część emigrantów wracała do Nowych Maniów, choć te tak‑
że były postrzegane jako nieoswojone.

Zagospodarowanie nowej wsi w taki sposób, że przypominała organiza‑
cję przestrzenną miasteczka prowadziło do zagubienia mieszkańców, bowiem 
wszelkie dawne struktury ich życia zostały zaburzone. Odbudowę wspólno‑
towości mieszkańcy podjęli, pomagając sobie przy budowie nowej osady, 
ale także kościoła – udało się to tylko połowicznie. Rywalizacja o bardziej 
atrakcyjny teren, czy o towar potrzebny do budowy domu, nierówne odszko‑
dowania za grunty zrodziły zawiść i skłóciły wielu ludzi. Jednak pomimo 
nieprzychylnych działań ze strony władz, konfliktów wewnątrz samej grupy, 
społeczność ta zdołała zachować pewne wartości, które okazały się uświado‑
mionymi wyznacznikami identyfikacji ze swoim terytorium oraz wsią, wska‑
zując na potrzebę zadomowienia w oswojonej przestrzeni, wartościowanej 
pozytywnie, dającej całej grupie poczucie bezpieczeństwa i równowagi7.

Irena Kamieńska w swoim dokumencie Zapora poświęciła najwięcej uwa‑
gi konfrontacji władzy z mieszkańcami wsi – na zebraniach wyrażają oni swo‑
je obawy, mówią o poczuciu zagrożenia związanym z teraźniejszą i przyszłą 
sytuacją oraz o niezrozumieniu ich sytuacji. Jeden z rolników dobitnie określa 
sytuację, zwracając uwagę, że władza robi doświadczenia na mieszkańcach 
„jak na myszach albo królikach”, inny obawia się, że rolnicy zostaną wygnani 
ze swojej ziemi przymusem. Starsza kobieta dramatycznie pyta, co się stanie 
ze starszymi, samotnymi osobami, które nic poza ziemią nie mają. „Bić się 
będziemy, ale ziemi nie damy” – krzyczy rozżalona. Znane są historie osób, 
które nie mogąc się pogodzić z faktem przesiedlenia i zalania wsi, siłą zosta‑
ły wyniesione z domu, a w domach opieki zmarły, albo tuż po przenosinach 
w nowe miejsce.

Mieszkańcom Maniów towarzyszy poczucie utraty całego życiowego do‑
robku: „No jakby nie żal było, jak ja tu od małego dziecka, przeżyłem jedną 
wojnę i drugą wojnę światową, od samego dziecka. Dzisiaj na starość mam 
72 lata i muszę się wynieść ze wsi”. Ktoś inny: „Człowiek by wolał, żeby 
jeszcze w tym domu był dosiedział do śmierci, a potem niech się robi co 
chce”, i starszy mężczyzna: „Tak schodzi wszystko, tak na marne, cały nasz 
dorobek, tym co my się za młodu dorabiali, więc takie to bolesne, krzywdzące 
jednym słowem”8. Mężczyźni narzekają, że nie będą mogli uprawiać ziemi, 
mieć stajni – gospodarzenie, które było zajęciem ich życia, nagle zostanie 
im odebrane. Dla młodych nie będzie to problemem, gdyż mają opcję pracy 
w fabryce, dla starszych oznacza to prawdziwy dramat – twarz wychudłego 

7 Tamże, s. 94. 
8 Lista montażowa filmu.
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staruszka w brązowym kapeluszu jest niezwykle wymowna w kontekście roz‑
mowy o przyszłości. Kamieńska jeszcze przed realizacją Zapory przyznała, 
że najbardziej porusza ją los najstarszych mieszkańców, najbardziej bezrad‑
nych wobec zdarzeń9. Wiele rodzin przedłużało decyzję o przeprowadzce aż 
do momentu rozpoczęcia wyburzania wsi. Wielu ludzi przez kilka lat dzieli‑
ło życie na nowe i stare – mieszkając już w Nowych Maniowach doglądali 
gospodarstwa i hodowli w poprzednim miejscu. Zmiana zajęcia z rolnictwa 
na hotelarstwo była dla wszystkich mieszkańców niezwykle dramatyczna, 
wiązała się z lękiem o przetrwanie (bez własnych upraw i z fatalnym zaopa‑
trzeniem w sklepach w tamtym czasie, nie sposób było wyżywić siebie, nie 
mówiąc o potencjalnych turystach). Ponadto przestrzeń nowej osady została 
zaprojektowana przez organizatora budowy i działających na jego zlecenie 
projektantów, przez co mieszkańcy nie mieli żadnej możliwości decydowania 
o rozplanowaniu wsi, ani wyglądów domów, co prawda większych i wyposa‑
żonych w łazienkę ale murowanych, co nie podobało się góralom. Kamieńska 
wpisuje problem Maniów w szerszy kontekst polityczny PRL-u: „Dla mnie 
najbardziej interesujące było odgórne decydowanie o losach ludzkich – oni 
(mieszkańcy – U.T.) nie mieli prawa zadecydować sami o sobie, ich nikt o to 
nie pytał, co będą robić, jak będą żyć dalej, tylko po prostu zdecydowano za 
nich. I to jest dość charakterystyczne dla całego tego okresu […] że wielekroć 
nie mieliśmy nic do powiedzenia”10.

Wysadzanie w powietrze gruntu niedaleko zamku w Czorsztynie, prace 
spycharek i dźwigów zostały zderzone z wciąż uprawiającymi rolę kobietami 
oraz uroczystością Bożego Ciała. To, co święte dla mieszkańców, a więc praca 
i religia (kościół także zburzono), brutalnie odebrano ludziom, dając w za‑
mian mało satysfakcjonującą alternatywę. Kamieńska wyraziście zderza tutaj 
sacrum i profanum, porządek natury i napór cywilizacji – najlepiej oddaje to 
panorama z widokiem na Tatry, na tle której widzimy pracujące koparki i spy‑
chacze. Realizatorka przeciwstawia tradycję inwestycjom gospodarczym.

Po przeprowadzce stara wieś zaczęła być postrzegana w kategoriach mito‑
logicznych, jako utracona Arkadia. Do nowych domów zostały zabrane przed‑
mioty ze starych chałup, szczególną czcią otaczane były obrazy o charakte‑
rze religijnym. Mieszkańcy nie tylko stracili swoje domostwa, ale i relacje 
sąsiedzkie, których nie sposób było odtworzyć. „Stare Maniowy były małą 
społecznością lokalną, w której wszyscy jej członkowie zamieszkiwali blisko 
siebie, połączeni wspólną troską o zajmowaną przestrzeń, po to, by każdemu 
z nich i wszystkim razem żyło się na tym terenie jak najlepiej. Społeczność 

9 I. Kamieńska, Dokument: diagnoza i próba terapii, „Ekran” 1975, nr 20, s. 15.
10 Rozmowa Tadeusza Pałki z Ireną Kamieńską, program Reduta, emisja 26.03.1992 TVP.
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ta była zwarta, ponieważ ludzi zbliżało wspólne terytorium. […] Nowe są‑
siedztwo, nowa wieś, to co prawda ci sami ludzie, jednak niewiele pozostało 
z tamtej bliskości”11. Do Nowych Maniów zostało przeniesionych 375 gospo‑
darstw. Wieś ma obecnie ponad dwa tysiące mieszkańców, w dużej mierze 
rodzin, które zostały przeniesione ze Starych Maniów12. We współczesnych 
Maniowach domy wyposażone są w ogrodzenia z napisem „groźny pies”, co 
jak w każdej wsi czy mieście pogłębia poczucie oddzielenia. Dawne przestrze‑
nie wspólnych spotkań, na podwórku, na ławce, koło studni już nie istnieją. 
Maniowianie mimo że mieszkają w bardziej komfortowych warunkach, nie 
oswoili do końca nowej wsi, czując wciąż pewną obcość. Mimo atrakcyjnego 
położenia, Maniowy nie stały się centrum turystyki, jak pobliski Czorsztyn 
czy Kluszkowce.

Mgła – życie bez przyszłości

Bohaterami Mgły z 1993 roku są mieszkańcy Targowskiej Woli – nie‑
wielkiej wsi w województwie olsztyńskim w gminie Dźwierzuty, która leży 
na granicy upadłej żwirowni Szczepankowo i zbankrutowanego PGR-u Gro‑
dziska. Martwe podwórze PGR-u z niszczejącymi maszynami rolniczymi, 
puste obory i chlewy, ciągnące się od żwirowni hektary nieobsianej ziemi. 
Z otoczenia i z ludzi emanują tymczasowość, ubóstwo i strach przed nową 
sytuacją, w jakiej znaleźli się po przełomie 1989 roku. Większość miesz‑
kańców Targowskiej Woli to pracownicy nieistniejących już zakładów, te‑
raz będący na zasiłku dla bezrobotnych. Nie próbują szukać pracy, całymi 
dniami snują się po obejściu. Ich poniemieckie domy, niegdyś solidne, mu‑
rowane, dziś są bliskie ruiny. Pracownikom byłych PRG-ów towarzyszy lęk 
o przetrwanie, o utrzymanie rodziny. Zakupy robią na kredyt w sklepiku, 
a kiedy dostaną „kuroniówkę”, spłacają dług – i scenariusz się powtarza. 
Jeden z mężczyzn, który ma na utrzymaniu wielodzietną rodzinę, skarży 
się, że nie może spać, ma rozstrój nerwowy „z tego wszystkiego” – i po‑
intuje: „Jakbym miał pracę, to miałbym wszystko. Tak jak kiedyś, kiedy 
miałem pracę, miałem wszystko… Teraz nie mam pracy, to jestem dziad, 
i to mnie najgorzej boli”13. Mieszkańcy wsi tęsknią za przeszłymi czasami, 
gdy nie musieli podejmować sami decyzji i mieli zajęcie. Brak poczucia 
11 M. Godyń, Opowieść o utraconej wsi Maniowy, dz. cyt., s. 122.
12 Tamże, s. 102.
13 Cytat ze ścieżki dźwiękowej filmu. Jeśli nie zaznaczono inaczej, pozostałe cytaty pochodzą 
ze ścieżki dźwiękowej dokumentu Mgła.
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bezpieczeństwa, życie w biedzie, ciągłym stresie, niepewności i zagrożeniu 
wyzwala w mieszkańcach nostalgię za PRL-em.

Państwowe Gospodarstwa Rolne zaczęły powstawać w 1949 roku – po‑
dobnie jak sowchozy miały być wizytówkami socjalistycznej gospodarki na 
wsi, przyczyniać się do zmiany wiejskiego stylu życia i chłopskiej mentalno‑
ści. Tuż po likwidacji PGR-ów szacowano, że pracownicy wraz z rodzinami 
stanowią około 2 mln osób14. Po zamknięciu PGR-ów nie podjęto długofa‑
lowych działań zmierzających do rozwiązania warunków bytowych byłych 
pracowników. Stracili oni pracę i stałe dochody. Pozostawieni zostali sami 
sobie, bez żadnych widoków na przyszłość. Towarzyszące tym ludziom po‑
czucie tymczasowości i braku perspektyw często wiązało się z zaniechaniem 
podejmowania działań zmierzających do poprawy swojego losu15.

Mieczysław Nasiłowski pisał o ścieżce terapii szokowej, jaką państwo 
zastosowało wobec PGR-ów, nie biorąc pod uwagę ani celów, ani skutków 
społecznych po przejęciu ich mienia16. Wśród byłych pracowników obser‑
wuje się głębokie frustracje i załamania wynikające z braku perspektyw ży‑
ciowych, a w wielu przypadkach zjawisko niedożywienia i ubóstwa. Skala 
samobójstw w Polsce również ma ścisły związek z przebiegiem procesu trans‑
formacji. Stan szoku najlepiej wyraża zdanie kobiety: „Nie mogę zrozumieć, 
czego teraz w Polsce pracy zabrakło. Tyle pracy było, w bród, 13 lat prze‑
pracowałam w jednym zakładzie, a dlaczego teraz wszystkich pozwalniali”. 
Jeden z mieszkańców pracował w PGR-ach 20 lat, a w żwirowni 14, niewiele 
brakowało mu do wieku emerytalnego – po likwidacji PGR-ów znalazł się 
w dramatycznym położeniu – dziś nikt nie udzieli pożyczki sześćdziesięcio‑
letniemu mężczyźnie, by podjął działalność na roli. Inny, który przepracował 
35 lat, desperacko mówi: „Kto mnie weźmie? Co mam robić? – żebrować. 
A nie to iść, sklep okraść, porządny sklep, jak mi się uda, to pożyję dwa, 
trzy miesiące, jak nie, to niech mnie zarżną, przynajmniej nie będę wiedział, 
że mi dzieci głodują, że chleba im brakuje”. Przekwalifikowanie się byłych 
pracowników PGR-ów i zdobycie przez nich nowego zawodu jest niezwykle 
trudne z uwagi na psychiczne uwarunkowania i lęki, a także koszta materialne 
(dojazd do miasta, wiążący się z wynajęciem mieszkania)17. Jeden z pracow‑
ników zwraca uwagę na nierówne szanse w znalezieniu pracy: „No gdzie ja 

14 Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów: Raport, red. Z. Kawczyńska-Butrym, 
Olsztyn 2004, s. 104.
15 J. Berndt-Kostyrzewska, Warunki życia ludności związanej z rolnictwem państwowym – 
przed likwidacją i po likwidacji PGR, Warszawa 1999, s. 6.
16 Tamże, s. 11.
17 J. Berndt-Kostyrzewska, Warunki życia ludności związanej z rolnictwem państwowym, dz. 
cyt., s. 14.
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pójdę? Teraz w ogłoszeniach pracy to dilerów, to tego, to angielski, niemiecki 
język musi umieć. Chociaż mam średnie wykształcenie, to języka nie znam 
żadnego. To z samochodem, to tego. Ja nie mam. I co, pójdę do miasta i gdzie 
będę mieszkał?”. Ludzie odczuwali lęk przed konfrontacją z kapitalistycznym 
rynkiem pracy – brak wykształcenia i wielu nowych umiejętności paraliżo‑
wał ich przed podjęciem jakiegokolwiek ryzyka, co wydaje się całkowicie 
zrozumiałe. Pracownikom byłych PGR-ów towarzyszyło obniżenie poczucia 
własnej wartości, świadomość bycia gorszymi, nieprzystającymi do nowych 
czasów, co prowadziło do izolacji, często też alkoholizmu czy zachowań agre‑
sywnych. Fakt, że status pracowników PGR-ów był nawet w PRL-u bardzo 
niski (brak własnego gospodarstwa, wykształcenia, patologie, itp.) potęgował 
poczucie braku wyjścia z tej sytuacji. Jedynymi łącznikami mieszkańców ze 
światem były telewizja i pociąg – połączenie z miastem ma jednak wkrótce 
być zlikwidowane z powodu nieopłacalności18.

Interesujących informacji na temat wpływu bezrobocia na sytuację mate‑
rialną i kondycję fizyczną bezrobotnych i ich rodzin dostarczyły badania prze‑
prowadzone w 2000 roku na Warmii i Mazurach. Na pytanie o skutki bezrobo‑
cia prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że czuje lęk i strach o swoją 
przyszłość. Problem niemożności zaaklimatyzowania się w wielkim mieście 
młodych ludzi z popegeerowskich wsi pokazuje wstrząsająco dokument 
z 2009 roku Warszawa do wzięcia Karoliny Bielawskiej i Julii Ruszkiewicz.

Tytuł dokumentu Kamieńskiej jest wieloznaczny (roboczy tytuł filmu 
brzmiał Bezrobotni, potem Ludzie we mgle) – mgła odnosi się do stanu men‑
talnego pracowników PGR-ów, z jednej strony zagubionych w rzeczywisto‑
ści, z drugiej – pozbawionych wizji wyjścia z sytuacji, zanurzonych w stagna‑
cji i bezsilności. Mgła może również być metaforą spustoszenia mentalnego, 
jakie PRL sprawił w ludziach, czyniąc ich ofiarami nowego systemu. Film 
Kamieńskiej można odczytywać jako metaforę przełomu – czasu niezwy‑
kle trudnego dla wielu klas społecznych, do którego społeczeństwo nie było 
mentalnie przygotowane, a drastyczne zmiany i oczekiwania rynku okazały 
się przynosić długofalowe negatywne skutki, trwające do dzisiaj. Mgła Ka‑
mieńskiej okazała się swoistym społecznym sejsmografem, wskazującym 
prawdziwe nastroje społeczne, które doprowadziły do wygranej w wyborach 
parlamentarnych do Sejmu w 1993 roku postkomunistów, a w 1995 roku 
Aleksandra Kwaśniewskiego na urząd prezydenta.

Zarówno społeczność wsi Maniowy, jak i Targowskiej Woli w wyniku 
wielkiej zmiany, jaka dokonała się za sprawą zewnętrznych okoliczności, 

18 I. Kamieńska, I. Morawska, szkic dokumentu Bezrobotni (tytuł roboczy), Dział Dokumen‑
tacji Aktowej TVP.
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poniosły ogromne straty – nie tylko materialne ale i psychiczne – życie miesz‑
kańców uległo radykalnej zmianie, która niosła ze sobą różnorakie lęki. Zo‑
stało zachwiane dotychczasowe poczucie tożsamości – utrata ojcowizny była 
najbardziej dotkliwą kwestią dla najstarszych mieszkańców Maniów, zaś dla 
pracowników byłego PGR-u likwidacja zakładu pracy wiązała się z całkowi‑
tym zagubieniem w nowej rzeczywistości rynkowej.
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Streszczenie

Punktem wyjścia artykułu jest socjologiczne rozumienie lęku. Autorka analizuje dwa 
filmy dokumentalne Ireny Kamieńskiej, które wskazują, jak utrata całego dobytku 
życia mieszkańców wsi Maniowy (Zapora) i pracy w PGR (Mgła) buduje poczucie 
zagrożenia, niepewności, lęku wobec przyszłości. Opisywane społeczności stanęły 
w obliczu wielkiej zmiany, która zburzyła ich dotychczasowe bezpieczeństwo i toż‑
samość.

Słowa kluczowe: lęk społeczny, zapora, utrata, transformacja, bezrobocie
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Oblicza strachu we współczesnym  
horrorze filmowym

Wzbudzenie emocji i wywołanie przeżyć to jedna z głównych aspiracji 
sztuki filmowej. Twórcy horrorów od samego początku istnienia kina po‑
szukiwali sposobów przeniesienia grozy na ekran, a szybko rozwijające się 
u schyłku XIX wieku nowe medium na to pozwalało. Poprzez dynamiczny 
rozwój i ulepszanie aparatury technicznej, jak również kształtowanie się języ‑
ka i gramatyki kina (efekty specjalne, dramatyczna muzyka, sztuka montażu), 
film oferował nowatorskie sposoby wypowiedzi i ukazania tematu, co szybko 
zjednało przychylność widzów.

Historia dowodzi, że temat strachu i grozy cieszy się nieustającą popu‑
larnością, a nad przyczyną tego stanu rzeczy zastanawiają się badacze i my‑
śliciele. Próby odpowiedzi na pytanie „dlaczego lubimy się bać?” znaleźć 
można w dziełach filozoficznych i badaniach socjologicznych oraz psycho‑
logicznych. Zdaniem amerykańskiego filozofa i filmoznawcy Noëla Carrolla, 
atrakcja horroru tkwi w tym, że gatunek ten odzwierciedla lęki współczesnego 
społeczeństwa1. Teza ta zdaje się być prawdziwa szczególnie w odniesieniu 
do filmowego świata rozrywki. Na przestrzeni 120 lat historii kina, zaobser‑
wować można zmieniające się trendy i sposoby obrazowania wynikające za‑
równo z rozwoju techniki, jak i uwarunkowań historyczno-społecznych. Ba‑
dania gatunku ukazują również, że zmienia się natura strachu i sposoby jego 
interpretacji. Zmianę tę zaobserwować można szczególnie na przykładzie fil‑
mów grozy końca XX i początku XXI wieku. 
1 N. Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York 1990,  
s. 208-209. 
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Jednym z pierwszych znaczących horrorów kinowych jest Nosferatu – 
symfonia grozy (1922) w reżyserii Friedricha Murnaua. Ten niemy klasyk, 
wpisujący się w nurt niemieckiego ekspresjonizmu, jest luźną interpretacją 
słynnej już wtedy powieści irlandzkiego pisarza Brama Stokera z 1897 roku, 
pt. Dracula. Film, który z powodów zawiłości prawnych nieomal nie ujrzał 
światła dziennego (wdowa po Stokerze sprzeciwiła się wykorzystaniu powie‑
ści męża na potrzeby kina), w roku 1995 znalazł się na watykańskiej liście 45 
filmów fabularnych propagujących szczególne wartości religijne, moralne lub 
artystyczne.

Nosferatu opowiada historię wampira, hrabiego Orloka (Max Schreck), 
i małżeństwa Hutterów. Thomas Hutter (Gustav von Wangenheim) wyprawia 
się w Karpaty w interesach. Po nocy spędzonej w zamczysku enigmatycznego 
hrabiego, budzi się on z raną na szyi, nie domyślając się jeszcze, że padł ofiarą 
wampira. Hrabia szykuje się do podróży. W tym celu przygotowuje trumny 
wypełnione ziemią, które następnie przewozi statkiem do swojej nowo naby‑
tej posiadłości. Osłabiony utratą krwi Hutter wydostaje się z zamku i podąża 
z ostrzeżeniem w stronę rodzinnego miasta. Z okrętu, który dociera do brzegu 
bez załogi, Orlok przedostaje się na ląd pod osłoną nocy. Wkrótce w mie‑
ście rozprzestrzenia się siejąca spustoszenie zaraza. W wyniku karkołomnych 
wysiłków i podstępnego planu bohaterów, wampir ginie porażony światłem 
wschodzącego słońca.

Film Murnaua, choć pomija kilka zawartych w powieści wątków, zmienia 
nazwiska i przenosi akcję z Anglii do Niemiec, dość wiernie oddaje atmosfe‑
rę książki, jak również problematykę i postać głównego bohatera. Kreuje on 
wizję bezdusznego i przerażającego wampira, która cytowana będzie w nie‑
zliczonej ilości późniejszych produkcji filmowych2. Hrabia Orlok to postać 
demoniczna – chuda, zdeformowana sylwetka o łysej głowie i trupio-bladej 
twarzy przypominającej pysk szczura, budzi strach. Szpiczaste zęby niczym 
kły, powykrzywiane szpony i pusty wzrok dopełniają upiornego wizerunku.

Fizyczna brzydota i odmienność, jak również potęgowanie lęku przed nie‑
pojętymi siłami nadprzyrodzonymi, to tylko część zabiegów mających na celu 
wywołanie strachu w kinie niemym. Atmosferę horroru budują w Nosfera-
tu także inne elementy wizualne. Kontrastowanie światła, gra światłocienia, 
ograniczanie pola widzenia za pomocą przesłony, jak również geometryzowa‑
nie obrazu i zaburzenie zasad perspektywy poprzez specyficzne kadrowanie 
i układ ukośnych linii w kompozycji kadru są zabiegami charakterystycznymi 

2 Podobny wizerunek wampira powraca w późniejszych produkcjach filmowych, takich 
jak między innymi: Nosferatu wampir (1979) Wernera Herzoga, nowozelandzkim Co robimy 
w ukryciu (2014) w reżyserii Jemaine’a Clementa i Taika Waititi’ego czy też w animowanej 
komedii Hotel Transylwania 2 z 2015 roku.



419
MAGDALENA GrABIAS
Oblicza strachu we współczesnym horrorze filmowym 

dla poetyki ekspresjonizmu. W gatunku horroru tworzą one atmosferę niesa‑
mowitości i tajemniczości, która podświadomie dezorientuje widza i napawa 
lękiem3. Ciekawym elementem filmu Murnaua jest odniesienie do romanty‑
zmu i zapożyczenie środków ekspresji typowych dla tej epoki. Natura współ‑
gra z przedstawionym światem, przepowiada kolejne wydarzenia, dopełnia 
wizji oraz informuje nas o stanie psychiki i duszy bohaterów. Odniesień do 
romantyzmu doszukać się można w konkretnych scenach, które w swojej bu‑
dowie są bezpośrednimi cytatami ze sztuki malarskiej. Scena, w której Ellen 
Hutter (Greta Schröder) wpatruje się we wzburzone morze z trwogą oczekując 
na wieści od męża, jest rekreacją obrazu Caspara-Davida Friedricha Kobieta 
nad brzegiem morza4. Bez słów, scena wyraża lęk kobiety dręczonej przeczu‑
ciem zbliżającego się zagrożenia i ukazuje bezradność bohaterki w obliczu sił 
od niej niezależnych.

Nosferatu przepełniony jest symbolami. Gotycki zamek hrabiego Orloka, 
podziemna krypta, trumny i szczury symbolizują mrok, ciemność i rozkład 
w sensie dosłownym i metaforycznym – charakteryzują postać hrabiego‑
-wampira, który jest z kolei symbolem śmierci i wyraża strach przed niezna‑
nym. Inne elementy – fascynacja tematyką obłędu, opętania, ciemnych mocy 
spierających się w walce jakby o ludzką duszę z przeciwstawnymi im siłami 
natury i „jasnymi” prawami wszechświata, potwierdzają romantyczną natu‑
rę filmu Murnaua. Dodatkową rolę w potęgowaniu nastroju tragizmu i grozy 
odgrywa pełna dramatyzmu muzyka autorstwa Hansa Erdmanna, dopełniona 
w latach 50. przez Jamesa Bernarda. Muzyka jest również istotnym elemen‑
tem podkreślającym atmosferę obrazu i wyrażającym upiorną istotę horroru 
poprzez aspekt dźwiękowy. 

Nosferatu uchodzi za jeden z najważniejszych osiągnięć niemieckiego eks‑
presjonizmu filmowego, które na równi z takimi dziełami jak Student z Pragi 
(1913) Stellana Rye’a, czy Gabinet Doktora Caligari (1919) Roberta Wiene‑
go, przyczynił się do wykreowania trendów i wizualnego stylu. Interpretacji 
filmu Murnaua podejmowano się wielokrotnie. Jedną z często powtarzanych 
teorii jest teza metafory historyczno-społecznej. Powstały w dobie Republiki 
Weimarskiej Nosferatu odzwierciedla, z tego punktu widzenia, nastrój panują‑
cy w Niemczech po fiasku I wojny światowej. Uczucie niepewności i strachu 
dominujące w kraju przenosi się na kinowy ekran, na którym, niczym malarz 
na kanwach płótna, reżyser maluje obraz grozy i nieuniknionej tragedii. Sieg‑
fried Kracauer w swojej książce pt. Od Caligariego do Hitlera interpretuje 

3 Zob. A. Silver, J. Ursini, The Vampire Film: From Nosferatu to True Blood, Milwaukee 
2011, s. 71-73.
4 J. Aumont, M. Marie, Analiza filmu, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2013, s. 260.
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Nosferatu jako potwora i łaknącego krwi tyrana, łącząc tym samym fikcyj‑
nego wampira z postacią historyczną i niosącą realne zagrożenie. Zdaniem 
Kracauera, Nosferatu można postrzegać i interpretować w kontekście współ‑
czesnych wydarzeń sceny politycznej5. I choć postać tyrana-krwiopijcy jest 
nierozerwalną częścią większości mitów i baśni, to aluzja do Adolfa Hitlera 
zdaje się być oczywista. 

Strach wywoływany za pomocą nowatorskich dla ówczesnego kina, acz‑
kolwiek dość prostych zabiegów, w podobny sposób kreowany był przez 
całą epokę niemą. Okres dźwiękowy przyniósł nowe rozwiązania techniczne 
i skierował uwagę ku innym problemom. Bohaterowie wraz z głosem zyskali 
szerszą możliwość wypowiedzi, a zatem stali się wielowymiarowi i bardziej 
złożeni. Dracula Brama Stokera jest nadal jedną z najczęściej adaptowanych 
powieści w gatunku kina grozy. Analizując kolejne wersje opowieści o kulto‑
wym wampirze, łatwo dostrzegalne są odmienne sposoby budowania postaci, 
jak również zmiany w obrębie samego gatunku, rozumienia horroru i interpre‑
tacji strachu. Dracula Toda Browninga z 1931 roku, to już nie zniekształco‑
ny i budzący odrazę krwiopijczy potwór znany z wersji Murnaua. Ten holly-
woodzki wampir (Bela Lugosi) jest eleganckim gentlemanem z wyższych 
sfer, o nienagannych manierach i fascynującym wyglądzie. Dracula jest nadal 
wampirem, przedstawicielem świata nadprzyrodzonego i po ludzku niepoję‑
tego. Choć nadal jest z natury drapieżnikiem żywiącym się ludzką krwią, pod 
względem psychologicznym nie jest to postać jednoznaczna.

Jeszcze trudniejsza staje się ocena Draculi ukazanego w nowszej holly-
woodzkiej produkcji z 1992 roku. Francis Ford Coppola rysuje postać hrabie‑
go w inny sposób. Poprzez ukazanie historii tragicznej śmierci ukochanej żony 
Draculi i dramatycznych okoliczności, w których wyrzeka się on człowie‑
czeństwa, wyposaża Coppola swojego bohatera w szereg cech bliskich ludz‑
kiemu sercu, co dalej budzi współczucie i zrozumienie widza, kreuje empatię. 
Dracula końca XX wieku jest postacią tragiczną i niejednoznaczną – ludzką 
i potworną zarazem, i z całą pewnością daleką od kinowego pierwowzoru. 

Romantyczny obraz wampira oraz gotyckiego świata w filmie rozwija się 
z siłą u schyłku XX wieku, ale w pełni rozkwita w produkcjach początku 
XXI wieku. Inni są bohaterowie wychowani w nowoczesnym świecie i zaj‑
mują ich inne problemy. Wydana w latach 2005-2008 saga Zmierzch autor‑
stwa amerykańskiej pisarki, Stephenie Meyer, oczarowała młodzież na ca‑
łym świecie i wstrząsnęła rynkiem literackim, a niedługo później filmowym. 

5 S. Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. E. Skrzy‑
wanowa, W. Wertenstein, Gdańsk 2009, s. 71.
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Chociaż z pewnością nie był to pionierski pomysł w obrębie gatunku6, saga 
ugruntowała wizerunek wampira jako romantycznego kochanka i utwierdziła 
modę na „mieszane” pary (w powieści pojawiają się dwa romantyczne wątki 
między człowiekiem a wampirem i człowiekiem a wilkołakiem).

Filmowa adaptacja sagi Zmierzch powstała w latach 2008-2012 w pię‑
ciu częściach: Zmierzch (2008) reż. Catherine Hardwicke, Księżyc w nowiu 
(2009) reż. Chris Weitz, Zaćmienie (2010) reż. David Slade oraz Przed świtem. 
Część 1 (2011) i Przed świtem. Część 2 (2012) reż. Bill Condon. Wszystkie 
części natychmiast stały się hitem kasowym. Saga opowiada historię roman‑
tycznej relacji między nastolatką Bellą Swan (Kristen Stewart) i wampirem 
Edwardem Cullenem (Robert Pattinson). Edward jest nietypowym wampi‑
rem. Rodzinę Cullenów nie łączą więzy krwi, lecz wspólna ideologia „wege‑
tarianizmu”, która oznacza przeciwstawienie się wampirzej naturze. Z wybo‑
ru żywią się oni bowiem krwią zwierząt. Taka postawa kierowana jest wiarą 
w wartości moralne i umiejętnością rozpoznania dobra i zła, co jest cechą 
stricte ludzką i stawia Cullenów w bezpośredniej opozycji do „tradycyjnych” 
wampirów również obecnych w uniwersum Zmierzchu.

Uczucie, które rodzi się pomiędzy Bellą i Edwardem, jest zaskoczeniem 
dla obojga młodych. Z perspektywy Belli, niezdarnej i we własnej opinii 
raczej przeciętnej dziewczyny, jej związek z Edwardem, najbardziej atrak‑
cyjnym chłopakiem w mieście, jest spełnieniem niemożliwego i szansą na 
metaforyczny „nowy świat”. Bella nie czuje się na miejscu pomiędzy rówie‑
śnikami. Przynależy ona do świata innego, który otwiera dla niej Edward. 
Dlatego też jej pragnieniem staje się przemiana w wampira i wieczne przyszłe 
życie u boku ukochanego.

W Zmierzchu ścierają się trzy główne rodzaje lęku: lęk pierwotny, podob‑
ny do tego zobrazowanego w Nosferatu – lęk człowieka w obliczu niepojęte‑
go i nadprzyrodzonego; lęk wynikający z obawy przed brakiem sensu i życia 
i daremnością wszelkich ludzkich starań oraz lęk przed utratą duszy i czło‑
wieczeństwa. Miasteczko Forks, gdzie rozgrywa się akcja sagi, jest miej‑
scem, w którym świat nadprzyrodzony spotyka się ze światem ludzkim na co 
dzień. Zamieszkują tu wampiry, wilkołaki i ludzie, a legendy z dawnych lat 
są prawdą. Strach przed zjawiskami nadprzyrodzonymi przejawia się w pod‑
świadomych obawach ludzi przed tym, co inne i nieznane. Rodzina Cullenów 
poprzez swoją odmienność, mimo prób asymilacji z miejscowym społeczeń‑
stwem, jest w gruncie rzeczy od niego odizolowana. Perfekcyjna uroda i aura 
nadmiernej wręcz doskonałości wyróżnia Cullenów spośród uczniów Forks 
6 Motyw romantycznego uczucia między człowiekiem a wampirem pojawiał się w wielu in‑
nych książkach i filmach, np. w serialu TV Buffy: Postrach wampirów (1997-2003) czy w cy‑
klu The Southern Vampire Mysteries (2001-2013) autorstwa Charlaine Harris.
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i stwarza dystans pomiędzy rodziną wampirów a ludźmi. Strach tego rodzaju 
objawia się również podczas bezpośredniej konfrontacji ludzi ze światem nad‑
przyrodzonym. Charlie Swan (Billy Burke), ojciec Belli, zostaje postawiony 
przed koniecznością zaakceptowania istnienia niewytłumaczalnego, kiedy to 
długoletni przyjaciel Belli, Jacob (Taylor Lautner), zmienia się na jego oczach 
w wilka. Również natywni mieszkańcy Forks, choć przez swoje dziedzictwo, 
są częścią świata nadprzyrodzonego (to właśnie obecność wampirów na ro‑
dzimej ziemi powoduje przebudzenie w nich wilczego genu), również odczu‑
wają strach przed istotami od nich odmiennymi. 

Siedemnastoletnia Bella Swan reprezentuje inny rodzaj lęku. Strach Belli 
jest strachem przed niespełnieniem i bezsensem ludzkiej egzystencji. Poważ‑
niejsza od swoich rówieśników, dziewczyna ma inne aspiracje i inny sposób 
postrzegania świata. Znajomość z Edwardem i poznanie alternatywnej rze‑
czywistości – świata tężyzny fizycznej i nieśmiertelności, budzi w niej na‑
dzieję na sensowne „życie” i pragnienie zrealizowania odwiecznych ludzkich 
marzeń o wieczności (w sensie dosłownym) u boku ukochanego. Wpojone za‑
sady moralne pozwalają jej spojrzeć na Edwarda i jego gatunek w świetle głę‑
bokiego humanizmu i przeświadczenia, że dobro jest wyborem przynależnym 
każdej istocie. Podążając tym tropem, Bella ocenia Cullenów przez pryzmat 
ich uczynków. Wybór kodeksu wartości, który determinuje ich postępowanie, 
stawia ich na równi z ludźmi, a nawet ponad nimi, ponieważ nieustannie mu‑
szą staczać walkę z własną drapieżną naturą. Lęk Belli przed daremnością ży‑
cia i śmiercią jest odzwierciedleniem strachu towarzyszącego człowiekowi od 
zarania. Za Arystotelesem rysuje bohaterka wizję daremnej ludzkiej śmierci, 
która jest kresem wszystkiego7. Edward i odrzucenie ludzkiej egzystencji na 
rzecz stanu nadprzyrodzonej nieśmiertelności stają się paradoksalnie receptą 
na sensowne życie, które bohaterka może osiągnąć jedynie poprzez ludzką 
śmierć i przejście w stan „nieumarły” (przemianę w wampira). W takim świe‑
tle ludzka śmierć przestaje być straszna. Przekonanie Epikura z Samos o tym, 
że nie należy bać się śmierci, „bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, 
a gdy tylko śmierć się pojawi, wtedy nas już nie ma”8, zdaje się znajdować 
odbicie w postawie Belli, która wypowiada słowa będące esencją jej filozofii 
i objawem braku pogodzenia się z powierzchownością i trywialnością ludz‑
kiego życia: „Śmierć jest spokojna. Łatwa. Życie jest trudniejsze”9. W swo‑
jej ludzkiej śmierci i przeistoczeniu się w istotę nadprzyrodzoną Bella widzi 

7 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 97.
8 Epikur w: D. Laertius, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska i in., Warsza‑
wa 2004, s. 645.
9 Zmierzch, reż. Catherine Hardwicke, Stany Zjednoczone 2008.
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jedyną szansę na osiągnięcie eudajmonii10 – stanu szczęścia i całkowitego 
spełnienia w „życiu”. Błaga więc ukochanego o pomoc w realizacji tego pla‑
nu, dziwiąc się napotkanej niechęci ze strony Edwarda.

Dla Edwarda Cullena takie rozwiązanie nie jest oczywiste. Edward stał się 
wampirem w 1918 roku, kiedy to jego przyszły mentor doktor Carlisle Cullen 
(Peter Facinelli) ocalił go od ludzkiej śmierci w czasie szerzącej spustoszenie 
„hiszpanki”. Pomimo wdzięczności i głębokiej rodzinnej więzi między męż‑
czyznami, Edward nigdy do końca nie pogodził się ze swoim nowym stanem. 
Życie w rodzinie Cullenów i ojcowska troska Carlisle’a pozwoliły mu na 
ujarzmienie dzikiej natury i nadały nurt „wegetariańskiemu” życiu. Zawsze 
jednak dręczył Edwarda aspekt utraconej duszy. Wampir jest przecież z natury 
krwiopijcą, potworem i istotą „nieżyjącą”, „nieumarłą”. Wobec tego wierzy 
on, że w momencie ludzkiej śmierci utracił bezpowrotnie duszę, a bez duszy 
nie może być ludzki. Zatem wszelkie działania i moralne wybory Edwarda 
wynikają z dramatycznego przeświadczenia o nieodwracalnym fiasku. Jako 
wampir nigdy nie posiądzie duszy, a bez duszy nie może być „człowiekiem”. 
Taki stan rzeczy nie pozwala Edwardowi ze zrozumieniem patrzeć na rozterki 
Belli. W jego oczach ma ona wszystko co jest cenne przez sam fakt posiadania 
duszy. Dlatego też nie może przemienić jej w wampira i tym samym pozbawić 
jej duszy, nawet jeśli ma to oznaczać wieczną rozłąkę.

Z perspektywy dziewczyny wychowanej w XXI wieku, sprawa duszy nie 
stanowi problemu. Dylematy Edwarda traktuje Bella jako wynik archaicz‑
nych przesądów i przestarzałej moralności, które ciężko pogodzić z nurtami 
współczesnego świata. Pojęcie duszy stanowi dla niej bardziej odzwierciedle‑
nie dobrych intencji, niż religijnych idei i wiary w życie po ludzkim ziemskim 
życiu. W pojęciu Belli, kantowski dogmat „niebo gwiaździste nade mną, pra‑
wo moralne we mnie”11 jest nierozerwalną i niezaprzeczalną częścią charak‑
teru Edwarda, którego moralność nakazuje mu stawiać dobro innych ponad 
własne, na przekór naturze i instynktom przynależnym jego gatunkowi. Fakt 
ten jest dla Belli wystarczającym dowodem na istnienie duszy u Edwarda.

W kinie początku XXI wieku gatunek horroru zdaje się przeżywać rene‑
sans. Jedną z ciekawszych współczesnych propozycji kina grozy jest utrzyma‑
ny w konwencji romansu gotyckiego film meksykańskiego twórcy, Guillerma 
del Toro, Wzgórze krwi (2015). Choć trudno byłoby obronić tezę o nowator‑
skości tematu w tym przypadku, film Meksykanina słynnego z wcześniejszych 
równie atrakcyjnych gotyckich produkcji przyciąga uwagę artystycznym 

10 Koncepcja eudajmonii została szczegółowo omówiona w: A. Kenny, A New History of 
Western Philosophy, Oxford 2012, s. 211-212. 
11 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. Bornstein, Kęty 2002, s. 158.
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sposobem realizacji i poetyckością przedstawianego świata. A jest to świat 
pełen upiorów i horroru w sensie zarówno metaforycznym, jak i dosłownym.

Akcja Wzgórza krwi rozpoczyna się w Ameryce u schyłku XIX wieku. 
Film ukazuje losy początkującej pisarki Edith Cushing (Mia Wasikowska). 
Wbrew woli ojca (Jim Beaver) dziewczyna oddaje serce angielskiemu szlach‑
cicowi, Thomasowi Sharpe’owi (Tom Hiddleston), który wraz z siostrą Lucil‑
le (Jessica Chastain) przybywa do Ameryki w interesach. Sprawy biznesowe 
nie są jednak jedynym celem podróży rodzeństwa, a odkrycie tajemnicy Tho‑
masa i Lucille ojciec Edith przypłaca życiem. Młodzi pobierają się i wyru‑
szają do angielskiej posiadłości Sharpe’ów, którą miejscowa ludność nazwa 
Wzgórzem Krwi. Wkrótce staje się jasne, że nazwa ta oddaje znacznie wię‑
cej niż rdzawy kolor ziemi. Mury posiadłości skrywają mroczną tajemnicę 
szaleństwa, kazirodztwa, zbrodni i licznych morderstw popełnionych przez 
rodzeństwo Sharpe’ów. Udręczone upiory i duchy tragicznie zmarłych kobiet 
chcą przestrzec Edith przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Dziewczyna 
pamięta też, że właśnie przed Wzgórzem Krwi ostrzegał ją w dzieciństwie 
duch jej zmarłej matki.

Wzgórze krwi powtarza schematy romansu gotyckiego – bohaterka nie 
pasująca do otaczającej ją rzeczywistości, romans, tajemnica i zbrodnia, 
a wszystko to rozgrywa się w świecie z pogranicza jawy i snu, gdzie świat 
realny przeplata się z pozazmysłowym. Jednak film Guillermo del Toro wpi‑
suje się również w konwencję horroru. Świat nadprzyrodzony nie jest tu tylko 
wytworem wyobraźni. Upiory i duchy są realne i bezpośrednio przyczyniają 
się do rozwikłania mrocznych tajemnic bohaterów. Duchy stoją po stronie 
dobra, wiedzą więcej i wskazują drogę Edith. Zmarła matka ukazuje się cór‑
ce, aby ostrzec ją o niebezpieczeństwie, które grozić jej będzie w dorosłym 
życiu. W posiadłości Sharpe’ów nieustannie napotyka ona duchy tragicznie 
zmarłych w tym domu ludzi. Matka rodzeństwa, kolejne żony i dziecko Tho‑
masa pomagają Edith odkryć prawdę i przestrzegają ją przed zagrożeniem. 
Pomimo tego, że zjawy te działają w słusznej sprawie, upiorny wygląd i ogra‑
niczone sposoby przekazania informacji potęgują poczucie grozy i narasta‑
jącego horroru. Matce Edith, która jawi się odziana w czarną żałobną suknię 
i z twarzą poczerniałą w procesie rozkładu, z trudem udaje się wypowiedzieć 
słowa przestrogi i pozostawia dziesięcioletnią wówczas dziewczynkę w stanie 
paniki i histerii. Upiory w zamku Sharpe’ów są pokrwawione, pozbawione 
skóry i twarzy, z niekompletnymi czaszkami i poza kształtem w niczym nie 
przypominają ludzi. Nie mówią – informacje przekazują z pomocą dźwięków 
i gestów, które przerażona Edith musi zinterpretować sama.

Film przepełniony jest symbolami i metaforami. Wyraźne są tu odniesienia 
do Nosferatu i Doktora Caligari. Gra światłocienia i precyzja w konstrukcji 
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planu, przestrzeni i scenografii przywołują zabiegi malarskich twórców nie‑
mieckiego ekspresjonizmu. Zamiłowanie do szczegółu, tak charakterystyczne 
dla reżysera, potęguje tajemniczy nastrój filmowego dzieła. Wizualne meta‑
fory budowane są tu również poprzez intensywne barwy i kontrasty światła 
i kolorów. Głęboka czerwień krwi i ziemi wkoło posiadłości Sharpe’ów oraz 
purpura sukien Lucille, kontrastują z bielą i czystością śniegu i szat Edith. 
Żądza i szaleństwo zestawione są z prostotą i niewinnością. W filmie powraca 
więc celebrowany w niemieckim ekspresjonizmie gotycki motyw szaleństwa 
i obłąkania. Pomocnik hrabiego Orloka, Knock (Aleksander Granach) w Nos-
feratu fascynuje się zabijaniem much w podobny sposób, w jaki Lucille oddaje 
się kontemplacji umierających motyli pożeranych przez pełzające robactwo. 
Motyw ćmy – symbolu śmierci, pojawia się we Wzgórzu krwi w rozmowach 
i w obrazach. Motyw śmierci i rozkładu przywoływany jest na liczne spo‑
soby, jak choćby w wizji gotyckiego cmentarza podczas pogrzebu rodziców 
Edith, gdzie, na wzór ekspresjonistycznych niemieckich produkcji, kompozy‑
cja obrazu wzmaga uczucie wyobcowania i grozy: strzeliste bryły pomników 
odpowiadają strukturze wysmukłych żałobnych damskich sukien i wysokich 
cylindrów mężczyzn. Z posępnością wydarzeń współgra natura – wiatr, śnieg 
i deszcz dopełniają wizji, zapowiadając kolejne tragiczne następstwa. 

We Wzgórzu krwi ścierają się dwa światy: stary, pełen przesądów i zabo‑
bonów, pozostający w ścisłym związku z wierzeniami i rzeczywistością poza‑
zmysłową, i świat postępu, rozumu i nowoczesności. Thomas Sharpe, którego 
uczynki są z pewnością moralnie naganne (współuczestnictwo w kolejnych 
morderstwach, kazirodczy związek z Lucille), jest również postacią tragiczną. 
Pod wpływem obłąkanej siostry, Thomas poddaje się jej woli i realizuje jej 
plany. W odróżnieniu od Lucille, jest on człowiekiem postępu. Konstruuje 
maszynę mającą pomóc w wydobyciu gliny. Poparcia finansowego swojego 
wynalazku poszukuje bez powodzenia w różnych miastach Europy i Amery‑
ki, przy okazji realizując mroczny plan ożenków z bogatymi dziedziczkami. 
Nieoczekiwane uczucie do Edith zmienia jego spojrzenie na świat i budzi pra‑
gnienie zmiany. Chociaż podejmowane próby kończą się fiaskiem w obliczu 
bezwzględności zazdrosnej Lucille i prowadzą do ostatecznej dramatycznej 
śmierci brata i siostry, Thomas staje się bohaterem bajronicznym, który ginie 
w obronie ukochanej kobiety i ideałów, w które uwierzył.

Strach we Wzgórzu krwi jest zatem kreowany na różne sposoby. Lękiem 
napawa widza obecność niepojętego świata pozazmysłowego i nadprzyro‑
dzone postacie aktywnie ingerujące w życie człowieka. Strach budzą upiory 
i duchy – ich wygląd i sposób ich prezentowania. Innym źródłem strachu jest 
rzeczywistość ludzka, w której szaleństwo i zbrodnia często decydują o życiu 
„zwyczajnych” ludzi i zdają się być silniejsze niż moralność i dobro. Poczucie 
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bezradności w obliczu przesądów, ciemnoty i obłędu staje się najbardziej prze‑
rażającym przesłaniem filmu. Horror Wzgórza krwi jest złożony i wielowar‑
stwowy, i tym bardziej poruszający i prawdziwy, że podany pod płaszczykiem 
na pozór błahego romansu gotyckiego. Jest to w istocie moralitet obnażający 
zakłamanie i tragizm człowieka i współczesnego świata.

Od samego początku istnienia gatunku, filmowy horror odwołuje się do 
pierwotnych instynktów strachu w obliczu zagrożenia i lęku przed niebezpie‑
czeństwem. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego kino grozy znajduje tak wielu 
zwolenników, można szukać w psychologii. Z psychologicznego punktu wi‑
dzenia strach jest objawem czysto fizycznym, wynikającym z instynktu samo‑
obrony i ratowania życia. W sytuacji poczucia zagrożenia, organizm reaguje 
impulsywnie. Świadome rozpoznanie zaistniałej sytuacji przychodzi później. 
To właśnie na tym etapie decydujemy o realności zagrożenia. Jeśli bodziec 
odpowiedzialny za wywołanie reakcji strachu okazuje się niegroźny, strach 
ustępuje. Horror filmowy wzbudza ten sam mechanizm. Strach kinowy jest 
jednak strachem fikcyjnym, który w końcowym efekcie prowadzi do poczucia 
ogromnego zadowolenia i przyjemności z powrotu do bezpiecznego rzeczy‑
wistego świata.

Filozof egzystencjalista, Søren Kierkegaard, nazywa lęk „słodkim niepo‑
kojem”, który popycha człowieka ku rozważaniom prawdy o życiu, każe mu 
stawiać pytania egzystencjalne i nakazuje działać12. Tak rozumiany lęk jest 
lękiem dobroczynnym i kreatywnym. Kierkegaardowskie spojrzenie jest więc 
bliskie tendencjom obserwowanym w kinowym horrorze XXI wieku. Pier‑
wotne proste sposoby wzbudzania strachu w widzach pierwszych produkcji 
gatunku (fizyczna brzydota, odmienność i nieco uproszczona opozycja „do‑
brzy my” versus „źli oni”), choć nadal często obecne w filmach współcze‑
snych, w dużej mierze nie są już prymarnymi i obowiązkowymi elementami 
struktury filmów i często stoją w cieniu bardziej złożonej problematyki i wie‑
lowarstwowych postaci ukazywanych w horrorach. Rzeczywistość zarówno 
Zmierzchu, jak i Wzgórza krwi jest niejednoznaczna. O ile nadal są to świa‑
ty zamieszkałe przez ludzi koegzystujących z istotami nadprzyrodzonymi 
i pozazmysłowymi (wampiry, upiory, duchy), o tyle głównym źródłem lęku 
i strachu jest fakt konieczności zmierzenia się z problemami egzystencjal‑
nymi rodzącymi pytania: czym jest człowieczeństwo i gdzie są jego granice 
oraz w którym momencie sami stajemy się potworami i czy istnieje od tego 
droga odwrotu. Problem duszy i pojęcie szczęścia, próba zrozumienia sensu 
ludzkiego życia i śmierci oraz pragnienie nieśmiertelności to tylko niektóre 
z problemów poruszanych w na pozór błahych filmach. Prawdziwy horror 

12 Zob. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Szwed, Kęty 2000, s. 48-49. 
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(dotykający zarówno ludzi, jak i postaci nadprzyrodzone) tkwi w niemożności 
jednoznacznego rozwikłania powyższych problemów. Horror zdaje się więc 
być paralelą współczesnego świata i lustrem odbijającym lęki globalnego spo‑
łeczeństwa. Obrazuje on tęsknotę za eudajmonią oraz lęk przed nieznanym 
w dobie wielokulturowości, zacierania się granic moralnych i etycznych, ro‑
snącej tanatofobii i próby poszukiwania tożsamości oraz własnego miejsca we 
wszechświecie. 
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Streszczenie

Od początku istnienia kina twórcy filmowi traktują temat lęku, strachu 
i niepokoju jako motyw atrakcyjny i uniwersalny. Horror, kino grozy i filmy 
utrzymane w konwencji gotyckiej dostarczają atrakcji i przyciągają rzesze wi‑
dzów do kin i przed ekrany telewizyjne. W końcu XX i na początku XXI wie‑
ku gatunek horroru zdaje się przeżywać renesans. Ulega ciekawej przemia‑
nie pod względem estetycznym i aksjologicznym. Szczególnie interesujący 
jest fenomen rosnącej popularności gatunku wśród młodych widzów. Liczne 
produkcje skierowane do młodzieży, pod płaszczykiem rozrywkowego kina 
familijnego, nierzadko poruszają problemy znacznie poważniejsze – filozo‑
ficzne i egzystencjalne. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sposobów 
artykulacji lęku w kinie na podstawie wybranych przykładów, takich jak Nos-
feratu – symfonia grozy (1922), Saga Zmierzch (2008-2012) i Wzgórze krwi 
(2015). Rozważania prowadzone są w odniesieniu do filozoficznych koncep‑
cji Epikura z Samos, Sørena Kierkegaarda i innych myślicieli oraz badaczy 
problemu.

Słowa kluczowe: kino grozy, horror, film gotycki, strach, lęk, niepokój
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Gra ze strachem – środki wywoływania lęku 
u odbiorcy w grach wideo

Konwencja grozy, niezależnie od tego, w jakim medium się realizuje, ze 
względu na swoją charakterystyczną ikonografię oraz wykorzystywanie typo‑
wych dla siebie motywów, jest rozpoznawalna dla odbiorcy już od pierwszych 
chwil lektury danego tekstu kultury. Horror to gatunek, który stosunkowo ła‑
two można przenosić pomiędzy różnymi mediami, co udowadnia wzrastają‑
ca od lat 90. XX wieku popularność gier komputerowych, których głównym 
zadaniem było straszenie swoich użytkowników oraz wywoływanie u nich 
nieprzyjemnego uczucia niepokoju. Mimo że początkowo stanowiły one ra‑
czej produkcje niszowe, kierowane do specyficznego typu odbiorcy, dzisiaj 
są istotną częścią rynku elektronicznej rozrywki. Dlatego też chciałbym w ni‑
niejszym artykule dokonać analizy środków służących wywoływaniu lęku 
u osób korzystających z gier wideo. Na potrzeby tekstu ograniczę się jednak 
do rozwiązań stosowanych w ludyczno-tematycznym gatunku survival hor-
ror, który z założenia ma przerażać, budować nastrój trwogi oraz odpowied‑
nio stopniować napięcie, aby utrzymywać graczy w stanie niepewności. Omó‑
wię chwyty zapożyczone z innych mediów, przede wszystkim kinematografii, 
ale także te charakterystyczne wyłącznie dla interaktywnych opowieści grozy.

Survival horror – krótka charakterystyka gatunku

Gry należące do gatunku survival horror, zgodnie ze swoją nazwą, sta‑
wiają przed grającym zadanie przetrwania, przy wykorzystaniu ograniczo‑
nych zasobów, w ekstremalnej sytuacji wywołanej przez jakiegoś rodzaju 
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anomalię1. Gracz musi uchronić swojego bohatera przed szeregiem zagrożeń 
i kontrolując jego poczynaniami doprowadzić do przywrócenia porządku 
w świecie diegetycznym zachwianym przez pojawienie się nadprzyrodzonych 
mocy. Niezależnie od tego, czy przyjdzie mu się zmierzyć z epidemią zombie, 
duchami nawiedzającymi starą posiadłość czy budzącymi odrazę kosmitami, 
podczas rozgrywki interaktor ma odczuwać strach i niepewność wywoływane 
przez szereg czynników, które omówię w dalszej części tekstu. Warto jed‑
nak wcześniej zaznaczyć, że survival horror stanowi swego rodzaju hybrydę 
przygodowych gier akcji z estetyką, ikonografią i sposobem prowadzenia nar‑
racji charakterystycznymi dla literatury oraz filmów grozy2. Z tego powodu, 
zdaniem Carla Therriena, badacze mają problem z określeniem historyczne‑
go momentu, w którym zaczyna on funkcjonować jako samodzielny gatunek, 
a także z wyborem jednego tytułu precyzującego paradygmat cech dla niego 
charakterystycznych3. Można jednak wymienić pozycje kanoniczne, jak cho‑
ciażby Alone in the Dark, Resident Evil czy Silent Hill, kształtujące konwencję 
i wskazujące kierunek, w jakim podążali twórcy późniejszych realizujących 
ją produkcji. Według Laurie N. Taylor, interesujący jest fakt, że rozwiązania 
z lat 90., pierwotnie podyktowane ograniczeniami sprzętowymi, właściwie 
na stałe wpisały się w ramy survival horroru i mimo gwałtownego rozwoju 
technologicznego znajdują zastosowanie także w dzisiejszych grach wideo4. 
Dlatego też, choć mogłoby się wydawać, że formuła klasycznej gry grozy ule‑
gła wyczerpaniu, a obecnie dominują jej bardziej dynamiczne oraz skoncen‑
trowane na akcji odpowiedniki, to bez wątpienia nadal przerażają nas pewne 
uniwersalne i sprawdzone zabiegi, które spróbuję teraz scharakteryzować.

środki zremediowane

Interaktywne, straszne opowieści na przestrzeni ostatnich dwóch dekad 
zdążyły wypracować własne środki wyrazu, jednak w dalszym ciągu w ol‑
brzymim stopniu korzystają z dorobku filmowego horroru, czerpiąc z nie‑
go wzorce konstruowania narracji i reprezentacji świata przedstawionego. 
Znaczna część tego typu produkcji stanowi bowiem adaptacje klasycznych 

1 Zob. S. Rogers, Level up! The Guide to Great Video Game Design, Chichester 2010, s. 10.
2 Por. L.N. Taylor, Gothic Bloodlines in Survival Horror Gaming, w: Horror Video Games: 
Essays on the Fusion of Fear and Play, red. B. Perron, Jefferson 2009, s. 46-49.
3 C. Therrien, Games of Fear: A Multi-Faceted Historical Account of the Horror Genre in 
Video Games, w: tamże, s. 35.
4 L.N. Taylor, Gothic Bloodlines in Survival Horror Gaming, dz. cyt., s. 50-51.
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tekstów kultury lub wykorzystuje rozpoznawalne motywy ze swoich kino‑
wych pierwowzorów5. Zapożyczenia te uwidaczniają się poprzez odpowied‑
nie wykorzystanie wirtualnej kamery, która wprawdzie w każdej grze jest 
bardzo istotnym elementem, ale w przypadku survival horrorów jest dodat‑
kowo odpowiedzialna za wywołanie u gracza określonych emocji. Można to 
osiągnąć dzięki nieinteraktywnym fragmentom narracyjnym, które nie tylko 
przedstawiają fabułę, ale też budują jej nastrój i przygotowują gracza do dal‑
szego uczestnictwa w rozgrywce.

Twórcy uzyskują taki efekt przede wszystkim za pomocą przerywników 
przyjmujących formę krótkich animowanych sekwencji, które symulują 
sceny nagrywane z udziałem prawdziwych aktorów w filmie pełnometra‑
żowym. Stosując imitację ujęć, zbliżeń, jazd kamery oraz montażu, autorzy 
interaktywnych horrorów są w stanie wywołać odpowiednią atmosferę, za‑
skoczyć widza niespodziewanym zwrotem akcji lub stopniowo budowanym 
napięciem, przygotować do konfrontacji z potworem. Przy realizacji prze‑
rywników fabularnych twórcy muszą zwrócić uwagę na liczne czynniki, jak 
chociażby dopracowana scenografia, właściwe oświetlenie miejsca akcji 
czy sposób poruszania się trójwymiarowych modeli postaci. Funkcjonowa‑
nie wirtualnej kamery ujawnia się również podczas rozgrywki. Niezależnie 
od tego, czy gracz obserwuje świat przedstawiony „oczami” bohatera, czy 
też z perspektywy oddalonej od jego sylwetki, to co pojawia się na ekranie, 
zostaje zamknięte w ramy kadru, a elementy w nim zawarte, jak i znajdu‑
jące się poza jego obszarem, są kluczowe dla budowania napięcia podczas 
rozgrywki.

Klasyczne gry grozy, przykładowo pierwsze części serii Resident Evil6, ko‑
rzystały ze statycznych ujęć ukazujących nawigowalną przestrzeń, nie dając 
tym samym grającemu możliwości zmiany punktu widzenia za pomocą inter‑
fejsu. Takie rozwiązanie pozwoliło twórcom, pomimo ograniczonych możliwo‑
ści konsol wideo, na przygotowanie mise-en-scène z dokładnie przemyślanymi 
szczegółami wirtualnej scenografii. W ten sposób dwuwymiarowe, „prerende‑
rowane” tło stanowiło zamknięty obszar działania dla trójwymiarowego modelu 
postaci, a zmiana widocznego na ekranie fragmentu wirtualnej mapy następo‑
wała dopiero po opuszczeniu go przez bohatera. Ograniczenie pola widzenia od‑
biorcy pozwala zaskakiwać nagłym wyłonieniem się przeciwnika z przestrzeni 
pozakadrowej i dezorientować niespodziewaną zmianą perspektywy. Zaczerp‑
nięcie tej strategii z kina z pewnością było dobrym posunięciem – dynamiczny 
5 Por. T. Krzywinska, Hands-On Horror, w: Axes to Grind: Re-Imagining the Horrific in 
Visual Media and Culture, red. Harmony Wu, New York 2002, s. 14.
6 Za klasyczne odsłony serii Resident Evil uważam te wydawane do Resident Evil Code: 
Veronica (Capcom, 2000) włącznie.
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i niespodziewany ruch w obrębie kadru niemal zawsze oddziałuje na widza, 
jednocześnie jest najprostszym sposobem straszenia go.

Twórcy interaktywnych horrorów dla zintensyfikowania doświadczenia 
musieli zaczerpnąć z kinematografii i odpowiednio opracować także inne 
środki wyrazu. Są nimi przede wszystkim charakterystyczna kolorystyka 
i oświetlenie środowiska, po którym przemieszcza się sterowalna postać. 
Z racji tego, że większość wydarzeń rozgrywa się w półmroku lub zupeł‑
nej ciemności, w grach tego typu nie spotkamy jaskrawych, ciepłych barw7. 
W projektach wirtualnych map dominuje raczej czerń i szarość, pozostałe 
kolory są wyblakłe, chłodne i nie przyciągają wzroku, a raczej utrudniają 
orientację w przestrzeni i wywołują negatywne konotacje8. Podobnie wygląda 
kwestia symulacji światła, a raczej jego braku w odwiedzanych przez gracza 
miejscach. Nawet jeśli akcja rozgrywa się w dzień, bohater porusza się po za‑
ciemnionych poziomach – doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest 
seria Silent Hill. Tytułowe miasteczko nieustannie spowite jest mgłą, która nie 
przepuszcza do powierzchni ziemi promieni słonecznych, a większość budyn‑
ków pozbawiona jest jakichkolwiek źródeł światła, dlatego też bohaterowie, 
szukając drogi ucieczki, zmuszeni są do korzystania z kieszonkowych latarek.

Imitacja niskiego klucza oświetleniowego, zdaniem Simona Niedenthala, 
idealnie dopełnia ciężki, nieprzyjemny oraz ponury nastrój gier grozy9, sta‑
nowi element istotny zarówno dla prezentacji świata przedstawionego, jak 
i mechaniki rozgrywki, ponieważ zmusza gracza do określonych zachowań. 
Według badacza, należy rozróżnić dwa typy oświetlenia: funkcjonalne i ewo‑
katywne10, przy czym to drugie jest dla interaktywnych horrorów bez wąt‑
pienia ważniejsze. Manipulacja kolorem oraz siłą światła, miejscem na które 
pada, operowanie cieniem i różnorodnymi filtrami, bezpośrednio wpływa na 
emocje grającego, a także jego sposób prowadzenia interakcji z trójwymiaro‑
wym środowiskiem. W podobny sposób strach i niepokój mogą wywoływać 
elementy charakterystycznej dla horroru ikonografii oraz gotyckich motywów 
przekształconych tak, aby pasowały do nowomedialnej estetyki11. Wydarzenia 

7 Jedynym wyjątkiem wydaje się być w tym przypadku czerwień, natychmiast utożsamiana 
z krwią jako nieodłącznym elementem ikonografii horroru.
8 Por. I. Müller, Gaming after Dark – Visual Patterns and Their Significance for Atmosphere 
and Emotional Experience in Video Games, Salzburg 2011, s. 71.
9 S. Niedenthal, Shadowplay: Simulated Illumination in Game Worlds, „Proceedings of Di‑
GRA” (2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play) 2005, nr 3, s. 3.
10 Por. tamże, s. 5.
11 Por. S. Niedenthal, Patterns of obscurity: Gothic setting and light in Resident Evil 4 and 
Silent Hill 2, w: Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, red. B. Perron, 
dz. cyt., s 168.
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mają bowiem miejsce w ponurych zamczyskach, mrocznych lochach albo gę‑
stych, dzikich lasach położonych z dala od cywilizacji. Wszystkie lokalizacje 
muszą zawierać w sobie elementy budujące atmosferę przerażenia, w czym 
istotne są detale. Mogą nimi być napisy na ścianach, fragmenty ludzkiego 
ciała, plamy krwi, ale także obrazy, świeczniki czy meble. Pełnią one nie tyl‑
ko funkcję scenografii, ale też interaktywnego środowiska, które gracz może 
eksplorować i poznawać podczas rozgrywki.

Nieodłączną częścią gier komputerowych są widoczne na ekranie elementy 
interfejsu graficznego, informujące grającego o liczbie posiadanych punktów 
zdrowia, dostępnej amunicji czy innych zasobów wykorzystywanych podczas 
rozgrywki. Te niediegetyczne wskaźniki stanowią pomoc dla interaktora, do‑
starczając informacji na temat stanu awatara bez konieczności zatrzymywania 
gry czy sprawdzania posiadanych przedmiotów w osobnym menu ekwipunku. 
Survival horrory od samego początku starały się udiegetyzować te wskazówki 
lub zupełnie z nich rezygnowały, aby wyglądem jak najbardziej zbliżyć się 
do filmu. Często wskazywanym przykładem takiego procesu jest gra Dead 
Space, w której pasek życia głównego bohatera stanowi część jego kombine‑
zonu – poziom zdrowia wyświetla się na plecach sterowalnej postaci. W ten 
sposób interfejs staje się bardziej przezroczysty, a różnice w wyglądzie obrazu 
filmowego i pochodzącego z gry właściwie zanikają.

Oprócz obrazu równie istotnym, jeśli nie ważniejszym środkiem prze‑
kazu jest dźwięk, który wpływa na emocje i reakcje gracza już od samego 
początku rozgrywki. Niemal zawsze poczynaniom bohatera towarzyszy na‑
strojowy podkład muzyczny, uzupełniający atmosferę przerażających miejsc 
oraz bezpośrednio oddziałując na zachowanie odbiorcy12. We fragmentach 
przeznaczonych na rozwiązywanie zagadek lub dokładną eksplorację te‑
renu, spokojna, wyciszona muzyka ma za zadanie uśpić czujność gracza, 
wzbudzić w nim poczucie bezpieczeństwa, które następnie zostaje zburzone 
gwałtowną zmianą brzmienia. Moment ataku potwora, pojawienie się nowe‑
go zagrożenia lub konieczność ucieczki zostają zasygnalizowane dynamicz‑
nym, niejednokrotnie atonalnym i głośnym fragmentem muzycznym. Taki 
zabieg może wywołać zdezorientowanie, a przede wszystkim wystraszyć 
niczego niespodziewającego się interaktora, tym samym utrudniając właści‑
wą reakcję na zaistniałą sytuację.

Oprócz muzyki w grach typu survival horror twórcy muszą umiejętnie 
operować odgłosami środowiska, w którym znajduje się postać, aby uwiary‑
godnić świat diegetyczny i wzmocnić sygnały płynące w kierunku grającego. 
12 Takie rozwiązania twórcy gier zapożyczają przede wszystkim z kinematografii. Por. A. Tin‑
well, M. Grimshaw, A. Williams, Uncanny behaviour in survival horror games, „Games Com‑
puting and Creative Technologies: Journal Articles” 2010, nr 2(1) s. 9.
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Zależnie od miejsca akcji dźwięki mogą się różnić, jednak ich zadanie jest 
zawsze takie samo – potęgowanie wrażenia niepewności, wzbudzanie obaw 
przed kroczeniem naprzód i oddziaływanie na wyobraźnię kontrolującego 
awatarem. Doskonałym przykładem takiego zastosowania oprawy dźwięko‑
wej jest fragment gry Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, w którym 
główny bohater ucieka podmiejskimi kanałami przed grupą ścigających go 
mężczyzn. Niespodziewanie, w chwili, gdy – jak mogło by się wydawać – jest 
już bezpieczny, zaczyna słyszeć wokół siebie dziecięcy głos wypowiadający 
krótkie zdania, a także cichy płacz przerywany radosnym śpiewem. Zjawi‑
sko to narasta w miarę zagłębiania się w labirynt korytarzy, powodując coraz 
większe zdezorientowanie detektywa, który próbując dodać sobie otuchy, za‑
czyna mówić sam do siebie. Niedługo po tym ukazuje mu się dziewczynka, 
której śmierci był świadkiem zaledwie kilka godzin wcześniej. W rezultacie 
gracz może zacząć się zastanawiać, czy rzeczywiście padł ofiarą działań du‑
cha zamordowanego dziecka, czy też wyczerpany organizm kontrolowanej 
przez niego postaci przestaje prawidłowo funkcjonować, czego efektem są 
przeżywane halucynacje.

Szmery, szepty, skrzypienie lub trzaski najczęściej dochodzą z prze‑
strzeni pozakadrowej, zmuszając tym samym gracza do poszukiwania ich 
źródła lub wręcz przeciwnie – podjęcia próby uniknięcia spotkania z istotą 
odpowiedzialną za hałas13. Odgłosy pełnią bowiem także funkcję ostrze‑
żenia przed niebezpieczeństwem, skłaniają do przemyślenia decyzji mo‑
gącej narazić postać na niepotrzebne ryzyko podjęcia walki i utraty nie‑
zbędnych do ukończenia rozgrywki zasobów. Mark Grimshaw zauważa, że 
takie rozwiązanie, przykładowo przeraźliwe wycie bestii, pozwala graczo‑
wi zdenotować sygnał poprzedzający atak14. W podobny sposób Bernard 
Perron, przywołując Resident Evil 2, opisuje, w jaki sposób w grach grozy 
dźwięk poprzedza obraz, na przykładzie starcia z zombie na posterunku po‑
licji15. Jeszcze zanim monstrum pojawi się w kadrze, odgłosy jakie wyda‑
je, pozwalają w przybliżeniu ocenić jego lokalizację, a tym samym wyjść 
z pozycji zupełnie bezbronnego, nieprzygotowanego na walkę uczestnika 
rozgrywki.

Oprawa audiowizualna dla uzyskania dodatkowych bodźców wpływa‑
jących na odbiór gry może zostać celowo zniekształcona przez jej twór‑
ców. Survival horror to gatunek, który w przeciwieństwie do pozostałych 
13 Por. M. Grimshaw, The audio Uncanny Valley: Sound, fear and the horror game, „Games 
Computing and Creative Technologies: Conference Papers” 2009, s. 3.
14 Tamże, s. 2.
15 B. Perron, Sign of a Threat: The Effects of Warning Systems in Survival Horror Games, s. 6, 
http://ludicine.ca/sites/ludicine.ca/files/Perron_Cosign_2004.pdf (dostęp: 20.04.2016).
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nowoczesnych gier akcji nie musi charakteryzować się fotorealistyczną 
grafiką, szczegółowością interaktywnego środowiska czy krystalicznie czy‑
stym podkładem dźwiękowym. Ze względu na to, że konwencja dopusz‑
cza w pewnym stopniu umowność przekazu, autorzy często decydują się na 
imitację innych form mediatyzacji, jak na przykład transmisja telewizyjna, 
łącznie ze wszelkimi jej niedoskonałościami. Zarówno w Silent Hill: Ori-
gins, jak i Manhunt 2 obraz widoczny na ekranie przypomina słabej jakości 
materiał zarejestrowany przez kamerę przemysłową z licznymi zakłócenia‑
mi, dużą ziarnistością oraz zmniejszonym kontrastem powodującym zlewa‑
nie się ze sobą barw. Zabieg ten z jednej strony pozwala ukryć niedocią‑
gnięcia animacji komputerowej naśladującej estetykę filmu, z drugiej zaś 
wytwarza poczucie dystansu względem reprezentacji. Wspomniane przeze 
mnie efekty wizualne utrudniają dostrzeżenie detali i odróżnienie elemen‑
tów oddalonych od awatara, dlatego też gracz nie może polegać wyłącznie 
na tym, co widzi i żeby nie zostać zaskoczonym, musi być przygotowanym 
na nagłe pojawienie się zagrożenia.

środki wypracowane przez medium gier wideo

Survival horror to jednak znacznie więcej niż zapożyczenie tematyki 
i estetyki ze starszych mediów w celu opowiedzenia przerażającej historii. 
Użytkownik gry komputerowej w przeciwieństwie do widza w sali kino‑
wej nie jest jedynie biernym obserwatorem tego, co dzieje się na ekranie, 
lecz poprzez swój awatar aktywnie uczestniczy w wydarzeniach. Zamiast 
oglądać przerażające sceny, wyłącznie utożsamiając się z postacią, może 
wziąć w nich udział, posiadając realny wpływ na zachowanie bohatera16. 
Przemierzanie interaktywnego otoczenia wymaga od gracza podejmowania 
decyzji, bezczynność zatrzyma interakcję, pozostawiając postać bezbronną, 
a w rezultacie doprowadzając nawet do jej śmierci i zakończenia rozgrywki. 
Płynny charakter medium skoncentrowanego w większym stopniu na na‑
wigacji przestrzeni niż narracji, zdaniem Stevena Poole’a, sprzyja budowa‑
niu odpowiedniej atmosfery pasującej do konwencji grozy17. Przemierzanie 
mrocznych pomieszczeń lub prowadzenie starć z koszmarnymi bestiami 
zdają się idealnie wpisywać w ramy gatunkowe horroru. W przypadku gry 
komputerowej jej bardzo istotną częścią jest mechanika, czyli zespół reguł 
16 Por. tamże, s. 12. 
17 S. Poole, Trigger Happy: Video Games and the Entertainment Revolution, New York 2007, 
s. 122.
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decydujących o możliwych działaniach, jakie może podjąć interaktor pod‑
czas rozgrywki18.

Klasyczne gry grozy mogą odstraszyć nie tylko wyglądem potworów czy 
miejsc, które trzeba przemierzyć, ale przede wszystkim wysokim poziomem 
trudności wymagającym od uczestnika interakcji zwrócenia uwagi na szereg 
czynników. Jednym z nich jest z pewnością nieintuicyjne, zawężające swobo‑
dę ruchów postaci sterowanie, o czym w swoim artykule o survival horrorze 
wspomina Michał Żmuda19. Natomiast Jonathan Frome i Aaron Smuts pod‑
kreślają, że ograniczenie interakcji oraz zmniejszenie poczucia sprawczości 
doprowadza gracza do doświadczenia bezsilności i niepokoju20. Brak dynami‑
ki w kontrolowaniu bohatera w znacznym stopniu wydłuża czas, jaki trzeba 
poświęcić na opanowanie kierowania jego poczynaniami, co na początku roz‑
grywki automatycznie ustawia go w pozycji łatwego celu dla wszechobecnych 
potworów. Takie rozwiązanie uniemożliwia podejmowanie szybkich decyzji 
w chwili zaskoczenia, dodatkowo wzmagając w graczu uczucie niepewności 
i osaczenia.

Kolejnym ważnym elementem mechaniki dla tego gatunku jest zarządza‑
nie limitowanymi zasobami, takimi jak leki, amunicja czy pożywienie. Za‑
równo liczba przedmiotów, jakie awatar może nosić przy sobie, jak i miejsc, 
w których można składować zapasy, zostaje ograniczona do niezbędnego 
minimum. Tytułem doprowadzającym tę regułę do skrajności jest gra Lone 
Survivor autorstwa Jaspera Byrne’a. Jej bohaterem jest mężczyzna próbujący 
przetrwać w mieście wyniszczonym przez śmiercionośną zarazę, przeobra‑
żającą ludzi w agresywne mutanty. Zadaniem grającego jest wydostanie się 
z dzielnicy, w której protagonista został uwięziony, jednak priorytetem jest 
zadbanie o stan jego zdrowia. Sterowalna postać musi regularnie się odży‑
wiać, przyjmować lekarstwa i dużo spać, by mieć wystarczającą ilość energii 
do wykonywania poszczególnych czynności. Przeszukując kolejne pomiesz‑
czenia, interaktor zdobywa niezbędne do funkcjonowania w postapokalip‑
tycznym świecie przedmioty, jak np. konserwy, baterie do latarki lub broń. 
Oszczędzanie limitowanych zasobów jest więc w tym przypadku podstawową 
zasadą kierującą rozgrywką, może się bowiem okazać, że odczuwanie gło‑
du przeraża o wiele bardziej, niż potwór czyhający za drzwiami sąsiedniego 
pokoju.

18 Por. I. Müller, Gaming after Dark – Visual Patterns and Their Significance for Atmosphere 
and Emotional Experience in Video Games, dz. cyt., s. 26.
19 M. Żmuda, Horror w grach komputerowych: poetyka grozy a gatunek survival horror, w: 
Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, red. A. Pitrus, Kraków 2012, s. 207.
20 J. Frome, A. Smuts, Helpless Spectators: Generating Suspense in Videogames and Film, 
„Text Technology” 2004, nr 1(1), s. 31.
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Bardzo istotną funkcję pełni także wirtualna przestrzeń, stanowiąca nie tyl‑
ko tło wydarzeń, ale nierzadko dodatkowe utrudnienie czy też środek wywo‑
ływania lęku u grających. Niekiedy ukształtowane w formę labiryntów pozio‑
my spowite ciemnościami, wypełnione przeszkodami, pułapkami i groźnymi 
przeciwnikami mogą się okazać elementem wywołującym największy strach 
podczas rozgrywki. Geoff King i Tanya Krzywinska podkreślają, że przemie‑
rzanie ciasnych, klaustrofobicznych i mrocznych korytarzy może stanowić 
duże wyzwanie21. Przeraża bowiem nie tyle świadomość pobliskiego, ukryte‑
go zagrożenia, lecz konieczność samodzielnego eksplorowania interaktywnego 
środowiska, obawa przed tym, co można napotkać na swojej drodze oraz nie‑
znajomość ukształtowania terenu, nawet jeśli dysponuje się jego mapą. W ten 
sposób survival horror buduje suspens nie tylko w narracyjnych przerywnikach 
filmowych, ale właśnie przede wszystkim podczas nawigowania awatarem po 
udostępnionej przestrzeni. Wówczas, według Frome’a i Smutsa, interaktorowi 
towarzyszą takie emocje, jak strach (przed utratą zasobów lub zdrowia postaci), 
nadzieja (na uniknięcie zagrożenia i osiągnięcie celu) i niepewność (zależna od 
stopnia radzenia sobie w grze)22. Wpływają one bezpośrednio na podejmowane 
decyzje, a tym samym ograniczają poczucie sprawczości, umniejszają pewność 
siebie, w rezultacie prowadząc do bezsilności wobec bodźców, których zada‑
niem jest utrzymywanie odbiorcy w nieustannym niepokoju.

Wymienione przeze mnie elementy mechaniki wymagają od użytkownika 
gry wysiłku, skupienia i determinacji w celu ukończenia jej scenariusza. Bardzo 
często efektem jest zmęczenie odbiorcy skomplikowanymi regułami i niewy‑
godnym sterowaniem. Zasady, na jakich odbywa się kontakt z medium, pasują 
do tematyki prezentowanej przez gatunek survival horror. Wymagający w ob‑
słudze interfejs osłabia czujność gracza i ułatwia jego straszenie dzięki omówio‑
nym wcześniej środkom wyrazu. Dlatego też zachowanie równowagi pomiędzy 
wciągającą fabułą, spełniającą wymogi gatunkowe, a poziomem trudności jest 
bardzo ważnym i jednocześnie trudnym zadaniem, przed jakim stoją producen‑
ci gier komputerowych. Gra grozy z jednej strony musi straszyć swojego od‑
biorcę, z drugiej zaś dawać mu satysfakcję z pokonywania kolejnych trudności 
i uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach zaprezentowanych przez narrację.

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Nicole Martins i Teresę 
Lynch, stanowiące prawdopodobnie pierwszą próbę uchwycenia specyfiki 
strachu wywoływanego przez medium gier wideo23. Badaczki za pomocą 
21 G. King, T. Krzywinska, Tomb Raiders and Space Invaders Videogame Forms and Con-
texts, New York 2006, s. 90.
22 J. Frome, A. Smuts, Helpless Spectators: Generating Suspense in Videogames and Film, dz. cyt.
23 T. Lynch, N. Martins, Nothing to Fear? An Analysis of College Students’ Fear Experiences 
With Video Games, „Journal of Broadcasting & Electronic Media” 2015, nr 2(59), s. 289-317.
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internetowej ankiety, w której udział wzięło 269 studentów, sprawdziły, jak 
gracze odbierają uczucie lęku pojawiającego się podczas rozgrywki. Respon‑
denci potwierdzili odczuwanie silniejszych emocji niż w przypadku nieinte‑
raktywnych tekstów kultury, a samo doświadczenie określili jako bardziej in‑
tensywne. Co ciekawe, 44,1% badanych przyznało, że czerpało przyjemność 
z odczuwania strachu podczas gry, a osiągnięcie satysfakcji z „przetrwania” 
stanowiło jeden z głównych czynników motywujących do przezwyciężania 
obaw. Interesującym wynikiem jest też moim zdaniem wskazanie przez więk‑
szość badanych jako tych „straszniejszych” gier utrzymanych w perspektywie 
pierwszoosobowej, i choć zaprezentowana próba była stosunkowo nieduża, 
może w pewnym stopniu potwierdzać słuszność obecnego trendu tworzenia 
interaktywnych horrorów z widokiem First Person Perspective. Warto także 
przywołać pytanie dotyczące czynnika decydującego w największym stopniu 
o odczuwaniu przerażenia podczas kontaktu z grą – najczęstszą odpowiedzią 
była interaktywność (nieco ponad 30%), a zatem już sam fakt posiadania/
utraty sprawczości może wywoływać strach.

Podsumowanie

Gatunek survival horroru być może nie funkcjonuje obecnie w swojej kla‑
sycznej formie24, jednak nie sposób zaprzeczyć jego wkładu w wypracowanie 
środków wykorzystywanych przez twórców gier wideo do straszenia swoich 
odbiorców. Dzisiejsza branża wyraźnie koncentruje się na intensyfikowaniu 
tego typu doświadczeń poprzez wykorzystywanie perspektywy pierwszooso‑
bowej, dynamizację akcji, a także doskonalenie środków omówionych przeze 
mnie w niniejszym artykule. Rozwój techniczny i związane z nim ponowne 
zainteresowanie urządzeniami generującymi wirtualną rzeczywistość mogą 
w przeciągu najbliższych kilku lub kilkunastu lat zupełnie przeobrazić znany 
nam dyspozytyw, interfejs oraz środki wyrazu utożsamiane z grami grozy. 
Niemniej jednak zamierzam z zainteresowaniem obserwować nadchodzące 
przeobrażenia estetyki czy mechaniki rozgrywki, których celem będzie po‑
głębianie doznawanych przez nas w trakcie zabawy emocji. Z pewnością ob‑
szar ten wymaga dalszego badania przy wykorzystaniu interdyscyplinarnych 
narzędzi, które pozwolą jeszcze pełniej zrozumieć funkcjonowanie samego 
medium jak i jego recepcji.

24 Por. C. Therrien, Games of Fear: A Multi-Faceted Historical Account of the Horror Genre 
in Video Games, dz. cyt., s. 35.
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Streszczenie

Artykuł podejmuje temat środków wykorzystywanych przez twórców gier wideo 
w celu wywoływania u swoich odbiorców strachu. Autor koncentruje się na ludycz‑
no-tematycznym gatunku survival horror, wymienia i omawia chwyty służące wywo‑
ływaniu lęku u graczy, zarówno te zapożyczone ze starszych mediów, jak i wykształ‑
cone oraz utrwalone przez projektantów elektronicznej rozrywki.

Słowa kluczowe: survival horror, gry wideo, lęk, remediacja
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Wstęp

Tematem artykułu jest obraz fizjologiczno-zachowaniowych reakcji towa‑
rzyszących emocji strachu utrwalony w internetowych komunikatach obraz‑
kowych, tzw. memach. Komunikaty te rozpowszechniane są głównie na por‑
talach społecznościowych i rozrywkowych oraz za pomocą komunikatorów 
internetowych i służyć mają wyrażaniu odczuć, emocji, myśli i potencjalnej 
reakcji użytkowników. Celem poniższych analiz jest porównanie psycholo‑
gicznego opisu fizjologicznej reakcji organizmu na sytuację budzącą strach 
z wyidealizowanym i uschematyzowanym obrazem tej reakcji występującej 
w nowomedialnych obrazkach.

Fizjologia strachu jako emocji

Przyjmuje się dziś, że emocje to „złożony zespół zmian cielesnych i psy‑
chicznych, obejmujących pobudzenie fizjologiczne, uczucia, procesy po‑
znawcze i reakcje behawioralne, wykonywane w odpowiedzi na sytuację spo‑
strzeganą jako ważna dla danej osoby. […] Zewnętrzne reakcje behawioralne 
mogą mieć charakter ekspresyjny (płacz, śmiech) i (lub) ukierunkowany na 
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działanie”1. Ta skomplikowana natura emocji dostępna jest człowiekowi albo 
w postaci bezpośrednich własnych doznań psychofizycznych, albo poprzez jej 
zewnętrzne przejawy fizyczne i fizjologiczne, postrzegalne zmysłowo – dla 
obserwatora.

Strach jest uznawany za jedną z emocji podstawowych, obok złości, 
smutku, strachu, zadowolenia, miłości, zdziwienia2. Różne stopnie natężenia 
strachu tworzą jego rodzinę3. Według Roberta Plutchika, w każdej rodzinie 
można scharakteryzować prototypowe dla danej grupy jądro emocjonalne, 
w stosunku do którego określa się odmiany i kombinacje różnych emocji4. 
Rzeczywiste stany emocjonalne bowiem są mieszanką wielu emocji i odczuć, 
o rozmaitej treści i natężeniu.

Strach w swojej prototypowej formie to stan nagły5, negatywny, o różnym 
natężeniu, reakcja biochemiczna i behawioralna na niespodziewany bodziec. 
Jest atawistyczną reakcją organizmu, która pojawia się w sytuacjach realnego 
lub potencjalnego zagrożenia i ma źródło w instynkcie przetrwania. Odebra‑
nie niepokojącego bodźca aktywuje układ alarmowy organizmu, który ma za 
zadanie błyskawicznie przygotować go na niebezpieczeństwo. Z tego wzglę‑
du reakcja ta jest w dużej mierze niezależna od intelektu6. W rzeczywistych 
sytuacjach wchodzi korelacje z innymi stanami; najczęściej współwystępuje 
z rodzinami zdziwienia i wstrętu, czasem przechodzi w złość – agresję.

Oczywiście, nie można utożsamiać współczesnych form lęku, niepokoju 
i strachu z prymitywną reakcją organizmu nastawionego na walkę o prze‑
trwanie. Jak zauważył Roger Caillois: „Strach u gatunków zwierzęcych jest 
jedyny, tożsamy z samym sobą, niezmienny: strach, że zostanie się pożar‑
tym. Podczas gdy strach ludzki, dziecko naszej wyobraźni, jest nie jeden, 
lecz mnogi, nie stały, ale wiecznie zmienny”7. Nie wpływa to jednak na 
fakt, że reakcja strachu jako emocji nagłej bliska jest fizjologicznie swemu 
praprzodkowi – pierwotnemu przerażeniu.

1 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, przeł. J. Radzicki, Warszawa 2005, s. 473.
2 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997, s. 442-443.
3 Rodzina strachu: żal, przykrość, boleść, melancholia, użalanie się nad sobą, zniechęcenie, 
przygnębienie, depresja, zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 443.
4 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 476.
5 Z wyjątkiem stanów lękowych i fobii, które mogą narastać powoli i/lub utrzymywać się 
przez dłuższy czas, zob. L.A. Clarc, D. Watson, Funkcjonalne i dysfunkcjonalne reakcje 
uczuciowe, w: Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, przeł. 
B. Bojcisze, Gdańsk 2002, s. 121-123.
6 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 473.
7 R. Caillois, Le masques de la peur chez les insectes, „Problèmes”, nr IV-V, 1961, s. 25, za: J. De‑
lumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1986, s. 14.
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Opis zachowania naszego ciała podczas odczuwania strachu brzmi na‑
stępująco: „W strachu krew napływa do dużych mięśni szkieletowych, ta‑
kich jak mięśnie nóg, dzięki czemu łatwiej rzucić się do ucieczki. Powoduje 
to odpływ krwi z twarzy, przez co staje się ona blada […]. Jednocześnie 
ciało zastyga, choćby tylko na moment, w bezruchu, być może po to, byśmy 
mieli czas ocenić, czy lepszą reakcją nie byłoby ukrycie się. Połączenia 
w sterujących emocjami ośrodkach mózgowych uruchamiają napływ fali 
hormonów, które zmuszają całe ciało do czujności, sprawiając, że staje się 
ono wrażliwe na wszelkie zewnętrzne bodźce i gotowe do działania, nato‑
miast cała uwaga skupia się na bezpośrednim zagrożeniu, abyśmy mogli 
lepiej ocenić, jak na nie zareagować”8. Część z fizjologiczno-behawioral‑
nych reakcji organizmu ma charakter wewnętrzny i trudniejszy (choć nie 
niemożliwy) do wychwycenia dla zewnętrznego obserwatora – np. przy‑
śpieszone bicie serca, wysoki poziom adrenaliny, suchość w ustach, roz‑
szerzenie naczyń obwodowych, wstrzymanie perystaltyki jelit. Inne jednak 
są zachowaniami zewnętrznymi, dla obserwatora zmysłowo (wizualnie, 
audialnie, dotykowo) postrzegalnymi i możliwymi do zinterpretowania. Do 
tych symptomów strachu można zaliczyć następujące reakcje twarzy i ca‑
łego ciała: szeroko otwarte oczy, podniesione, a czasem także ściągnięte 
brwi, rozszerzone źrenice, otwarte i rozciągnięte usta (związane z gwał‑
towanym zaczerpnięciem powietrza, a następnie wstrzymaniem oddechu), 
cofnięcie i zesztywnienie ciała i twarzy, osłonięcie ciała i twarzy rękami, 
napięcie mięśni, bladość skóry, gęsia skórka, pocenie się. To zachowanie 
ciała ma przygotować je na błyskawiczną decyzję w kolejnym etapie dzia‑
łania (patrz niżej): oczy i uszy mają lepiej ocenić sytuację, organizm ma 
być dotleniony i napięty – gotowy do działania, ciało, a zwłaszcza twarz 
odsuwa i osłania się od niebezpieczeństwa9.

Ponieważ reakcja na strach nie jest statyczną sceną, a dynamicznym pro‑
cesem, można także wskazać na typowe dla tego działania etapy: szok często 
obawiający się stuporem (osłupieniem), a następnie obrona, gwałtowny atak 
lub ucieczka. Ten schemat działań podejmowanych w strachu także ma ata‑
wistyczne źródła – pierwszą reakcją jest znieruchomienie, będące efektem 
wysłania przez jądro migdałowate sygnałów, które „zaćmiewają” na moment 
nasz mózg i zniewalają ciało. Te ułamki sekund to czas na decyzję, czy sytu‑
acja wywołująca strach jest rzeczywiście niebezpieczna, czy też zagrożenie 
nie jest istotne. Kolejny etap skryptu zachowaniowego zależeć będzie od tej 
instynktownej, błyskawicznej oceny sytuacji – czy korzystniej zdecydować 

8 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 28.
9 Tamże, dz. cyt., s. 454-458.
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się na ucieczkę lub wycofanie, czy też niebezpieczeństwo jest rzeczywiste 
i nieuniknione, a jednostce pozostaje obrona lub walka w samoobronie10.

Charakterystyczna fizjologiczno-behawioralna reakcja na strach, tj. przed‑
stawione wyżej jej zewnętrzne symptomy, traktowane są w powszechnym 
odczuciu jako metonimiczny zastępnik samej emocji. O takiej roli metonimii 
w tworzeniu kategorii pojęciowych pisze George Lakoff: „Metonimia jest jed‑
ną z podstawowych cech poznania. Niezmiernie często zdarza się, że ludzie 
wykorzystują jakiś powszechnie zrozumiały i łatwo dostrzegalny aspekt danej 
rzeczy, by tę rzecz wskazać […]”11. Reakcja naszego ciała staje się istotą emo‑
cji strachu. Znajduje to wyraz chociażby w języku, który opisując odczuwanie 
strachu, także antropomorfizowanego, sięga po fizjologiczne i fizyczne jego 
przejawy: „strach ma wielkie oczy”, „blady strach padł na kogoś”, „strach 
łapie kogoś za gardło”, „zsikać się ze strachu”, „trząść się ze strachu”, „para‑
liżujący strach”, „czuć ogarniający strach”, „śmierdzieć strachem”, „zemdleć 
ze strachu”, „umrzeć ze strachu”12.

Strach jest więc w powszechnym odczuciu nie tyle reakcją umysłu, co 
cielesnym doznaniem. Ów schemat mentalny uwidacznia się w języku, nic 
dziwnego, że będzie aktywny także w innym formach semiotycznego obrazo‑
wania, np. w obrazkowej komunikacji internetowej.

Internetowa komunikacja obrazkowa

Komunikacja międzyludzka w Internecie odbywa się z wykorzystaniem 
przede wszystkim elektronicznej wersji pisma. Na ten nowy kod komunika‑
cyjny niemal od samego początku jego powszechnego funkcjonowania skła‑
dały się także znaki ikoniczne oraz przekazy obrazowe13. Najszybciej roz‑
powszechniły się emotikony jako wyrazy nastawienia modalnego – w tym 
również emocjonalnego – nadawcy do sytuacji. Można powiedzieć, że brak 
typowych dla komunikacji face to face komunikatów niewerbalnych oraz 

10 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., 2005, s. 473; D. Goleman, Inteligencja emo-
cjonalna, dz. cyt., s. 454-458.
11 G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. 
M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków 2011, s. 75.
12 Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl, hasło: „strach”, „strachu” (dostęp: 
9.04.2016).
13 Pierwsze emotikony pojawiły się w 1982 roku w grupie dyskusyjnej stworzonej dla wykła‑
dowców i studentów Carnegie Mellon University; S.E. Fahlman, Smiley Lore:-), www.cs.cmu.
edu/~sef/sefSmiley.htm (dostęp: 9.04.2016); por. także: J. Grzenia, Komunikacja językowa 
w Internecie, Warszawa 2007, s. 137-145.
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parawerbalnych skłonił internautów do poszukiwania kodów zastępczych, 
poszerzających zakres możliwych do przekazania treści i relacji.

Współczesna komunikacja internetowa w formie społecznościowej chętnie 
i obficie wykorzystuje przekazy obrazkowe i obrazkowo-tekstowe o charakterze 
i potencjale „viralowym” (wirusowym). Dzięki automatyzacji procesu ich two‑
rzenia14, modularności oraz coraz szerszej afordancji (możliwości podejmowa‑
nia działań przez użytkowników bez konieczności posiadania specjalistycznych 
umiejętności)15, ich wariacyjność16, a także treściowa i formalna atrakcyjność 
wzrasta – pojawiają się obrazki ruchome, trójwymiarowe, iluzje optyczne, dopa‑
sowane do konkretnych sytuacji i odbiorców17. Ta swoista gra w obrazki sprawia, 
że komunikaty te, obok spełniania innych funkcji, dostarczają użytkownikom 
(twórcom i odbiorcom) rozrywki oraz satysfakcji z obcowania z przekazem bły‑
skotliwym, dowcipnym, twórczym, ciekawym tematycznie i atrakcyjnym este‑
tycznie, a przy tym niewymagającym technicznie. Ze względu na tryb ich roz‑
powszechniania i funkcjonowania zalicza się je do memów. Mem to jednostka 
cyfrowa tworzona ze świadomością współistnienia, funkcjonująca jako „viral”, 
tj. tworzona, rozprowadzana, naśladowana i przekształcana przez użytkowników 
za pośrednictwem sieci. Prototypowo to obrazek z komentarzem, ale mogą to 
być komunikaty różnorodne semiotycznie i formalnie, także krótkie filmy, scre‑
eny z filmów, zdjęcia, rysunki, trafne riposty, dowcipy, graficzne komentarze18.

Odmian gatunkowych internetowych memów obrazkowych jest wiele, 
warto wymienić te najpopularniejsze: demotywatory – charakterystyczne ob‑
razki w czarnej (najczęściej) ramce z demotywującym tekstem; gify – obrazki, 
zdjęcia lub krótkie animacje w postaci plików GIF; obrazki satyryczne (anoni‑
mowe lub autorskie, np. Magdaleny Danaj, Henryka Sawki, Jana Kozy, Andrzej 
Rysuje); komiksy (np. popularne serie ze strony Komixxy.pl), fotomontaże (ze 

14 Tj. dostępności serwisów, które nie wymagają od użytkownika znajomości programów gra‑
ficznych czy edytorskich, a w formie prostego i intuicyjnego w obsłudze algorytmu pozwalają 
tworzyć dowolne memy, np. gifmaker.me, memegenerator.net, fabrykamemow.pl, https://scre‑
entogif.codeplex.com, recordit.co.
15 Por. K. Kopecka-Piech, Afordancje nowych mediów mobilnych, w: Nowe media i wyzwania 
współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013, s. 40-52.
16 Por. cechy nowych mediów według Lva Manovicha: reprezentacja numeryczna, automaty‑
zacja, modularność, wariacyjność, transkodowanie, L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. 
P. Cypryański, Warszawa 2006.
17 Przykładowo, w pierwszej połowie 2016 roku niezwykle popularne w mediach społeczno‑
ściowych były animowane fotomontaże z postacią Johna Travolty, różniące się między sobą 
scenerią, w którą postać aktora była wklejana; powstały w tysiącach wariantów, zależnych 
tylko od fantazji twórców.
18 Por. M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011, 
s. 57-73.
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zdjęciami lub dziełami malarskimi, np. Sztuczne fiołki), infografiki i inne. Duża 
ich część jest „otagowana”, tj. skatalogowana z wykorzystaniem potocznej kla‑
syfikacji (folksonomy) i możliwa do wyszukania dzięki słowom kluczom („ta‑
gom”). W taki sposób są dostępne chociażby reply gifs i emotional gifs, będące 
zestawem gotowych obrazkowych replik i komentarzy zebranych w jednym 
miejscu i skatalogowanych według nazwy reakcji czy emocji19.

Memy obrazkowe mogą także być gromadzone na specjalnych serwisach 
(np. Demotywator.pl, Kwejk.pl, Wrzuta.pl), ale przede wszystkim funkcjo‑
nują w żywej komunikacji międzyludzkiej na portalach społecznościowych. 
Pojawiają się jako wypowiedzi inicjujące rozmowę, odpowiedzi, komentarze. 
Służą do przekazywania informacji, wyrażania emocji, komentowania zawar‑
tości treściowej przekazywanej słownie – mogą więc zastępować komuni‑
kat werbalny, uzupełniać go lub modyfikować20. Czasem trudno określić ich 
zawartość treściową czy intencję wykorzystania – w takim wypadku przede 
wszystkim będą służyć podtrzymywaniu kontaktu, a więc funkcji fatycznej. 
Rzadko są pozbawione elementu humorystycznego – rozbawienie odbiorcy 
może być ich celem głównym lub pobocznym, w każdym wypadku jednak 
wydaje się to być ich funkcją obligatoryjną21.

Obraz strachu w memach

Strach i różne formy jego nasilenia są emocją stosunkowo rzadziej niż 
inne okazywaną w komunikacji zapośredniczonej internetowo22 – ale jednak 
obecną. Sytuacja komunikacyjna – brak bezpośredniego kontaktu, mniejsza 
lub większa asynchroniczność rozmowy, konieczność poświęcenia czasu na 
sformułowanie i wysłanie znakowego i zawsze intencjonalnego komunikatu – 
nie sprzyja okazywaniu autentycznego, nagłego odczucia, jakim jest strach. 

19 Np. www.reactiongifs.com, emotiongifs.com, replygif.net.
20 Odpowiadałoby to funkcjom zachowań niewerbalnych w komunikacji międzyludzkiej 
bezpośredniej, do których zalicza się: powtarzanie, sprzeczność, uzupełnianie, zastępowanie, 
akcentowanie, regulację; M.L. Knapp, J.A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach 
międzyludzkich, przeł. A. i L. Śliwa, Wrocław 2000, s. 32-42. 
21 Badacze podkreślają owo nastawienie na ludyczność jako cechę definicyjną – obok skon‑
densowania i wieloznaczności – internetowych gatunków wypowiedzi, w tym memów obraz‑
kowych, por. M. Sieńko, Demotywatory. Graficzne makra w komunikacji i kulturze, w: Ko-
munikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, 
G. Ptaszek, Warszawa 2009, s. 128. 
22 W udostępnionych w lutym 2016 roku na Facebooku nowych ikonkach służących do szyb‑
kiego, automatycznego komentowania wypowiedzi znalazły się obrazki oznaczające: lubienie, 
miłość, śmiech, zaskoczenie, smutek, złość. Strach jako emocja i reakcja został widać uznany 
za mniej przydatny.
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Nie znaczy to jednak, że jego wizerunki – językowe i obrazkowe – nie poja‑
wiają się w sieciowych rozmowach, a jedynie, że mają inne znaczenie i funk‑
cje. Obrazy strachu w rozmowach w mediach społecznościowych nie tyle 
będą wyrazem emocji, co jej odgrywaniem – świadomym, przemyślanym, 
często wyolbrzymionym czy ironicznym okazaniem reakcji, która mogłaby 
potencjalnie w danej sytuacji rzeczywiście się pojawić. Inaczej mówiąc, użyt‑
kownik przesyłający mem z obrazem strachu, rzadko odczuwa strach. Mem 
jest wyrazem emocji w cudzysłowie, zdystansowanym, nieautentycznym. 
Funkcją tak wykorzystywanych memów strachu (obok oczywistej ludycznej) 
będzie niewerbalny, fatyczny komentarz do czyjejś wypowiedzi czy działania.

Jeśli chodzi o obraz strachu zawarty w memach – nie jest oczywiście zaska‑
kujące, że jako komunikat wizualny odzwierciedla on przede wszystkim owe 
zewnętrze i wzrokowo postrzegalne symptomy strachu. Wyidealizowany model 
kognitywny (ICM)23 strachu także będzie zawierał najbardziej prototypowe dla 
tej emocji zachowania – mimiczne, gestyczne i działaniowe – jak już wcześniej 
wspomniano, metonimicznie reprezentujące emocję. Umysłowe modele rze‑
czywistości (przykładem których jest przywołany ICM) są z definicji oparte na 
abstrahowaniu, upraszczaniu i schematyzacji wiedzy, a więc obraz wybranego 
elementu świata będzie idealizacyjny i prototypowy, a nawet stereotypowy24.

Celem przeprowadzanej w dalszej części artykułu analizy będzie odtwo‑
rzenie obrazu strachu w polskich internetowych memach obrazkowych, tj. 
wskazanie przywoływanych domen pojęciowych, w których lokowany jest 
podmiot strachu, wskazanie na profilowane w tych obrazach elementy, a także 
na cechy mniej prototypowe i marginalne, w końcu ukazanie emocji zarówno 
jako stanu, jak i procesu – skryptu działaniowego.

Bez wątpienia najczęściej obrazowanym etapem skryptu działaniowego 
odczuwania strachu jest pierwsza, nagła reakcja: krótkotrwałe osłupienie. 
Najbardziej wyprofilowanym elementem tego obrazu jest zachowanie mi‑
miczne: szeroko otwarte oczy, podniesione, często ściągnięte ku środkowi 
brwi, rozciągnięte i półotwarte usta, znieruchomiała twarz. Do ukazania tych 
symptomów najczęściej wykorzystywane są obrazy zaczerpnięte z domen: 
popularnego kina (il. 1-225), autentycznych uchwyconych na zdjęciach lub 

23 Czyli umysłowa reprezentacja powtarzającego się typu naszego doświadczenia (także po‑
średniego); por. G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam 
o umyśle, dz. cyt., s. 65-72.
24 V. Evans, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta i in., Kraków 2009, 
s. 178-179.
25 Prezentowane jako przykłady ilustracje są tylko częścią analizowanego na potrzeby niniej‑
szego artykułu materiału. Wszystkie ilustracje pochodzą z portali społecznościowych, gdzie są 
rozpowszechniane w tysiącach kopii i w wielu wersjach, dlatego nie podaję ich źródeł.



448
cZęść V

Strach, lęk, groza w filmie i nowych mediach

filmach zachowań zwierząt (il. 3-4) i dzieci (il. 5-6), bohaterów kreskówek 
(il. 7-8), rzadziej także autentycznych zachowań anonimowych dorosłych. 
W przypadku wizerunków zwierząt nie zawsze sfotografowane zachowania 
są prawdziwymi reakcjami lękowymi, ważne, aby przypominały ludzki spo‑
sób okazywania strachu. Sceny wyjęte z kreskówek dla dzieci natomiast ce‑
chują się wysokim stopniem hiperbolizacji symptomatycznych zachowań.

Il. 1

Il. 2

Il. 3

Il. 4

Il. 5

Il. 6
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Il. 7          Il. 8

Najistotniejszym elementem w statycznym modelu strachu są szeroko 
otwarte oczy otoczone podniesionymi i ściągniętymi brwiami. Zajmują one 
centralne miejsce w przedstawieniach, często są dodatkowo wyolbrzymione 
i podkreślone (w kreskówkach, rysunkach, komiksach). Są metonimią i iko‑
ną strachu. Drugim pod względem ważności elementem omawianego obrazu 
będą szeroko otwarte i rozciągnięte usta, pozwalające odróżnić autentyczny 
strach od innych emocji o podobnych symptomach (np. zdziwienia). Układ 
ust może także pośrednio informować o audialnych symptomach emocji, ta‑
kich jak jęk czy krzyk. Reakcje fizjologiczne i behawioralne na silne emocje 
mogą być w wielu przypadkach bardzo podobne26. Konfiguracja tych dwóch 
najważniejszych narzędzi mimicznych – oczu i ust – wydaje się ułatwiać in‑
terpretację okazywanej emocji.

Do mniej profilowanych elementów modelu strachu należą ruchy rąk 
i całego ciała, w tym zasłanianie (chronienie) ust, oczu, twarzy (il. 9), po‑
cenie się (il. 10), drżenie, stroszenie włosów i efekty audialne. Rzadziej po‑
jawiają się one jako główny element prezentowanej sceny, raczej towarzy‑
szą mimicznym symptomom, a często są w ogóle pomijane – zapewne jako 
mniej prototypowe dla strachu i trudniejsze do jednoznacznej interpretacji 
przez odbiorcę.

26 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, dz. cyt., s. 475-476. Na podobieństwo i zróżnicowanie 
reakcji towarzyszących różnym emocjom zwraca uwagę także Robert W. Levenson, wskazu‑
jąc na różnice na poziomie zmian fizjologicznych (dotyczących temperatury ciała, tempa ak‑
cji serca czy rozszerzenia się naczyń obwodowych), nie zawsze jednak uwidaczniających się 
w postaci jednoznacznych symptomów zewnętrznych, zob. R.W. Levenson, W poszukiwaniu 
specyfiki autonomicznej, w: Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Da‑
vidson, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2002, s. 218-223.
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Il. 9               Il. 10.

W dynamicznym modelu strachu jako procesu powstawania i rozwijania 
się emocji najczęściej prezentowany jest etap pierwszej, krótkotrwałej reakcji 
na bodziec – o czym już wspomniałam. Nie jest to jednak jedyna obrazowana 
w memach faza skryptu strachu; dodatkowo forma współczesnych memów (np. 
zapisanych jako pliki gif kilkusekundowych filmików) coraz częściej pozwala 
na prezentację reakcji rozciągniętej w czasie, co wzbogaca atrakcyjność przeka‑
zu. W postaci statycznej lub dynamicznej mogą więc zostać ujęte kolejne etapy 
skryptu, takie jak: przedłużający się stupor (il. 11); gwałtowna reakcja obronna 
całego ciała (il. 12)27; atak, który jest zwykle bardzo szybką i impulsywną reak‑
cją – przestraszeni bohaterowie scenek uderzają w osobę, która chciała im zro‑
bić żart, lub w znajdujący się najbliżej obiekt (np. ekran komputera, na którym 
wyświetliła się przerażająca scena, por. il. 1528); wreszcie ucieczka, która może 
być wycofaniem się na bezpieczny obszar (il. 13), powolnym oddalaniem się 
lub dynamiczną ucieczką z miejsca zdarzenia (il. 14). Rzadziej pojawiają się 
zachowania nieprototypowe, np. omdlenia, śmiech czy płacz.

Il. 11             Il. 12

27 W tym wypadku mamy do czynienia z połączeniem strachu i wstrętu.
28 Warto wspomnieć o innym typie memów związanych ze strachem – filmików mających 
przestraszyć widza niespodzianymi efektami wizualnymi (pojawiające się duchy, czaszki, twa‑
rze potworów) czy audialnymi (przeszywający krzyk czy przerażająca muzyka). Prawdziwą 
bądź odgrywaną ofiarą takiego mema jest bohater il. 15.
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Il. 13             1l. 14

Rekonstrukcja modelu poznawczego strachu na podstawie memów po‑
zwala otworzyć prototyp strachu jako emocji wyidealizowanej i wyizolo‑
wanej. Ponieważ jednak część materiału ilustracyjnego, z którego twórcy 
memów korzystają, ma charakter zdjęć i filmów autentycznych zachowań, 
niejako przy okazji uwieczniony zostaje na nich dowód na to, że emocje rzad‑
ko występują w stanie czystym. Poszczególne wizerunki strachu różnią się 
nie tylko jego natężeniem i wybranym skryptem zachowaniowym, ale także 
stopniem kombinacji z innymi odczuciami. Jak już wspominano, najczęściej 
emocji strachu towarzyszą zdziwienie, wstręt i złość. Możemy przy tym mieć 
do czynienia ze statycznym stanem połączonych emocji, objawiających się 
tzw. blendami mimicznymi (por. il. 11), jak i z dynamicznym przejściem od 
jednej emocji do drugiej, np. od zaskoczenia do strachu, od strachu do wstrętu 
czy do wściekłości (il. 15).

Il. 15
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Wnioski

Odtworzony powyżej obraz strachu w internetowych memach obrazkowych 
odzwierciedlać ma cechy wyidealizowanego modelu poznawczego, nie jest 
więc pełnym obrazem zjawiska, a uproszczonym opisem prototypowej realiza‑
cji. Strach w memach reprezentowany jest przez fizjologiczne i behawioralne 
symptomy świadczące o odczuwania strachu. Możemy je podzielić na te doty‑
czące postrzegania strachu statycznie jako stanu emocjonalno-fizjologicznego 
oraz dynamicznie jako skryptu, tj. rozciągniętego w czasie procesu odczuwania 
strachu. Strach jako stan jest bliski pierwszemu etapowi strachu traktowane‑
mu jako dynamiczny skrypt – osłupieniu i silnej reakcji mimiczno-gestycznej. 
Reakcję tę tworzą szeroko otwarte oczy i uniesione brwi, otwarte i rozciągnię‑
te usta, w dalszej kolejności także ręce osłaniające twarz czy ciało; pozostałe 
elementy reakcji (najeżone włosy, cofnięcie ciała, drżenie, pot) są mniej pro‑
totypowe. Odczucia o charakterze innym niż wizualny, tj. audialne, dotykowe 
czy będące opisem przeżyć wewnętrznych – mają charakter marginalny (czym 
memowy wizerunek strachu różni się od językowego jego obrazu).

Zaprezentowany wyżej model, zarówno w swym aspekcie statycznym, jak 
i dynamicznym sięga do konkretnych przedstawień zaczerpniętych z kilku do‑
minujących domen kulturowych: zachowań niewerbalnych bohaterów kultury 
masowej (filmów, kreskówek) oraz dzieci i zwierząt; rzadsze są zachowania 
anonimowych dorosłych ludzi czy przywoływanie domen sytuacyjnych – 
konkretnych fobii, sytuacji wywołania przestrachu. Ze względu na środowis-
ko występowania badanego typu komunikatów, wyodrębnione jako prototy‑
powe symptomy strachu będą miały głównie charakter wizualny. Nawet jeśli 
w przekazie można domyślić się także innych symptomów (usta ułożone do 
krzyku, spocone ciało), to wizualne elementy dominują nad całością obrazu. 
Oprócz formy przekazu na tę dominację wizualności wpływa zapewne fakt 
największej naturalności takich właśnie bodźców dla naszego umysłu, a być 
może także obrazowy charakter myślenia29.

I na koniec raz jeszcze warto podkreślić ludyczny i humorystyczny cha‑
rakter zarówno samych memów, jak i ściślej – tych z nich, które obrazują 
emocję strachu, tak wydawałoby się daleką od rozrywki i śmiechu. Ów pa‑
radoks okaże się jednak pozorny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że memy te 
nie służą w Internecie do okazywania autentycznie przeżywanej emocji, a do 
gry w błyskotliwe i oryginalne okazywanie zainteresowania zamieszczanymi 
przez innych treściami; jako takie pełnią głównie funkcję fatyczną i ludyczną 
właśnie, a nie ekspresywną czy informacyjną.

29 Por. A. Załazińska, Obraz, słowo, gest, Kraków 2016, s. 54-59.
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Streszczenie

Tematem artykułu jest obraz fizjologiczno-zachowaniowych reakcji towarzyszących 
emocji strachu, utrwalony w internetowych komunikatach obrazkowych, tzw. me‑
mach. Komunikaty te rozpowszechniane są głównie na portalach społecznościowych 
i rozrywkowych oraz za pomocą komunikatorów internetowych i służyć mają wyra‑
żaniu odczuć, emocji, myśli i potencjalnej reakcji użytkowników. Celem analiz jest 
porównanie psychologicznego opisu fizjologicznej reakcji organizmu na sytuację bu‑
dzącą strach z wyidealizowanym i uschematyzowanym obrazem tej reakcji występu‑
jącym w nowomedialnych obrazkach.

Słowa kluczowe: komunikacja internetowa, memy, emocje, strach, fizjologia



cZęść VI

Polityka, społeczeństwo, cywilizacja  
wobec strachu





Jan rokita
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Strach i polityka

Strach i politykę łączy związek wiecznotrwały. W tej kwestii nie pozo‑
stawił wątpliwości choćby wiek XX, który dopiero co minął, a w czasie jego 
trwania miliony niewinnych ludzi zostało zmuszonych przez politykę do ży‑
cia w nieustannym strachu, z premedytacją wywoływanym w celu zniszcze‑
nia, najmniejszego choćby, przejawu – właściwego naturze ludzkiej – dążenia 
do wolności.

Wedle licznych i zgodnych w tej mierze świadectw – strach, obok kłam‑
stwa, stanowił esencję XX-wiecznych europejskich despotii. Jego stopniowe 
przezwyciężanie, choćby w kręgu nielicznych i elitarnych grup opozycyj‑
nych, było najważniejszym czynnikiem rozkładu i upadku sowieckiego tota‑
litaryzmu. Jedno z najbardziej intelektualnie przenikliwych świadectw życia 
w systemie strachu powszechnego i absolutnego, jakim są dzienniki Nadieżdy 
Mandelsztam, dowodzi rzecz przerażającą, iż „prymitywny strach przed gwał‑
tem, unicestwieniem, terrorem sprawia, że znika w człowieku nawet tajemny 
strach istnienia”1. Strach wywołany przez politykę jest zdolny zatem odkształ‑
cić nawet najgłębsze struktury ludzkiego ducha, zniszczyć samą naturę czło‑
wieka. Nic więc dziwnego, że z całą tą wiedzą o najnowszej historii przy‑
wykliśmy bezrefleksyjnie uważać, że to wyłącznie tyranie i despotie operują 
strachem, jako narzędziem polityki. Prawdę, że strach jest psychologicznym 
wymiarem wszelkiego despotyzmu, wyraziście sformułował Monteskiusz, 
który posunął się nawet tak daleko, że uznał, iż stan bezpieczeństwa od stra‑
chu „produkowanego” przez politykę jest prawdziwym przeciwieństwem de‑
spotyzmu, a więc stanowi istotę politycznej wolności jako takiej. W słynnych 

1 N. Mandelsztam, Nadzieja w beznadziejności, przeł. J. Czech, Warszawa 2015, s. 21.
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Listach perskich Monteskiusz przedstawił metaforę ustroju despotycznego 
jako seraju, w którym panują trzy uczucia: strach, zazdrość i podejrzliwość. 
W jednym z końcowych listów, jaki władca seraju – podróżujący po Europie 
Usbek – pisze do pozostającego w jego służbie eunucha Solima, zawarte jest 
polecenie: „Wygub winnych i przypraw o drżenie tych, którzy mogliby mieć 
zamiar pomnożenia ich liczby”2. Dla Monteskiusza główną funkcją władzy 
despotycznej jest „przyprawianie o drżenie” tych, którzy jeszcze nie postawili 
jej jakiegokolwiek oporu, bo skoro nie zrobili tego dotąd, to tym bardziej sta‑
nowią dla despotii potencjalne zagrożenie na przyszłość. Strach jest tu środ‑
kiem prewencyjnym, który ma z góry zdusić wszelką myśl o hipotetycznym 
oporze.

Takie wyłączne przyporządkowanie strachu psychologii despotyzmu było‑
by wynikiem daleko posuniętej idealizacji polityki. Owszem, w despotyzmie 
funkcja strachu jest – rzec by można – „ejdetyczna”. Despotyzm jest konsty‑
tuowany przez strach i dlatego upada, gdy traci zdolność jego nieustannego 
ewokowania. W innych formach ustroju politycznego strach nie pełni aż tak 
fundamentalnej roli, więc teoretycznie przynajmniej nie sposób obalić założe‑
nia, iż mogłyby one istnieć bez posługiwania się strachem. Jednak w politycz‑
nej praktyce bardzo często władza nie jest w stanie obejść się bez strachu, jako 
kluczowego narzędzia polityki. Tak więc istnieją różne rodzaje „polityczne‑
go strachu”, niekoniecznie tak „absolutnego” jak ten, o którym zaświadczyła 
Nadieżda Mandelsztam. O trzech z nich zamierzam pokrótce wspomnieć.

„Jeżeli sprężyną rządu republikańskiego w czasie pokoju jest cnota, to jego 
sprężyną w czasie rewolucji jest cnota i strach (vertu et terreur)”. To pamiętne 
zdanie wypowiedziane zostało na sali obrad rewolucyjnej Konwencji w Pary‑
żu, 5 lutego 1794 roku, przez Maksymiliana Robespierre’a. Słynący z rygo‑
ryzmu rewolucyjny przywódca jest przekonany, że „normalnym” zadaniem 
rządzących nie jest budzenie strachu pośród rządzonych. Przeciwnie, ideali‑
stycznie wydaje się on wierzyć w możliwość takiej polityki, która podporząd‑
kowuje się cnocie, a zatem uchyla tezę o istotowej niemożności pogodzenia 
wymogów odpowiedzialności za los wspólnoty politycznej z podstawowymi 
powinnościami etycznymi; tezę skądinąd tak charakterystyczną dla „etyczne‑
go pesymizmu” ówczesnych monarchii absolutnych. Robespierre może jed‑
nak głosić w Konwencji tego rodzaju idealistyczny pogląd tylko dlatego, że 
sytuację, w której jemu samemu przychodzi działać w polityce, traktuje jako 
wyjątek od zasady, którą wyznaje. Jaka jest natura tego wyjątku? Dla odpo‑
wiedzi na to pytanie warto sięgnąć do myśli innego jakobina – Saint-Justa, au‑
tora rozprawy o „duchu rewolucji i konstytucji francuskiej”. Wyjaśnia on tam, 

2 Monteskiusz, Listy perskie, list CLIII, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1979, s. 281.
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że w czasie rewolucji, której celem jest obalenie ustroju niesprawiedliwości, 
strach jest tym narzędziem polityki, dzięki któremu można czasowo zastąpić 
brak normalnych, republikańskich instytucji politycznych, jakich rewolucja 
nie zdążyła jeszcze stworzyć. Strach – wedle Saint-Justa – ma umożliwić 
zwłaszcza „wykorzenienie złych nawyków wytworzonych przez despotyzm 
i korupcję i uczynić w ten sposób możliwą republikańską odnowę”3.

Okazuje się zatem, że wedle takiego konceptu politycznego, strach nie 
jest jedynie częścią psychologii despotyzmu, ale także – warunkiem efek‑
tywnego wyjścia z despotyzmu i przejścia do ustroju wolności. Nie jest 
wcale łatwo zakwestionować polityczną logikę Saint-Justa. Despotyzm 
stwarza bowiem ze swej natury rozległy system powszechnych, acz nie‑
godziwych mechanizmów życia publicznego, które wolnościowa rewolucja 
musi zniszczyć, jeśli naprawdę chce zbudować lepsze państwo. Przekupni 
sędziowie, lekarze leczący za znajomości albo łapówki, urzędnicy organi‑
zujący lewe przetargi, koteria panująca na uniwersytetach, oprawcy w roli 
policjantów, a cinkciarze – wielkich biznesmenów; doniosłe role społeczne 
ich wszystkich wcale nie kończą się wraz z chwilą spektakularnego upadku 
dawnego reżimu. Przeciwnie, czas rewolucyjnej transformacji może im na‑
wet bardziej sprzyjać, niźli panowanie dawnego reżimu, gdyż wiąże się ze 
zwiększonym chaosem i anarchizacją wszelkich reguł. Rewolucja staje więc 
zawsze przed takim oto wyzwaniem: albo zostawić ich wszystkich wraz 
z ich zdeprawowanymi praktykami w spokoju, w imię pryncypiów nowego 
ustroju wolności, ale wtedy to oni i ich nikczemne praktyki ukształtują wy‑
zwoloną tylko na pozór republikę. Albo sprawić, aby musieli się bać i w ten 
sposób próbować na przyszłość „wykorzenić złe nawyki” w państwie. Gdy‑
by istniały już sprawne instytucje republikańskie: uczciwe sądy, sprawna 
policja państwowa, organy kontroli – to one przejęłyby w naturalny sposób 
funkcję wykorzeniania owych nawyków, wedle procedur przewidzianych 
przez prawo. Ale w pierwszym etapie rewolucji wszystkie instytucje opa‑
nowane są jeszcze przez system, który właśnie ma zostać wykorzeniony. 
Jakobini powiedzą na to: dlatego właśnie bez strachu przejście do wolności 
nie może być udane. Strach ma być czymś zastępczym wobec „normalne‑
go” państwa, ma wypełniać dotkliwą lukę, wynikającą z jego wcześniejszej 
degeneracji. Żyjąc w Polsce, ledwie ćwierć wieku po upadku komunizmu, 
trudno nie rozpoznawać tu największego politycznego dylematu pierw‑
szych lat niepodległości po 1989 roku. Dekomunizować kraj czy bronić 
jednakowych praw dla wszystkich obywateli? Lustrować agentów komuni‑
stycznej bezpieki, czy uznać ich prawo do ochrony prywatności? Walczyć 

3 Por. M. Richter, „Despotism”, volume II, New York 1980, s. 14.
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z uwłaszczeniem nomenklatury komunistycznej, czy raczej głosić pochwałę 
świętego prawa własności? Żaden z tych dylematów nie znalazł w niepodle‑
głej Polsce jakiegoś wyraźnego rozwiązania.

Przeszło sto lat przed jakobinami jeszcze bardziej fundamentalną funkcję 
strachu w polityce wskazał Thomas Hobbes. Dla niego to strach jest praw‑
dziwym źródłem idei rządów każdego rodzaju. Naprawdę bowiem człowiek 
boi się najbardziej o własne życie. A ponieważ niebezpieczeństwo i śmierć 
grozi mu z każdej strony i w każdej chwili, popycha go to do poszukiwania 
źródeł jakiegoś – choćby względnego – bezpieczeństwa. Gdyby nie owo 
rozpaczliwe poszukiwanie bezpieczeństwa, człowiek nie miałby powodu, 
aby uznawać nad sobą zwierzchnictwo jakiejkolwiek władzy. „Ludzie, któ‑
rzy wybierają swego suwerena, czynią to ze strachu jeden przed drugim” – 
twierdzi Hobbes w drugiej części Lewiatana, poświęconej naturze państwa. 
Jego zdaniem, tylko z powodu strachu człowiek zamienia swoją suweren‑
ność w zgodę na bezwarunkowe zewnętrzne posłuszeństwo4. Fundament 
wszelkiej umowy społecznej tkwi więc w ludzkim strachu przed niebez‑
pieczeństwem, który jest logicznie pierwotny względem wszelkiej polityki. 
A sensem polityki w tej wizji jest właśnie to, że ma ona uśmierzyć, w jakimś 
przynajmniej stopniu, ów strach, dostarczając ludziom pierwszego i najbar‑
dziej pożądanego przez nich dobra: bezpieczeństwa. Rzecz jasna, nie dzieje 
się to za darmo. A cena jest wygórowana: suwerenny – a więc władający 
w pełni samym sobą człowiek staje się istotą posłuszną wobec zewnętrznych 
nakazów władzy. Opis Hobbesa można potraktować jako wnikliwe ukaza‑
nie dobrze nam znanego fundamentalnego dylematu wszelkiej polityki: an‑
tynomii wolności i bezpieczeństwa. Natura polityki jest taka właśnie, że 
za bezpieczeństwo musimy płacić walutą wolności, a za wolność – życiem 
w stanie podwyższonego ryzyka. Zaś u źródeł owego politycznego dylema‑
tu tkwi najbardziej pierwotny ludzki strach, który jest podstawą wszelkiego 
politycznego zobowiązania.

Ze współczesnej polityki wiemy dobrze, że bezpieczeństwo staje się 
wartością tym bardziej cenioną, im wyższy jest społeczny dobrobyt, a życie 
ludzkie jest pełne wygód i komfortu. W społeczeństwach dobrobytu ludzie 
odzwyczajają się od naturalnego stanu ryzyka i oczekują od polityki „po‑
wszechnego ubezpieczenia” na każdą możliwą nieprzyjazną życiową oko‑
liczność: wypadek, chorobę, starość. Ale zarazem stają się szczególnie ulegli 
w wyprzedawaniu osobistej wolności, jeśli usłyszą o nawet mało prawdopo‑
dobnej, czy wręcz hipotetycznej perspektywie egzystencjalnego zagrożenia. 

4 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, część II, rozdział XX, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 2005, 
s. 285.
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Na współczesnym Zachodzie wystarczyło pięć poważnych zamachów terro‑
rystycznych dokonanych w ciągu piętnastu lat, aby społeczeństwa niezwykle 
chętnie zaczęły wyzbywać się swoich dotychczasowych gwarancji swobód, 
jakie co najmniej od pół wieku wydawały się niezbywalne. Przyjmowane 
w większości zachodnich krajów ustawy o totalnej inwigilacji jednostki 
przez państwo, czasem przekraczającej to, co zdołały w tej mierze osiągnąć 
reżimy najbardziej despotyczne, mają niemal powszechne, przygniatające 
poparcie obywateli. A partie, które zapowiadają jeszcze dalej idące antyli‑
beralne restrykcje, rosną w siłę niemal wszędzie. Trudno dziś w ogóle wy‑
obrazić sobie jakąkolwiek kampanię wyborczą w Europie albo Ameryce, 
w której kandydaci nie prześcigaliby się – jakby to absurdalnie nie brzmia‑
ło – w obietnicach wprowadzenia kolejnych restrykcji i limitów wolności. 
Zaś źródłem politycznego poparcia bywa nawet strach przed zagrożeniem 
niemal całkowicie wyimaginowanym, czego egzemplifikacją może być po‑
lityczna rola, jaką dziś pełni w Polsce rosnący strach przed „zalewem kra‑
ju przez muzułmanów”. Strach przed utratą dobrobytu, przed imigrantami 
i terrorystami, przed cięciami emerytur i dłuższym czasem pracy – podmy‑
wa porządek polityczny dzisiejszej Europy tylko dlatego, że polityka prze‑
stała dostarczać w wystarczającej ilości dobra, jakim jest bezpieczeństwo. 
Ludzie są gotowi wyprzedać własną wolność, ale cóż z tego, kiedy nawet 
za tę cenę nie mogą już nabyć bezpieczeństwa w pożądanych przez siebie 
rozmiarach. Analityk problemów politycznych dzisiejszej Europy – Iwan 
Krastew sformułował w 2016 roku taką oto diagnozę: „Problemem Euro‑
py nie jest to, że rośnie nasz strach, ale to, że jednocześnie boimy się zbyt 
wielu rzeczy. Nie mamy priorytetów. To pluralizm lęków sprawia, że tak 
bardzo trudno jest zarządzać Unią Europejską”5. Wedle diagnozy Krastewa, 
Europejczycy powinni określić priorytety własnego strachu. Albowiem nie 
ma takiej władzy, która byłaby zdolna skutecznie odpowiedzieć na tak wie‑
le równoczesnych masowych lęków. Tymczasem społeczeństwa dobrobytu 
nie umieją już żyć z jakimkolwiek ryzykiem. Rządzi nimi paradoks: w im 
większym stopniu wyprzedają własną wolność, tym bardziej kontestują każ‑
dą władzę, gdyż i tak nie zapewnia im ona (ich zdaniem) wystarczającego 
bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że Hobbes śmieje się dziś złośliwie zza 
grobu, przypominając, że końcem tego nieokiełznanego strachu musi stać 
się – jak pisał – bezwarunkowe posłuszeństwo władzy6, czyli definitywny 
uwiąd europejskiego ustroju wolności. Nie bez przyczyny sam Hobbes był 
filozoficznym stronnikiem tyranii.

5 Wojna strachów, wywiad z Iwanem Krastewem, „Gazeta Wyborcza” 26.03.2016.
6 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, część II, rozdział XX, dz. cyt., s. 285-295.
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Polityka z premedytacją ewokuje strach nie tylko w ustrojach, które za‑
kwalifikowalibyśmy jako tyranie albo despotie. Czyni to także w warunkach 
liberalnej demokracji, gdyż wywoływanie strachu zwiększa zarówno szanse 
na zdobycie władzy, jak i pozwala stabilizować władzę już zdobytą. Jeśli po‑
trafimy sprawić, aby ludzie zbiorowo się bali, łatwiej uda nam się ich popro‑
wadzić w pożądaną przez nas stronę. Krótko mówiąc – strach ma w polityce 
silny walor mobilizacyjny. „Ludźmi kierują dwa podstawowe uczucia: miło‑
ści i strachu” – pisał Niccolò Machiavelli w księdze trzeciej swego komenta‑
rza do Dziejów Rzymu Liwiusza, poświęconej problemowi władzy. „Okazują 
więc posłuszeństwo zarówno tym, którzy potrafią sobie zjednać ich miłość, 
jak i tym, którzy napawają ich obawą. Można jednak powiedzieć, że najwięk‑
szy posłuch i szacunek przeważnie zapewniają sobie ci, których ludzie się 
boją”7. Machiavelli zastanawia się nad dwoma przypadkami wybitnych wo‑
dzów, a zarazem polityków, słynących z niezwyczajnej admiracji i respektu, 
jaki potrafili wzbudzić w podbitych przez siebie krajach: Hannibala, który 
podporządkował sobie Italię i jego pogromcy – Scypiona, który zapanował 
nad Hiszpanią. I dochodzi do wniosku, że ich postaci, charaktery i style przy‑
wództwa były od siebie tak różne, że ów powszechny mir dla obu mężów 
musiał mieć odmienne źródła. Hannibal bowiem budził strach, zaś Scypion – 
miłość. Machiavelli uznaje, że oba te uczucia mają ogromną doniosłość po‑
lityczną, a umiejętność ich ewokowania znamionuje dwa typy politycznego 
przywództwa. Strach, jako jedno z dwu najważniejszych, albo w ogóle naj‑
ważniejsze narzędzie mobilizacji politycznej – to prawdziwe odkrycie Ma‑
chiavellego. Wedle jego obserwacji, ten kto potrafi budzić u innych strach do 
własnej osoby, ma wyraźnie większe szanse na sukces, jako dowódca wojsk 
i przywódca polityczny. Ale polityczna praktyka pozwala rozszerzyć obser‑
wację Machiavellego. Można skutecznie zdobyć, albo długo utrzymać władzę 
także wówczas, gdy potrafi się pobudzić strach przed własnymi przeciwnika‑
mi czy też konkurentami do władzy. I to właśnie ten polityczny walor strachu 
wykorzystuje najczęściej nowoczesna polityka demokratyczna i towarzyszą‑
ca jej masowa propaganda.

Wywoływanie zbiorowego strachu przed konkurentami do władzy jest 
dziś jedną z najważniejszych „sztuczek socjotechnicznych”, którymi operu‑
ją tzw. „kampanie negatywne”. Coraz trudniej znaleźć demokratyczny kraj, 
w którym narzędzie to nie byłoby wykorzystywane w toku kampanii wybor‑
czych. Dwudziestowieczne przedwyborcze kampanie negatywne koncentro‑
wały się przede wszystkim na zadaniu kompromitacji przeciwnika. Dzisiaj to 

7 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, 
księga 3, rozdział XXI, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2009, s. 311.
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nie wystarcza, gdyż demokracje doświadczyły niezliczonej ilości przypadków 
masowego głosowania wyborców na kandydatów – wydawałoby się – defi‑
nitywnie skompromitowanych przez kłamstwa, korupcję albo czyny jawnie 
kryminalne. W Polsce słynny był swego czasu przypadek masowego poparcia 
poznaniaków w wyborach do senatu dla tamtejszego biznesmena, oskarżo‑
nego o liczne oszustwa i niekryjącego publicznie, iż chce zostać senatorem 
ze względu na immunitet sądowy, który zyskałby tym sposobem. Polityczną 
użyteczność takich klasycznych kampanii negatywnych kwestionują także 
poważne badania politologiczne8. Dlatego właściwym celem nowoczesnych 
kampanii negatywnych stało się pobudzenie masowego strachu przed rzeko‑
mo potwornymi konsekwencjami zwycięstwa konkurenta. Za przełomową 
pod tym względem uważa się prezydencką kampanię George’a W. Busha 
w 2004 roku. Republikanie posłużyli się wtedy telewizyjnym spotem, w któ‑
rym informacje o głosowaniu demokratycznego kandydata Johna Kerry’ego 
za cięciami wydatków na wojsko i służby specjalne umieszczono na tle 
mrocznego filmiku, przedstawiającego nocne polowanie watahy głodnych 
wilków. Jak pokazały potem badania, ów spot wywołał wśród wielu Ame‑
rykanów uczucie strachu przed rządami Kerry’ego, jako zagrażającymi bez‑
pieczeństwu Ameryki po zamachach 11 września. Podobny mechanizm bu‑
dzenia zbiorowych negatywnych namiętności został także wypraktykowany 
w Polsce, gdzie po wygranych w 2011 roku wyborach premier Donald Tusk 
otwarcie sformułował doktrynę głoszącą, iż głównym celem jego rządów jest 
to, by przeciwnicy nigdy nie wrócili do władzy, bo to będzie nieszczęście dla 
Polski. Socjotechniczne odkrycie Tuska polegało na tym, że budzenie strachu 
przed ewentualnością rządów jego konkurentów stało się nie tylko głównym 
wątkiem kolejnych kampanii wyborczych, ale centralnym zadaniem całego 
aparatu władzy, także w okresie pomiędzy wyborami. „Trzeba chronić śro‑
dowisko przed takimi ludźmi” jak ówczesny lider opozycji – przekonywał 
niestrudzenie premier9. A masowy strach, który udawało mu się pobudzić, 
przez długi czas pozostawał najważniejszą przesłanką społecznego poparcia 
dla jego władzy. Strach pokazał więc w Polsce swą jeszcze jedną ważną funk‑
cję w polityce: okazało się, że może być całkiem skutecznym narzędziem le‑
gitymizacji i trwania u władzy.

Okazuje się więc, że politycznej funkcji strachu nie można uznać za wy‑
łączną specyfikę despotii albo tyranii. Przeciwnie, strach może być narzę‑
dziem przezwyciężania tyranii i dokonywania republikańskiej sanacji (jak 

8 Por. R. Lau, L. Sigelman, I. Brown Rovner, The Effects of Negative Political Campaigns: 
A Meta-Analytic Reassessment, „The Journal of Politics” 2007, nr 4(69).
9 Por. S. Kmiecik, Przemysł pogardy, tom 2, Warszawa 2014, s. 317 i nast.
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u jakobinów), może kierować politykę na tory ograniczania wolności na rzecz 
bezpieczeństwa (jak u Hobbesa), a może też być po prostu narzędziem zyski‑
wania ludowo-demokratycznej legitymizacji władzy (jak u Machiavellego). 
Co więcej, strach pozostaje w szczególności sługą demokracji, która bar‑
dziej niż jakikolwiek inny ustrój zależy przecież od aktualnych zbiorowych 
popędów i namiętności. W warunkach tzw. „demokracji medialnej” XXI 
wieku, zdolność budzenia i sterowania owymi namiętnościami jest coraz 
częściej traktowana jako sam rdzeń umiejętności politycznych. Widać dziś 
całkiem jasno, jak bardzo mylące okazały się oświeceniowe przesądy, naka‑
zujące traktować obywatela jako „podmiot racjonalny”, skłonny podejmo‑
wać zdroworozsądkowe decyzje, o których sądzi, iż leżą w jego interesie. 
Znacznie bliższa prawdy o polityce jest słynna platońska metafora z Faj-
drosa, obrazująca duszę ludzką jako rozumnego woźnicę (nous), niezdol‑
nego jednak zapanować nad dwójką oszalałych z namiętności koni (eros 
i thumos)10. Przewrotna racjonalność polityki polega na tym, że usiłuje ona 
judzić i szczuć owe konie, w nadziei, że ruszą one w pożądanym przez nią 
kierunku. Nie ma i zapewne nie będzie na to lepszego sposobu, niźli wywo‑
ływanie zbiorowego strachu.
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Streszczenie

Artykuł opisuje wiecznotrwały związek strachu i polityki. Choć na początku w tek‑
ście znajdziemy strach „absolutny” Nadieżdy Mandelsztam, będący narzędziem wła‑
dzy w polityce despotii i tyranii, to szczegółowo omówione zostają także trzy inne 
rodzaje strachu, a właściwie funkcje „politycznego strachu”. Politycznej funkcji stra‑
chu nie można uznać za wyłączną specyfikę despotii albo tyranii. Strach może być na‑
rzędziem przezwyciężania tyranii i dokonywania republikańskiej sanacji (jakobini), 
może też kierować politykę na tory ograniczania wolności na rzecz bezpieczeństwa 
(Hobbes), może w końcu stanowić narzędzie legitymizowania władzy (Machiavelli). 
Innym aspektem strachu jest to, że może być sługą demokracji, ustroju zależnego od 
aktualnych zbiorowych popędów i namiętności, szczególnie w warunkach współcze‑
snej „demokracji medialnej”.

Słowa kluczowe: polityka, strach, tyrania, despotyzm, władza
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cywilizacja strachu, czyli Nowe średniowiecze

Nieustraszeni Galowie z niepokonanej galijskiej wioski, odmalowanej 
w serii komiksowej o przygodach Asteriksa i Obeliksa przez Uderzo i Goś-
cinnego, bali się tylko jednego, „żeby niebo nie zwaliło się im na głowę”. 
Ten powtarzający się w wypowiedziach wodza Asparanoiksa lęk ze współ‑
czesnej perspektywy wydaje się tyleż niezrozumiały, co śmieszny. Kilka wie‑
ków desakralizacji, postęp nauki i technologii, nauczyły człowieka szukać 
odpowiedzi na nieprzewidywalne wydarzenia i zjawiska natury za pomocą 
„szkiełka i oka”, a tym samym przywidywać i prognozować przyszłość, w pe‑
wien sposób rozciągając parasol bezpieczeństwa i spokoju na życie codzien‑
ne. Taką wizję roztoczyła przed człowiekiem nowoczesnym idea oświecenia, 
a jego gwarancją miał być proces wyjścia z niepełnoletniości, jak dowodził 
Immanuel Kant. Teza, stawiana przez spadkobierców wiary w rozum, głosiła 
zależność poziomu wolności, a z nim poczucia spokoju, od porzucenia reli‑
gijnych konotacji w próbie wyjaśniania wydarzeń, biegu historii, procesów 
cywilizacyjnych.

Cywilizacja zachodnia, jak żadna inna dotąd w takim stopniu, wykluczyła 
myślenie religijne z dyskursu publicznego. Jakiekolwiek próby odwoływania 
się do kategorii wiary czy wartości zostają podważane jako nieobiektywne, 
a poprzez to niepoważne, i skazane są na chłostę ironii. A jednak, gdy przyj‑
rzeć się toczącym się obecnie narracjom w kulturze, może zaskakiwać tak 
potężny ładunek strachu, jakim podszyte jest współczesne społeczeństwo. Po‑
cząwszy od zagrożeń dnia codziennego, jak choroba dziecka czy obrabowane 
mieszkanie, a skończywszy na wizji katastrofy cywilizacyjnej, której znaka‑
mi są niewątpliwie ostatnio przybywający masowo do Europy muzułmanie, 
współczesny Europejczyk nękany jest stanami lękowymi i już dawno utracił 
swój „sen sprawiedliwego”.
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Fear industry

Nazwą tą objęte są środki mające być receptą na ogarniający współczesne 
społeczeństwo strach1. Nie da się bowiem ukryć, że wraz z rozwojem cywi‑
lizacji, która miała na celu podporządkowanie i całkowitą kontrolę nad pro‑
cesami przebiegającymi w naturze, biologii, społeczeństwie, historii, wzrasta 
lęk przed towarzyszącymi temu postępowi skutkami ubocznymi. Zagrożenie 
wyłania się z każdej niemal strony, począwszy od ekologii poprzez wzrost 
przestępczości, a skończywszy na groźbie popadnięcia w choroby cywiliza‑
cyjne, jak depresja czy narkomania. Im silniej nowoczesność próbuje prze‑
ciwdziałać zagrożeniom poprzez wdrażanie rozwiązań, mających dać gwa‑
rancję bezpieczeństwa czy proponując wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, 
z tym większą mocą uobecnia się lęk.

Zjawisko doskonale widać w reklamach, które próbują budować potrze‑
bę konsumpcyjną w oparciu o koncepcję fear industry. Wszystko może 
stać się środkiem łagodzącym strach lub zapobiegającym sytuacjom, które 
mogłyby wywołać lęk. Z pewnością do największej grupy należą różnego 
rodzaju ubezpieczenia, mające chronić przed nieprzewidzianymi wydarze‑
niami wypadków, chorób, zniszczeń mienia itp. Do tej samej grupy należą 
środki ochrony dóbr osobistych: nowoczesne zamki do drzwi, okna, agencje 
ochrony, jak i środki medyczne, mające strzec przed wszelkimi chorobami. 
W niewybredny sposób specjaliści branży marketingowej przekonują, że ta‑
bletki, suplementy diety czy inne środki farmaceutyczne są konieczne, by 
uchować się przed atakiem wirusa, zapewnić sobie zdrowie na długie lata, 
ustrzec się przed przypadkowym zakażeniem czy dożyć długiej starości. Za 
gestem wnuczka wręczającego dziadkowi Geriavit nie kryje się nic innego 
jak właśnie strach przed utratą zdrowia. Na podobnych motywacjach zasa‑
dzają się reklamy poświęcone pielęgnacji ciała. Przerażenie malujące się na 
twarzy kobiety z powodu łamiących się końcówek włosów, powstających 
na twarzy zmarszczek, złamanych paznokci, szorstkiej skóry na dłoniach, 
zrogowaciałej skóry pięt może złagodzić odpowiedni środek kosmetyczny. 
W szwedzkiej reklamie kosmetyków firmy Apoliva, w której modelka Adi‑
na Fohlin opowiada o swoim poczuciu strachu wynikającym z wysychającej 
skóry, dominuje nastrój grozy korespondujący z popularnymi horrorami, aż 
do momentu, kiedy ekran rozjaśnia się pod wpływem reklamowanego kre‑
mu. Na podobnych zasadach buduje się dziś markę obuwia sportowego (by 
móc szybko uciec przed czyhającym za rogiem psychopatą), telefonię ko‑
mórkową (aby zadzwonić w sytuacji zagrożenia życia), środki odchudzające 

1 M. Krajewski, POPamiętane, Gdańsk 2008, s. 40. 
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(by pokonać strach wyjścia na plażę w bikini lub roznegliżowania przed 
swoim partnerem seksualnym) i wiele innych.

Jeszcze silniej eksponuje się rolę strachu w reklamie społecznej2. Doty‑
czy ona przede wszystkim profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej, 
zapobiegania AIDS, bezpieczeństwa na drogach lub ochrony praw dziecka. 
Budowane na negatywnych emocjach reklamy, opierają swój przekaz na od‑
działywaniu poprzez szok estetyczny, który ma zwrócić uwagę, a następnie 
skierować uwagę odbiorcy na problem społeczny. Stąd najczęściej pojawia‑
jącym się obrazem w kampaniach telewizyjnych czy billboardowych jest 
ludzkie ciało poddane działaniom antyspołecznym, których dotyczy kampa‑
nia. Wypadające przez przednią szybę samochodu bezwładne ciało kierowcy 
lub pasażera, krew i przerażenie na twarzach uczestników wypadku, toczące 
się zabawki po pasach przejścia dla pieszych, leżące na ulicy ciało, ukazana 
w zbliżeniu poorana zmarszczkami kobieca twarz, to tylko niektóre formy 
wizualne kampanii. Większość reklam społecznych zieje śmiercią, smutkiem, 
przykrym doznaniem, rodzi niepokój, lęk lub strach. Sposobem na ujarzmie‑
nie strachu mają być z jednej strony zaostrzające się przepisy prawne, rozwią‑
zania legislacyjne, wszelkiego rodzaju kodeksy, które mają przeciwdziałać 
negatywnym zjawiskom społecznym i minimalizować ich wpływ na życie 
przeciętnego obywatela. Regulacje prawne obok indywidualnych środków 
ostrożności, jakimi człowiek się otacza, zamki, autoalarmy, paralizatory, broń, 
kamery monitoringu, systemy elektronicznych zabezpieczeń, stają się dziś 
rękojmią bezpieczeństwa. Każdy wyjazd szkolny okupiony jest obowiązko‑
wym przeglądem stanu technicznego pojazdu przez policję, każda transakcja 
finansowa wymaga kilkukrotnego potwierdzenia osobistego wydania dyspo‑
zycji, każdy produkt spożywczy musi przejść przez szereg różnych instytu‑
cji sanitarnych, by otrzymać dopuszczenie do sprzedaży. Drugim sposobem 
ujarzmiania lęku jest próba zmiany przyzwyczajeń zachowań, w myśl zasady, 
że człowiek sam jest kowalem swego losu. Wystarczy zatem zmienić postę‑
powanie, aby uniknąć zagrożenia. Z powyższym przekonaniem koresponduje 
ponowoczesna myśl, oparta na indywidualizmie i podmiotowości, że źródło 
lęku lokowane jest w samej jednostce. Z tym zatem może poradzić sobie psy‑
chologia i jej środki zaradcze przeciw wszelkiego rodzaju fobiom.
2 Jak pokazują badania, nie zawsze strategia zastraszania daje efekty, „rezultaty tych kampa‑
nii są raczej mierne, a mówiąc dokładniej – niemal zupełnie nieskuteczne. W wyniku kampanii 
społecznych budowanych na strachu bynajmniej nie zmniejsza się liczba wypadków samo‑
chodowych. Bez pasów bezpieczeństwa nadal jeżdżą ci, którzy zawsze tak jeździli, i niewielu 
pieszych uważniej zachowuje się na ulicy. Nie zmniejsza się również z tego powodu liczba 
osób spożywających w nadmiarze alkohol, zażywających narkotyki lub palących papierosy”. 
P. Francuz, Strach i lęk w reklamie politycznej, w: Psychologiczne aspekty komunikacji audio-
wizualnej, red. P. Francuz, Lublin 2007, s. 214.
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Wobec powyższych rozwiązań współczesny mieszkaniec cywilizacji za‑
chodniej czuje się jednak coraz bardziej zagrożony, bo chociaż otrzymuje 
on wsparcie w postaci różnego rodzaju rozwiązań jurysdykcyjnych, tech‑
nologicznych, konsumpcyjnych czy psychologicznych (warto może zwró‑
cić uwagę, że wywoływanie popytu odwołuje się do jednej z pięciu potrzeb 
psychologicznych – bezpieczeństwa), to nadal odczuwa lęk przed globalny‑
mi konsekwencjami działań cywilizacyjnych. Skażenie środowiska, globalne 
ocieplenie spowodowane emisją CO2 i metanu, zagrożenia „zewnętrzne” (na 
przykład susze, powodzie, burze, tornada), katastrofy biologiczne (wszelkie‑
go rodzaju zarazy, epidemie), cywilizacyjne, jak wojny czy chociażby obecna 
fala imigrantów Europie, to tylko niewielki odsetek zagrożeń generowanych 
przez politykę globalną. Zjawiska te są trudne do przewidzenia, rodzą nie‑
zamierzone efekty, w konsekwencji nie podlegają regulacjom, jakie zostały 
wprowadzone w celu chronienia się przed niebezpieczeństwem. Towarzyszą‑
ce tym procesom uczucia nazywa się „społeczeństwem ryzyka”3.

Wiąże ono rozwój cywilizacyjny, szczególnie przemysłowy i technolo‑
giczny z brakiem kontroli i możliwością przewidywania skutków, będących 
konsekwencjami tegoż rozwoju, w wyniku czego pojawiają się zagrożenia 
o charakterze globalnym. To, co łączy pojawiające się na horyzoncie cywi‑
lizacji lęki przed globalną katastrofą ekologiczną, skażeniami chemicznymi 
na wielką skalę, skutkami stosowania biotechnologii, awariami elektrowni 
atomowych, jest ich wewnętrzne pochodzenie. Ich pojawienie się jest kon‑
sekwencją oddziaływania człowieka w środowisku, ingerowania w historię, 
w naturę, w biologię. Towarzyszące temu poczucie zagrożenie, jak dowodzi 
Ulrich Beck, jest zjawiskiem ponadnarodowym, ponadczasowym i ponadspo‑
łecznym, obejmuje bowiem wszystkich mieszkańców globu.

Powyższa uwaga niemieckiego socjologa wydaje się jednak nie do końca 
uzasadniona. Wydaje się bowiem, że globalne poczucie strachu przed kata‑
strofą cywilizacyjną jest charakterystyczne raczej dla społeczeństw rozwi‑
niętych technologicznie i zabezpieczonych ekonomicznie, współodpowie‑
dzialnych za kryzysy ekologiczne, globalne kryzysy finansowe czy ryzyko 
terrorystyczne. W mniejszym stopniu lub w ogóle nie dotyczy społeczności 
żyjących jeszcze w systemie przedindustrialnym (jak ludy afrykańskie) lub 
epoce przemysłowej (jak niektóre kraje azjatyckie czy południowoamery‑
kańskie). Trzeba by także zwrócić uwagę na kategorię sposobu uobecniania 

3 Określenie autorstwa niemieckiego socjologa Ulricha Becka obejmuje próbę opisania kon‑
sekwencji wynikających z rozwoju społeczeństwa przemysłowego, spowodowanych rozwojem 
cywilizacyjnym i technologii, których skutkami są nieodwracalne zmiany i nad którymi nie 
można zapanować. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. 
S. Cieśla, Warszawa 2002.
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zagrożenia w dyskursie publicznym. W dużej mierze odpowiedzialne za ten 
fakt są media, które – jak pokazał to przykład reklamy – kreują wizje katastro‑
fy, mając na uwadze swoje cele polityczne. Polityczność przekazu medialnego 
nie zawsze musi sprowadzać się do bezpośredniego związku z konkretnymi 
powiązaniami partyjnymi (choć znane są z historii takie przykłady jak cho‑
ciażby generowanie lęku przed wybuchem wojny atomowej w czasie „zimnej 
wojny”), ale wyraża się w oglądalności, popularności przekazu, żywotności 
tematu. Tym samym bardziej niż o potencjalnym ryzyku katastrofy powinno 
mówić się o katastrofie wyobrażonej, o inscenizacji ryzyka, czyli „społecznej 
konstrukcji służącej do poznawczego uchwycenia obiektywnych zagrożeń”4.

Już tylko te dwie uwagi uświadamiają, że najbardziej podatnym gruntem do 
budowania „cywilizacji strachu” jest społeczeństwo zachodnie: syte i bogate, 
posługujące się najnowszymi technologiami ułatwiającymi życie codzienne. 
Ponadto jest to społeczność poddana silnej medializacji, czego efektem jest 
utrata poczucia realności na rzecz hiperrzeczywistości, niemoc zdefiniowania 
prawdy, tendencja do budowania imaginariów w oparciu o obrazy medialne 
i budowania własnej tożsamości z urywków telenarracji.

Koniec naszego świata?

Jednym z lęków, który pojawia się w dyskursie kulturowym, jest strach 
przed rozpadem dotychczasowej formy świata5. Co jakiś czas, co kilkadzie‑
siąt lat, nawiązując do pojawiających się w różnych kulturach kalendarzy 
i teorii stworzenia, rozlegają się głosy profetów, którzy wieszczą niechybny 
kres cywilizacji lub nawet całkowite zniszczenie świata, wywołując w sy‑
tym społeczeństwie negatywne emocje: lęk, grozę, oczekiwanie...6. Ta wiara 
współczesnego społeczeństwa w nieustającą katastrofę7 obejmuje, jeśli nie 
całkowity koniec, to przynajmniej rozpad tej formy, która jest bliska, znana, 
udomowiona.

4 P. Stankiewicz, W świecie ryzyka. Niekończąca się opowieść Ulricha Becka, „Studia Socjo‑
logiczne” 2008, nr 3, s. 123.
5 Zjawisku temu poświęcona została konferencja „Koniec świata…. i co dalej?”, która odbyła 
się w 2012 roku w Częstochowie, a materiały z niej zostały opublikowane w tomie Kulturowe 
paradygmaty końca (Studia komparatystyczne) red. J.C. Kałużny i A. Żywiołek, Częstochowa 
2013.
6 W ostatnich latach takie prognozy pojawiały się w związku rokiem 2000 i związanym z nim 
mitem roku milenijnego oraz w 2012 w związku kalendarzem Majów i ich koncepcją odnowy 
świata.
7 E. Cioran, Ćwiartowanie, przeł. M. Falski, Warszawa 2004.
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Czarne scenariusze obejmują zarówno zagładę ekologiczną, jak i kosmicz‑
ną. Pojawiają się ostrzeżenia związane z przeludnieniem (brak miejsca, wody, 
pożywienia), zanieczyszczeniem środowiska (efekt cieplarniany, zniszczenie 
warstwy ozonowej, kwaśne deszcze, zniszczenie biosfery), wojnami nuklear‑
nymi czy katastrofą kosmiczną (zgaśnięcie słońca, zderzenie Ziemi z plane‑
todią lub kometą, zapadnięcie Drogi Mlecznej w czarną dziurę)8. W nauce 
dochodzą obawy, że ludzkość stanęła u kresu odkryć9. Raporty o świecie 
i ludzkości podkreślają polityczny i społeczny egoizm społeczeństwa zuży‑
wających gros zasobów ziemskich, kolosalne nagromadzenie środków tech‑
nicznych, sprowadzenie człowieka do zwierzęcia walczącego o byt, o prze‑
trwanie10. W wielkim skrócie przyszłość w globalnej wiosce socjologowie 
określają technologicznym rajem na przemysłowym śmietniku11. Zewsząd 
atakują wirusy ebola i HIV, epidemie padają na zwierzęta jedna za drugą, in‑
ternet i powszechna komputeryzacja zastępują żywego człowieka12. Poczucie 
zagrożenia jest namacalne, podobnie jak towarzyszący temu i kontrolowany 
przez kulturę strach.

Dość często w przekazie publicznym pojawia się wprost lub sparafrazo‑
wane zdanie: „Wszystko skończone”13. Autor powieści, Grzegorz Musiał, pod 
takim właśnie tytułem (Al fine) buduje świat, który staje się przestrzenią apo‑
kaliptycznych zachowań i wydarzeń, zaś czytelnikowi wyznacza rolę świadka 
tego widowiskowego rozpadu:

Komu starczy sił? Mnie, nic nie rozumiejącemu świadkowi tej epoki? Mille‑
nium wahającego się, czy na dobre wpaść w kaczy dół hedonizmu, czy jesz‑
cze chwilę trzepotać, jak nielot, resztkami swej znikczemniałej duszy? Której, 
póki żyła, niczego nie trzeba było, doprawdy niczego z piramidy śmiecia, ja‑
kim się szczyci ta opita krwią cywilizacja14.

8 A. Zwoliński, Scenariusze końca czasów, w: W oczekiwaniu na Królestwo. Nadzieje i oba-
wy końca tysiącleci, red. P.J. Śliwiński, Kraków 2000, s. 9-50.
9 Mówi się o uwiądzie religii i wyczerpaniu kapitału duchowego. Zob. C. Miłosz, Rozmowy 
polskie 1999-2004, Kraków 2010, s. 155. Por. C. Miłosz, Millenium, apokalipsa, koniec wieku 
[Rozmowa C. Miłosza, ks. W. Hryniewicza, I. Kani, K. Dorosza], „Znak” 1999, nr 12, s. 13.
10 W.A. Kasprzyk, Technologiczny raj na przemysłowym śmietniku, „Odra” 1998, nr 11.
11 J. Weiner, Ekokalipsa, „Znak” 1999, nr 12, s. 51-68.
12 Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia T. Fiałkowski, Warszawa 2000.
13 W podobnym kontekście można przywoływać wypowiedź Ernsta Jüngera „Ten świat się 
postarzał”, który komentuje sytuację Europy przed I wojną światową w kontekście zadowolo‑
nego z siebie społeczeństwa mieszczańskiego, które do końca nie wierzyło w możliwość wojny.
14 G. Musiał, Al fine, Gdańsk 1997, s. 169.
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Musiał wiąże koniec cywilizacji z kwestiami etycznymi, udowadniając, 
że współczesny strach jest w pełni uzasadniony. Społeczeństwo późnej no‑
woczesności jest odpowiedzialne za dokonującą się katastrofę, i to nie tylko 
ze względu na chciwość i niegodziwe zyski, którymi kieruje się, naruszając 
normy i prawa natury, relacji międzyludzkich, biologii, ale przede wszystkim 
z powodu utraty duchowego wymiaru egzystencji. Skupienie się współcze‑
snego społeczeństwa na zabezpieczaniu sobie wygodnego życia, zapewnieniu 
odpowiedniego statusu majątkowego, wygody, prawa do beztroskiego odpo‑
czynku, dostępu do tanich środków konsumpcji, korzystanie z rozwiązań tech‑
nologicznych, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie za cenę większego 
zużycia światowych zasobów energii, wydają się dziś znakiem obecnych cza‑
sów, jak i zapowiedzią katastrofy, do której świat wydaje się zmierzać. Ten 
drobnomieszczański styl życia nie zauważa bowiem, jak próbuje odseparo‑
wać się od reszty świata, broniąc swoich osiągnięć i bezpiecznego status quo.

Obnażył tę sytuację boleśnie ruch imigrantów z Syrii i innych krajów arab‑
skich, pragnących lepszych warunków do życia. Początkowa euforia krajów 
Europy Zachodniej, ciepłe powitania uchodźców, zostały zastąpione chłod‑
nym urzędniczym tonem lub nienawistnymi reakcjami przeciw obcym. Zwy‑
ciężył strach nad solidarnością i empatią. W krajach wprowadzono regula‑
cje finansowe: każdy imigrant musi opłacić swój pobyt; zabezpieczono ulice 
dodatkowymi patrolami policyjnymi, by rdzenni mieszkańcy mogli czuć się 
bezpiecznie; wdrożono rozwiązania systemowe, mające oddzielić uchodźców 
od imigrantów zarobkowych. Co więcej, stawia się zasieki (Węgry, Macedo‑
nia), ustawia żołnierzy na granicach gotowych do strzału (Niemcy), odbiera 
przyjezdnym dobytek, z którym przychodzą (Dania, Szwajcaria). Za dyskur‑
sem o bezpieczeństwie ukrywa się jednak drobnomieszczańska zasada ładu 
społecznego i „świętego spokoju”, chroniąca oszczędności, która w przyjmo‑
waniu obcych widzi zagrożenie naruszania zgromadzonych dóbr. W konse‑
kwencji, jak zauważa Tadeusz Sławek, sytuacja współczesnej Europy przypo‑
mina wydarzenie sprzed I wojny światowej, kiedy przeczuwano naciągającą 
katastrofę cywilizacyjną, a jednak przywiązanie do pieniądza, chęć bogacenia 
się i zysku, nieustający rozwój gospodarczy wymagający działań nieetycz‑
nych doprowadziły do rozlewu krwi15.

Rzecz jednak nie w tym, by dokonywać tu kulturowej czy społecznej dia‑
gnozy i zarysowywać czy prognozować próby wyjścia z tej katastrofy, ale by 
dojrzeć źródła lęku, który leży u podstaw indywidualnych, jak i zbiorowych 
zachowań Europejczyka. Te zaś, co od początku podkreśla papież Franciszek, 
15 Nasz świat znowu ulega rozstrojowi. Z Tadeuszem Sławkiem rozmawia Józef Krzyk. „Ma‑
gazyn Gazety Wyborczej”, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35055,18948931,profesor‑
-tadeusz-slawek-nasz-swiat-znowu-ulega-rozstrojowi.html (dostęp: 16.02.2016).
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mają swoje miejsce w uczuciu sytości, które z jednej strony obezwładnia 
współczesnego mieszkańca Europy, a drugiej wywołuje strach przed utratą 
obecnego stanu. Jednocześnie niechęć wobec przybyszów jest znakiem utra‑
ty tego, co święte (a nawet etyczne), i od zawsze wiązała się z konsekwen‑
cjami natury kulturowej – zniszczeniem, rozpadem, zagładą. Tradycja jude‑
ochrześcijańska silnie podkreśla status uchodźcy czy przybysza, bowiem to 
doświadczenie jest wpisane w jej tożsamość: tak dla Żydów (począwszy od 
Abrahama, który wyrusza z Ur do Kanaanu, przez obcość ziemi egipskiej, 
skończywszy na doświadczeniu wygnania w czasach babilońskich), jak 
i chrześcijan (o czym przypomina poszukiwanie przez Maryję i Józefa schro‑
nienia w Betlejem czy ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu). Kościół przywo‑
łuje w tym miejscu opowieść z Księgi Rodzaju o Sodomie i Gomorze, które 
zostały spalone właśnie z powodu swej niechęci wobec obcych. Sprzeczna 
z zasadami wielkich systemów religijnych, jak i konkretnego doświadcze‑
nia wiary chrześcijańskiej postawa nienawiści wobec imigrantów wyrażana 
manifestacjami, jest w rzeczywistości wyrazem europejskiego konformizmu, 
drobnomieszczańskiego stylu życia, w którym praca, mieszkanie, samochód, 
wakacje za granicą oraz zajęte miejsce w ławce na sumie w kościele idą ze 
sobą w parze. Umberto Eco pisze w tym kontekście, iż

myśl o końcu czasów jest obecnie bardziej znamienna dla świata laickiego 
aniżeli chrześcijańskiego. Albo inaczej: świat chrześcijański nad tą sprawą 
rozmyśla, ale postępuje tak, jak gdyby zasadniejsze było rzutowanie jej w wy‑
miar niepodlegający rachubie kalendarzowej, natomiast świat laicki udaje, że 
ją ignoruje, w rzeczywistości przeżywa ją głęboko i obsesyjnie16.

A zatem desakralizacja połączona z ustabilizowaną sytuacją gospodarczą 
i ekonomiczną kreuje warunki, w których rodzi się strach. Podkreśla ten zwią‑
zek kardynał Christoph Schönborn, upominając kraje Grupy Wyszehradzkiej: 
„Jest czymś oczywistym, że przeżywamy trudne czasy i ludzie bardzo drażli‑
wie reagują na kryzys gospodarki, która nie rośnie. Ale nigdy nie można ulec 
strachowi”17.

Nieprzypadkowe wydaje się w tym kontekście ujęcie diachroniczne pro‑
blemu, bowiem w historii cywilizacji ilekroć społeczeństwo zamykało swoje 
granice, by chronić zgromadzonych dóbr, wzmagał się lęk przed ich utratą. 
Warto zatem przyjrzeć się czasom, które w historii zostały nazwane kulturą 
strachu.

16 U. Eco, C. Martini, W co wierzy ten, kto wierzy?, przeł. I. Kania, Kraków 1998, s. 13.
17 Rozmowa kard. Schönborna z dziennikarzem Štefanem Hríbem i politologiem Antonem Vy‑
drą w słowackim tygodniku „Týždeň”, http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-koscio‑
la/art,24368,kard-schnborn-krytykuje-polske-w-sprawie-uchodzcow.html (dostęp: 16.02.2016).
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Strach w kulturze Zachodu

Jean Delumeau, analizując sytuację cywilizacyjną późnego średniowiecza 
w Europie, przedstawia ją jako „krainę strachu”, zaludnioną chorobliwymi 
urojeniami. Dokonywany z perspektywy czasu rejestr lęków jest niezwykle 
imponujący. Na swoisty katalog składają się zagrożenia pochodzenia ziem‑
skiego, jak i nadprzyrodzonego, te powszechne, odczuwalne przez wszyst‑
kich mieszkańców, jak i grupowe, selekcjonowane, strachy spontaniczne, oraz 
te, będące efektem świadomego oddziaływania ówczesnych elit na pozostałe 
warstwy społeczne.

Jedne były w pewnym sensie stałe, związane z określonym poziomem tech‑
nicznym i z wyposażeniem umysłowym, jakie temu poziomowi odpowiadało: 
strach przed morzem, gwiazdami, przepowiedniami, zjawami itd. Inne były 
prawie cykliczne, wracały okresowo wraz z dżumą, głodem, wzrostem podat‑
ków i przemarszem ludzi wojny. Strachy stałe podzielały na ogół jednostki na‑
leżące do wszystkich kategorii społecznych […] strachy cykliczne mogły bądź 
ogarnąć całą ludność (podczas zarazy), bądź wstrząsnąć jedynie biednymi, jak 
na przykład w wypadku głodu18.

Ten imponujący katalog lęków wynika, jak zauważa francuski historyk, 
z „nadpoczucia winy” społeczeństwa Zachodu, które wyolbrzymiło wymiar 
grzechu i teologii cierpienia w stosunku do wymiaru wybaczenia i miłosier‑
dzia19. Głoszona wówczas teologia winy i kary wtargnęła w porządki życia 
codziennego, przenikając myślenie potoczne. Towarzyszące tej dyspropor‑
cji poczucia bezsilności i rozpaczy wyraźnie wskazywały na źródło tego 
lęku – szatana jako sprawcę wszelkiego zła w świecie. Można z cynizmem 
uśmiechnąć się, że zabobonna wiara i współczesne zagrożenia cywilizacyjne 
nie są tożsame, lecz, jeśli przyjrzeć się, że człowiek między XIV a XVIII 
wiekiem20 przyjmował działania zła jako realne zagrożenie, tak jak dzisiejszy 
18 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu: XIV-XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 
1986, s. 26.
19 J. Delumeau, Grzech i strach: poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w., przeł. 
A. Szymanowski, Warszawa 1994, s. 9.
20 Przyjmuję tu założenie, że okres późnego średniowiecza rozpoczyna się w połowie XIV 
wieku, zaś jego trwanie w mentalności społecznej jest znacznie dłuższe niż wskazywałyby na 
to wszelkie periodyzacje. Wiążę to z utrwaleniem pewnego sposobu myślenia przez mieszczań‑
stwo, które wówczas zyskuje awans społeczny i zaczyna dzięki mechanizmom ekonomicznym 
budować nowy świat wartości sprzężony z elementami świata chrześcijańskiego. Wbrew po‑
wszechnemu przekonaniu to nie kultura renesansu, która czuła się znacznie mniej pewna niż 
nam się dziś wydaje, zakończyła „długie średniowiecze”, ale dokonała tego dopiero idea oświe‑
cenia i przypieczętowała Wielka Rewolucja Francuska. Por. J. Le Goff, Długie średniowiecze, 
przeł. M. Żurowska, Warszawa 2007.
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mieszkaniec cywilizacji przyjmuje za pewnik pomiary i prognozy naukowców, 
można dostrzec niezwykłą paralelę kulturową. Wracając jednak do późnośre‑
dniowiecznego poczucia zagrożenia, trzeba wspomnieć o eschatologicznym 
źródle strachu. Rodzeniu się czasów nowożytnych towarzyszy zgorzknienie, 
utrata nadziei, brak wiary w ludzkie siły wobec doświadczenia własnej zni‑
komości. Niewątpliwie elementem paraliżującym ówczesnego człowieka jest 
świadomość sądu, w którym staje się przed obliczem Boga – Sędziego ze 
świadomością własnego grzechu.

Pewnego władcę spytano o przyczynę smutku, jaki go ogarnia za każdym ra‑
zem, kiedy ma wydać wyrok sądowy. Wyjaśnił on, że władają nim lęki: lęk 
z powodu własnych grzechów, lęk przed śmiercią, która może nadejść każdego 
dnia, lęk przed sądem i lęk przed gehenną oraz mękami, które będą trwały 
w nieskończoność21.

Strachem przed śmiercią i przed sądem u „kresu czasów” opanowany jest 
każdy ówczesny mieszkaniec Christianitas. Atmosferę dodatkowo mąci prze‑
konanie, że w Dniu Ostatecznym tak naprawdę niewielu będzie zbawionych, 
co podkreślają kaznodziejskie exempla, które otwierają niebo tylko wybra‑
nym. Nic zatem dziwnego, że nieustannie straszony wizją potępienia czło‑
wiek był niezwykle podatny na różnego rodzaju wizje zbawienia głoszone 
przez ruchy heretyckie.

Podobnie jak dziś, także i w owym czasie późnego średniowiecza można 
odnaleźć lęki przed niespotykanymi zjawiskami przyrody, które w interpre‑
tacji ówczesnej mentalności są efektem działania chaosu – a więc tego, co 
pochodzi od diabła. Podczas jednej z nocy Albrecht Dürer miał sen o końcu 
świata: śniła mu się woda zalewająca kontynent, burza i huragan, chmury 
nabrzmiałe deszczem22. Człowiek należący do czasu „jesieni średniowiecza” 
wierzy, że woda przynosi liczne nieszczęścia: zarówno choroby, epidemie, 
jak i najazdy wrogich ludów, a także innych – obcych. Wrogość wobec tych, 
którzy nie są „ziomkami”, podsycają lokalne ksenofobie. Bano się tego, co 
obce, dalekie i nowe, ale również tego, co bliskie – sąsiadów, którzy mogli 
rzucić zły urok na zbiory lub zaczarować domowników. Można mówić o po‑
czuciu osaczenia urokami, a także zjawiskami paranormalnymi i postaciami 
21 A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy, przeł. Z. Dobrzyniecki, 
Warszawa 1997, s. 82.
22 Warto zaznaczyć, że strach przed wodą jest jednym z najbardziej powszechnych w czasach 
średniowiecza, bezmiar wody przynosi liczne nieszczęścia od zarazy począwszy, a skończyw‑
szy na inwazji barbarzyńskich ludów, jak Normanowie czy Saraceni. Jako wrogi żywioł jawi 
się jako przestrzeń działania szatana, co dodatkowo podkreśla nauczanie Kościoła poprzez sil‑
nie eksploatowaną wówczas historię Potopu. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, dz. cyt., 
s. 36-45.
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fantastycznymi: zjawami, duchami – nocą. Strach potęguje zbiorowa wy‑
obraźnia, tworząca mity i legendy wokół sfery działań diabła. W sukurs idą 
homilie misyjnych kaznodziejów, którzy roztaczają wizje strasznego charak‑
teru sądu Bożego, nieubłaganych kar piekielnych czy niebezpieczeństw cze‑
kających na grzeszników zwlekających do dostatniej chwili z pokutą.

Szczególny rodzaj strachu generują lęki millenarystyczne, osnute wokół 
przyjścia Antychrysta, którego zapowiedź w postaci rządów papieskich zwia‑
stował w swoich pismach John Wiklif. Biblijna figura Antychrysta budzi wów‑
czas taką grozę, że staje się narzędziem zarówno Kościoła w walce z herezją, 
jak i heterodoksyjnych wyznawców wiary przeciw hierarchii kościelnej, któ‑
ra w Rzymie widzi Wielką Nierządnicę Babilonu. W świadomości człowieka 
średniowiecznego powstaje podział na dwie wrogie sobie części: świat chrze‑
ścijański i świat wrogi Chrystusowi. Innowiercy, w tym Żydzi, znajdują się 
z saracenami w obozie wrogów Chrystusa i „współdziałają na zgubę” chrześci‑
jaństwa. W tym samym obozie moralistyka kościelna sytuuje tych, którzy wy‑
stępują przeciw moralności, władzy i doktrynie kościelnej, przede wszystkim 
heretyków, czarownice i wróżbitów. Działając razem, mieli oni tworzyć miej‑
sce na przyjście Antychrysta23. Co więcej, ówczesny człowiek nie tylko musiał 
wystrzegać się realnych kontaktów z wymienionymi tu civitas diaboli, ale był 
zmuszony czuwać, by w sposób zupełnie nieświadomy nie stać się jego sługą.

Jednak obok tych lęków, których źródło miało zdecydowanie nadprzyro‑
dzony charakter, pojawiał się strach związany z bardzo konkretnymi zagroże‑
niami: zarazą, epidemiami, wojnami czy zwykłym bandytyzmem. Atmosfera 
niepewności odnosząca się do bezpieczeństwa dnia codziennego wzrasta wy‑
raźnie w XVI wieku, w momencie gospodarczego wzrostu i ekonomicznej 
równowagi.

W kraju nękanym konfliktami religijnymi, w okresie, kiedy Turek grasuje na 
granicach cesarstwa, każdy obcy jest podejrzany, zwłaszcza nocą. Jednocze‑
śnie żywi się nieufność do „gminu”, którego „emocje” są nie do przewidzenia 
i niebezpieczne24.

Niebezpieczeństwo zatem kryje się wszędzie tam, gdzie nie wyznaje się 
tych samych wartości, kiedy nie można wykazać się podobnym statusem ma‑
jątkowym, gdy ma się inne pochodzenie, język czy wyznanie. Wraz z rodzą‑
cym się mieszczaństwem pojawia się świadomość tego, co można utracić, stąd 
także coraz wyraźniejsza i dłuższa lista zagrożeń czyhających na przeciętnego 

23 Zagadnienia związane z obrazem heretyka w ikonologii średniowiecznej podjąłem w mo‑
nografii. A. Regiewicz, Wizerunek heretyka w średniowiecznym piśmiennictwie polskim, Kato‑
wice 2002. 
24 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, dz. cyt., s. 7 i nast. 
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człowieka. Tym samym potwierdza się teza Alfreda Sauvy’ego: „gdzie stale 
wchodzi własny interes, strach jest nieustający”25.

czy zatem Nowe średniowiecze?

Przedstawiony powyżej krótki rys „kultury strachu”, wpisany w początek 
nowożytności, pozwala postawić tezę o licznych podobieństwach między Eu‑
ropą późnego średniowiecza a XXI wieku26. Prezentowany stan zbiorowego 
ducha przepełniony uczuciami niepewności, określający zarówno człowieka 
współczesnego, zagrożonego problemami dnia codziennego – choćby groźbą 
utraty pracy czy rozbojem pod własnym domem – i grozą globalnej wojny 
atomowej, czy ostatnio światowymi atakami terrorystycznymi, jak i średnio‑
wiecznego, który żyje w lęku wobec zagrożeń codziennych i eschatologicz‑
nych, z niepokojem wyglądając końca świata i własnego sądu, wydaje się nie‑
zwykle zbieżny. Analogia ta wydaje się być zasadna również na płaszczyźnie 
poczucia schyłkowości ludzi średniowiecza i współczesnych.

Cytowany już Jean Delameau, rozważając problematykę eschatologicz‑
ną w kulturze średniowiecza, wskazuje, że myślenie o końcu świata staje się 
jeszcze bardziej wyraziste w wiekach kolejnych XVI i XVII, jako konsekwen‑
cja niezwykłej ekspansji człowieka. Odkrycie nowych lądów rodziło nie tyle 
euforię, ile właśnie lęk przed nadchodzącym kresem świata. Umysłowy bagaż 
ówczesnych ludzi nie zawierał pojęcia postępu. Nie wyobrażano sobie, żeby 
ludzkość mogła mieć przed sobą długą przyszłość, ani nawet całkiem krótką. 
Uważali ludzkość za całkiem starą i dożywającą swych dni. W 1500 roku 
Krzysztof Kolumb napisał, że koniec świata nadejdzie najpóźniej za sto pięć‑
dziesiąt lat. Dla większości koniec świata był niedaleki: zbliżano się wielkimi 
krokami do Sądu Ostatecznego27.

25 A. Sauvy, Les peurs de l’homme dans le domanie économique et social, „Problèmes” 1961, 
nr IV-V, cyt. za: J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, dz. cyt., s. 16.
26 Podobne lęki, czy to przed środowiskiem przyrodniczym, głodem, dżumą, bandytyzmem, 
obcymi – Turkami, czy przed czynnikami nadnaturalnymi: diabłem i końcem świata można 
spotkać ponownie w XVIII w. także w Polsce. W diariuszach i pamiętnikach tego okresu od‑
najdziemy zapisy przerażenia, jakie budziły: szarańcza, atakująca wielokrotnie, pożary, zdewa‑
stowane wojnami zbiorniki wodne, będące siedliskami chorób: duru, malarii itp. Liczne plagi, 
epidemie, wojny rodziły lęk i wiarę w działanie sił zła i jego sług – czarownic. Wiara w potęgę 
szatana wiązała się z przekonaniem, że diabeł może opanować ciało i wyczyniać w nim, co 
chce: rzucać się, ryczeć, bluzgać, parskać na krzyż. Lęki moralne pogłębiały różnego rodzaju 
widziała, zjawy, dusze itp. Zob. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
27 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, dz. cyt., s. 194 i nast.
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Współczesne wizje przyszłości, niepokojące ludzi na różnych płaszczy‑
znach lęku, od ataków terrorystycznych (wraz z wizją śmierci starej kultury) 
po katastrofy ekologiczne (zapowiedzi nowej epoki lodowcowej, z drugiej 
strony wizja dziury ozonowej i konsekwencji efektu cieplarnianego28), wyda‑
ją się spadkobiercami średniowiecznych tradycji. Można było przekonać się 
o tym nie tak dawno, podczas przełomu tysiącleci, gdy do narracji kulturowej 
powróciły dobrze znane lęki millenijne, choć podejście do tego wydarzenia 
wydaje się zdecydowanie odmienne29. Chociaż współczesna świadomość cy‑
wilizacyjna daleka jest od uznania za autentyczne zagrożenie ostateczną za‑
gładą, strażnicy ideologii i pamięci, którymi dzisiaj są media, robią wszystko, 
by stan kulturowego podenerwowania utrzymać w mocy.

Zamiast siedmiu trąb, gradu, morza zmieniającego się w krew, upadku gwiazd, 
szarańczy wysypującej się w kłębach dymu ze studni w otchłani, zastępów 
Goga i Magoga, Bestii wynurzającej się z morza – mnożące się składowi‑
ska odpadów nuklearnych, już nie kontrolowane i nie dające się kontrolować; 
kwaśne deszcze; kurcząca się Amazonia; dziura ozonowa; migracje hord 
wydziedziczonych, nagle wyrastających pod drzwiami dobrobytu, aby w nie 
stukać, niekiedy nawet łomotać pięściami; głód panujący na całych konty‑
nentach; nowe, nieuleczalne zarazy; metodyczne niszczenie gleby; zmiany 
klimatyczne; lodowce, które wnet się roztopią; inżynieria genetyczna, która 
niebawem skonstruuje nasze „replikanty”; mistycyzm ekologiczny głoszący 
konieczność samobójstwa samego rodzaju ludzkiego, który musi zginąć, aby 
ocalić gatunki niemal już całkowicie przez siebie wyniszczone i matkę Gaję, 
którą wynaturzył i zdusił30.

To niezwykłe podobieństwo w sposobie budowania cywilizacji strachu pro‑
wadzi do dobrze znanej konstatacji, wielokrotnie podnoszonej w kontekście 
28 Raport ekologiczny 2000 zamieszczony w „New Scientist” alarmował, że współczesny 
świat produkuje tyle gazów cieplarnianych, że w przeliczeniu na czysty węgiel daje to ok. 26 
mld ton. Naukowcy dowodzą, że efekty są katastrofalne dla stabilności natury Ziemi. Z nie‑
zwykłą dbałością odnotowują nieustanny wzrost globalnej temperatury, co powoduje topnie‑
nie lodowców, podnoszenie poziomu wód itd. Liczne pożary i susze niszczą biosferę, która 
uczestniczy w procesie fotosyntezy, tworząc zapasy tlenu. Te ostatnie kurczą się niepomiernie 
szybko. Brak naturalnej osłony przed szkodliwym promieniowaniem słońca powoduje wzrost 
zachorowań na raka skóry. Anomalie pogodowe odczytuje się jako karę za ekologiczne grze‑
chy. Prognozy brzmią niezwykle nihilistycznie: jeśli nie zabije nas brak wody i tlenu, nie zdzie‑
siątkuje rak, to na pewno wyniszczy nas głód. 
29 Koniec pierwszego tysiąclecia nie przeszedł bez wywołania tu i ówdzie choćby marginal‑
nych objawów strachu. Jednak Kościół jako strażnik ówczesnej wyobraźni zatrzymuje w pe‑
wien sposób zbiorową panikę poprzez proponowane akty penitencjarne, różne formy ekspiacji 
religijnej. Współcześnie mamy raczej do czynienia z czymś przeciwnym, nie tyle hamuje się 
wybuchy paniki, co je podsyca i wykorzystuje. 
30 U. Eco, C. Martini, W co wierzy ten, kto wierzy?, dz. cyt., s. 15.
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krytyki kultury współczesnej o Nowym Średniowieczu31. Wywiedziona z myśli 
Nikołaja Bierdiajewa refleksja, zwraca uwagę na przeżywany dziś (choć Bierdia‑
jew pisze o początku XX wieku, czasie przed I wojną światową, można odnieść 
wrażenie, że uwaga jest nadal mocno aktualna) przez Europę kryzys duchowy. 
Humanizm i jego wartości, tj. liberalizm, demokracja, parlamentaryzm, konsty‑
tucjonalizm, system prawny, moralność humanistyczna, filozofia racjonalistycz‑
na i empiryczna, wywodzące się z ducha renesansu, straciły na znaczeniu i stały 
się świadectwem schyłku dziejów nowożytnych. Widzialnym objawem zmian, 
według tego rosyjskiego filozofa, jest sytuacja społecznego wrzenia, oczekiwa‑
nie na rewolucję, która zapowiada nowy okres historii oparty już nie na indywi‑
dualizacji, lecz na masie. Jak każdej zmianie, także i tej towarzyszy okres silnej 
barbaryzacji struktury, na ruinach której stanie nowy porządek świata.

Przejściu do nowego Średniowiecza, jak niegdyś przejściu do starego Średnio‑
wiecza, towarzyszy rozkład dawnych społeczeństw i niedostrzegalne powstawa‑
nie społeczeństw nowych. Stary, ugruntowany, ukształtowany społeczny i kul‑
turowy kosmos jest dzisiaj rozbijany przez chaotyczne i barbarzyńskie siły32.

Poza płaszczyzną społeczno-polityczną, Bierdiajew zwraca uwagę także 
na rodzące się w XX wieku pragnienie powrotu do potrzeb duchowych, które 
miałyby zaspokoić głód Boga i religii wykluczonej przez procesy laicyzacji 
i ateizacji, zastąpionej przez humanizm wiarą w człowieka.

Zbliżanie się nowego średniowiecza sygnalizuje także rozkwit doktryn teo‑
zoficznych, zamiłowanie do nauk okultystycznych, odrodzenie magii. Sama 
nauka powraca do swoich magicznych źródeł i już niedługo ostatecznie ujaw‑
ni się magiczny charakter techniki. Religia i wiedza znowu znajdują punkty 
styczne i pojawia się potrzeba religijnej gnozy. Ponownie wchodzimy w at‑
mosferę cudów, tak obcą Nowożytności, ponownie zrodzić się może biała 
i czarna magia. Znowu będą możliwe gorące spory na temat tajemnic życia 
bożego. Przechodzimy od okresu psychicznego do okresu duchowego33.

Kiedy spogląda się na wiek XX, szczególnie na jego drugą połowę, trud‑
no zaprzeczyć tej tezie wobec mnożących się zjawisk nowych ruchów religij‑
nych, ekspansji buddyzmu i hinduizmu, radykalizacji postaw religijnych, jakie 
w ostatniej dekadzie widać w działaniu islamu. Nie można zaprzeczyć zjawisku 

31 Pisałem już o tym w kontekście recepcji kultury średniowiecznej. A. Regiewicz, Co zostało 
ze Średniowiecza po latach? Czyli o współczesnej recepcji kultury Średniowiecza, w: Dialog 
Kultur VI, red. M. Puža, Hradec Kralove 2011.
32 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, przeł. H. Pa‑
procki, Warszawa 2003, s. 65.
33 Tamże, s. 90.
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poszukiwania przez współczesnego człowieka duchowego dziedzictwa, prze‑
strzeni, która pozwoliłaby mu odpocząć poza dyskursami ekonomii i technologii.

Metaforę „Nowego Średniowiecza” kontynuuje Umberto Eco, który na po‑
czątku lat 70. XX wieku opublikował cykl esejów, podejmujących refleksję 
nad dostrzegalnymi analogiami34. Analizując zjawiska społeczno-polityczne, 
włoski mediewista wskazuje na wiele podobieństw między czasami średnio‑
wiecza a współczesną cywilizacją, które uwidaczniają się w zbieżności między 
średniowieczną władzą lokalnych feudałów a współczesnym systemem napięć 
między władzą lokalną a administracją państwową, w trendach kulturowych, 
które starają się połączyć kulturę ludową (niską) z wysoką za pomocą ikonicz‑
ności (obrazów) czy w politycznych projektach o charakterze uniwersalizują‑
cym kulturę. Świat współczesny podlega w dużej mierze władzy technokracji, 
wymykającej się ośrodkom, instytucjom, jednakowoż podporządkowującej 
sobie działania człowieka, społeczeństw i narodów podobnie jak teocentryzm 
w średniowieczu. Globalna wioska, dzięki mechanizmom technokratycznym, 
staje się przestrzenią na kształt metropolis, w którym mieszkańcy nieustannie 
migrują, przypomina tym samym średniowieczne Christianitas.

Na tym tle niezwykle interesująca wydaje się koncepcja myślenia apoka‑
liptycznego, towarzysząca współczesnej kulturze. Wizja utraty kontroli nad 
konsekwencjami technologizacji życia codziennego: począwszy od skutków 
antropologicznych (uzależnienia cyfrowe, zaburzenia percepcji, nowe typy 
chorób), a skończywszy na cywilizacyjnych (bunt maszyn, zamykanie miejsc 
pracy, izolowanie się jednostek itd.) koresponduje z średniowiecznymi lęka‑
mi karmionymi myślą teologiczną. Ówczesne najazdy barbarzyńców, zarazy 
(XIV-XV-wieczne ataki „czarnej śmierci”), głód, niespotykane zjawiska at‑
mosferyczne bynajmniej nie należą do przeszłości. Współczesna cywilizacja 
zmaga się dziś z AIDS, coraz częściej słychać o „epidemii” stanów depresyj‑
nych, impotencji, bezpłodności, które są objawem chorób cywilizacyjnych. 
Brak wody, zanieczyszczenia środowiska powodujące zmiany klimatyczne 
i niespotykane katastrofy, to tylko wycinek zagrożeń, jakie pojawiają się 
w kontekście dyskusji ekologicznych. Zaś dokonywana właśnie „inwazja” 
muzułmańska i tocząca się wokół tego wydarzenia dyskusja, jako żywo przy‑
pomina zapisy późnośredniowieczne.

Co zatem mówi nam koncepcja „Nowego Średniowiecza”? Czy należy 
traktować tę metaforę jako proroctwo wydarzeń, które nastąpią? Czy histo‑
ria się powtarza, pomimo nieustannego postępu cywilizacyjnego? I wresz‑
cie, czy leżące u podłoża ludzkiego postępowania lęki, tak determinujące 
34 U. Eco, The Return of the Middle Ages, w: tegoż, Travels in Hyperreality, New York 1986, 
s. 58-85; w Polsce eseje te zostały włączone w tom U. Eco, Semiologia życia codziennego, 
przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1998, s. 74-102.
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współczesnego człowieka cywilizacji zachodniej, są wyrazem degradacji, 
może nawet barbarzyństwa czy niedojrzałości? Niewątpliwie metafora „No‑
wego Średniowiecza” jest urzekająca, pozwala spoglądać na dzieje nie‑
co w perspektywie heglowskiej, dając jednocześnie nadzieję na nieustanną 
możliwość odradzania się kultury. W takim kontekście wydaje się, że Europa 
przeżywa dziś moment przesilenia, moment krytyczny, w którym stary porzą‑
dek rzeczy musi zginąć, by objawił się „nowy duch”. Takim czasom zawsze 
towarzyszy lęk, który wynika nie tyle z „niewiadomego”, jakie czyha tuż za 
rogiem, ile z poczucia utraty. Strach społeczny wzrasta, gdy chce się chronić 
pewną stabilność, a ta wiąże się z posiadaniem, dobrami, które gwarantują 
bezpieczeństwo. Jednocześnie ten porządek nie ma już niczego do zaoferowa‑
nia, jest to świat bez idei, powtarzający i kopiujący samego siebie, bez ducha, 
który mógłby wyrwać tę kulturę ze stagnacji. To świat zeschłych kości, które 
czekają na pochówek (bo już nie na zmartwychwstanie).
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Streszczenie

Teza Bierdiajewa i Eco rozpoznająca we współczesnych czasach „Nowe Średniowie‑
cze” została dość dobrze omówiona na gruncie badań kulturoznawczych. Ostatnie 
wydarzenia w Europie pozwalają na nowo przyjrzeć się tej koncepcji ze względu 
na dość powszechną retorykę strachu i budowanie narracji kulturowych opartych na 
lęku. Sięgając do zjawisk kulturowych między XIV a XVI wiekiem, można z łatwo‑
ścią rozpoznać w dzisiejszym dyskursie podobne problemy, co pozwala na wyciąga‑
nie wniosków zarówno na gruncie cywilizacyjnym, jak i egzystencjalnym. Z jednej 
strony kulminacja stanów lękowych towarzyszyła wielkim przełomom w kulturze, 
z drugiej zaś jest nieodłączną częścią natury ludzkiej, która daje o sobie znać o wiele 
silniej w sytuacjach materialnej stabilności i pokoju.

Słowa kluczowe: Nowe Średniowiecze, lęki społeczne, kultura strachu, finityzm





Mariusz Sztuka
U N I W E r S y T E T  J A G I E L L O ń S K I

Społeczne doświadczenie strachu  
przed przestępczością. 
Pokusy interpretacyjne

Zamierzam tu podjąć kwestię strachu przed przestępczością. Wszelako nie 
interesuje mnie zjawisko jako takie, ale raczej sposób, w jaki staje się ono 
przedmiotem analiz i refleksji czynionych w ramach dyskursu naukowego. 
Chodzi więc o kwestię strachu, który z różnych powodów zwraca uwagę sys‑
temów eksperckich profesjonalnie zajmujących się badaniem przestępstwa, 
przestępczości, przestępcy oraz badaniem instytucjonalnej bądź pozainsty‑
tucjonalnej reakcji na te zjawiska. Racją dla tak zakreślonego pola oglądu 
jest szereg trudności, które w moim przekonaniu nieuchronnie towarzyszyć 
będą kryminologicznym rozważaniom kwestii strachu przed przestępczością 
jako zjawiska, które opisuje się z perspektywy sentymentów charakteryzu‑
jących konkretną zbiorowość ludzką. Mówiąc o trudnościach, mam też na 
myśli określony rodzaj niebezpieczeństw czy pułapek, na jakie naraża się 
badacz podejmujący wskazaną problematykę. One też – charakteryzowane 
jako pokusy interpretacyjne – staną się przedmiotem bardziej szczegółowego 
rozpoznania.

Zainteresowanie strachem przed przestępczością ma znacznie krótszą hi‑
storię niż zainteresowanie samą przestępczością. Pewien umowny punkt po‑
czątkowy to może połowa lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas powstały wiodące 
amerykańskie ośrodki badania opinii publicznej (Gallup i Harris)1, w których 
próbuje się oddać skalę i charakter zjawiska. Nie do pominięcia jest tu ogólny 

1 P. Ostaszewski, Lęk przed przestępczością, Warszawa 2014, s. 69.
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klimat czasu uzasadniający zainteresowanie tą właśnie sferą społecznego po‑
strzegania rzeczywistości. Kryminolog David Garland kreśli obraz radykalnej 
zmiany, jaka dokonała się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w za‑
kresie postrzegania i reagowania na zjawiska przestępcze w świecie zachod‑
nim2. Najbardziej wyraźnie przełom ten zaznaczył się w społeczeństwach an‑
glosaskich, jakkolwiek jego wpływ, choć nieco słabszy, daje się rozpoznać 
także w innych obszarach rozwiniętego Zachodu. Najogólniej rzecz ujmując, 
ustępuje w tym czasie postawa zrozumienia, a niekiedy wręcz współczucia 
wobec sprawców przestępstw, a jej miejsce zajmuje nastawienie punitywne 
wraz z towarzyszącym mu kompleksem wyraźnie artykułowanych roszczeń 
pod adresem agend formalnej kontroli społecznej. Obraz przestępcy pozba‑
wiony zostaje cech, jakimi nierzadko opatrywano go w okresie dwudziestu 
lat powojennych, w epoce względnie powszechnego i oficjalnie wyrażanego 
przez przedstawicieli administracji państwowej optymizmu wobec możliwo‑
ści korektury postaw przestępczych. Taki klimat odpowiadał wizji przestępcy 
eksponującej status ofiary: ofiary niesprzyjających czynników środowisko‑
wych, socjalizacyjnych, strukturalnych itp. Zwrot, o którym tu mowa, jako 
istotnym elemencie szerszego kontekstu kluczowych kwestii strachu przed 
przestępczością, oddalił taki właśnie obraz przestępcy-ofiary, wydobywając 
jednocześnie i wysuwając na plan pierwszy samą ofiarę przestępstw.

Owo przesunięcie tłumaczy także moment zainteresowania się agencji 
sondażowych uogólnioną opinią Amerykanów na temat przestępczości oraz 
ich doświadczaniem strachu przed przestępczością. Wyniki sondaży nie po‑
zostawiały złudzeń co do kierunku zmian w tym zakresie: zarejestrowano 
wzmożony lęk na podstawie liczby odpowiedzi. Kolejne lata pokazały, jak 
społeczeństwa zachodnie stają się areną postępującego procesu radykalizacji 
nastrojów punitywnych. Dla obserwatorów dostrzegających jego problema‑
tyczność (tak w zakresie społecznych konsekwencji, jak i moralnego wymiaru 
zmian) było oczywiste, że opis i wyjaśnianie zjawiska przestępczości staje się 
często środkiem realizowania polityki represji. Jak również to, że polityka re‑
presji wywodzi przynajmniej częściowo swą legitymizację z wyników badań 
nad zjawiskiem strachu przed przestępczością.

Kategorią, która dobrze służy krytycznej analizie, staje się pojęcie p e ‑
n a l n e g o  p o p u l i z m u. Ono też powszechnie służy ujawnieniu pierw‑
szej z pułapek, jakie wiążą się z podejmowaniem kwestii społecznego stra‑
chu przed przestępczością. Czym jest penalny populizm? Odpowiedź na 
to pytanie nie jest rzeczą prostą, jeśli oczekuje się definicji zadowalającej 

2 D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, 
Chicago 2002.
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wszystkich użytkowników tego coraz bardziej popularnego określenia. Naj‑
częściej cytowana w tym względzie monografia autorstwa Johna Pratta3 
nie proponuje jednoznacznej definicji. Skorzystajmy więc z najnowszego 
opracowania autorstwa Michaliny Szafrańskiej, która ujmuje omawiane zja‑
wisko penalnego populizmu w wymiarze działań politycznych (i tutaj wy‑
różnia trzy tendencje: propozycje prostych i prędkich rozwiązań legislacyj‑
nych, promocja rozwiązań w mediach, ostentacyjne lekceważenie systemów 
eksperckich) oraz na płaszczyźnie retoryki4. Ta ostatnia służy „wykreowa‑
niu w umysłach obywateli uproszczonej i – przynajmniej powierzchownie – 
spójnej wizji rzeczywistości”5.

Główną pokusę interpretacyjną należy wiązać z przyjmowaniem niezapo‑
średniczonej relacji pomiędzy poziomem przestępczości a rozmiarami wy‑
stępującego w społeczeństwie strachu przed przestępczością. Innymi słowy, 
będzie to skłonność do traktowania strachu jako jednoznacznej odpowiedzi na 
obiektywne, realne zagrożenie ze strony przestępców. Przyjrzyjmy się zatem 
występującym postaciom takiej właśnie orientacji z perspektywy krytycznej, 
obnażającej najczęściej występujące tu uproszczenia.

Po pierwsze, przyjmując założenie odnośnie do lęku jako niezapośredni‑
czonej reakcji na obiektywny stan rzeczy identyfikowany z jego przedmiotem, 
nie uwzględnia się dość dobrze rozpoznanego przez psychologów społecz‑
nych mechanizmu iluzorycznej korelacji. Odpowiada on za te sytuacje, w któ‑
rych status realnego, bezpośredniego zagrożenia skłonni jesteśmy przypisy‑
wać raczej osobom realizującym odmienne od naszych strategie życiowe6. 
Koniec lat 60. ubiegłego wieku to w USA czas, w którym znacznie wzrosła 
świadomość wewnętrznego zróżnicowania społecznego Amerykanów. Przy‑
czyniły się do tego otwarcie manifestowane ambicje emancypacyjne środo‑
wisk mniejszościowych (rasowych, kulturowych, seksualnych), podważające 
wizję społeczeństwa jako kulturowego i moralnego monolitu. Zygmunt Bau‑
man mówi w tym kontekście o zjawisku miksofobii (lęk w obliczu społecz‑
nego zróżnicowania) jako inicjalnym podłożu wyrażanych otwarcie obaw7.

Po drugie, strach przed przestępczością może ujawniać się nie tyle jako 
rezultat trafnego postrzegania rzeczywistych zagrożeń, co efekt ulegania 

3 J. Pratt, Penal populism, London–New York 2007.
4 M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Kraków 2015, s. 43-64.
5 Tamże, s. 47. W zakresie penalno-populistycznej retoryki autorka analitycznie wyróżnia 
osiem szczegółowych elementów treściowych.
6 Zob. W. Łukaszewski, B. Weigl, Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludz-
kiej?, w: Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, 
A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001, s. 53.
7 Zob. Z. Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007, s. 120.
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przemyślanym i metodycznie realizowanym strategiom socjotechniki. Trzy‑
mając się rozróżnień, jakie w przedmiocie społecznego sterowania wprowa‑
dził Adam Podgórecki, należałoby mówić w tym miejscu o swoistej c i e m ‑
n e j  i n ż y n i e r i i  s p o ł e c z n e j8. Skądinąd u podłoża polityki celowego 
manipulowania lękiem zbiorowości nie zawsze muszą leżeć niskie moralnie 
motywy. Warto wziąć pod uwagę choćby to, w jaki sposób wspólne przeżywa‑
nie zagrożenia scala i konsoliduje grupę9. Na ogół jednak strategie indukowa‑
nia lęku posiadają wykładnię pragmatyczną związaną z osiąganiem określo‑
nego efektu w postaci głosów wyborczych. W tym miejscu wskazać należy, 
iż to właśnie retoryka odwołująca się do emocji strachu przed przestępczością 
towarzyszyła kampaniom wyborczym prowadzonym przez prawicową część 
sceny politycznej od lat 70. ubiegłego wieku, przyczyniając się do zwycięstwa 
partii konserwatywnej Margaret Thatcher oraz tryumfu wyborczego Ronalda 
Rea gana10. Temat strachu przed przestępczością, jako rezultat stosowania so‑
cjotechnik, gdy pojawia się w dyskursie krytycznym, wydobywa kwestię pod‑
miotu realizowanej w ten sposób strategii manipulacji. Najczęściej zwraca się 
uwagę na rolę establishmentu zainteresowanego odwracaniem uwagi społe‑
czeństwa od problemów, których praktyczne rozwiązanie jest bądź niemożli‑
we, bądź godziłoby w interes elit. Przy czym strategie te mogą być realizowa‑
ne z wykorzystaniem przywołanego wcześniej mechanizmu miksofobii, czego 
przykład podaje Bauman, wskazując na zjawisko dangeryzacji odmienności11.

Gdy o interesie ekonomicznym mowa, nie sposób pominąć tego, jak roz‑
powszechnione poczucie osobistego zagrożenia daje się zdyskontować w ra‑
mach rozwijających się gałęzi przemysłu i usług. Przykładem wzrastająca 
popularność osiedli grodzonych (gated communities), popyt na techniczne 

8 Zob. A. Podgórecki, Socjologiczna teoria prawa, Warszawa 1998, s. 173.
9 Jan Lutyński, twórca koncepcji działań pozornych, interesującą nas klasę czynności prawdo‑
podobnie zaklasyfikowałby jako ich nieswoistą postać. Konstytuujący każde działanie pozorne 
element fikcji dochodzi tu wyraźnie do głosu i jest rekompensowany wartością zakładanego 
celu. „Sytuacja taka występuje wówczas, gdy w obliczu groźnego niebezpieczeństwa w danej 
grupie podejmuje się działania, które faktycznie nie mogą odsunąć niebezpieczeństwa, choć 
rzekomo dlatego właśnie są wykonywane. O ich pozornym charakterze wiedzą członkowie 
tej grupy, lecz nie ujawniają tego, ponieważ zdają sobie sprawę, że jakakolwiek organizowana 
aktywność ma pozytywne znaczenie dla grupy, zapobiega panice, przywraca wiarę we własne 
siły, itp. […]”. Cyt. za: J. Lutyński, Nauka i polskie problemy: komentarz socjologa, Warszawa 
1990, s. 108.
10 O relacjach pomiędzy zmienionym stylem praktycznego podejmowania problemów dewia‑
cji a przeobrażeniami klimatu społeczno-ekonomicznego pod wpływem ideologii neoliberalnej 
piszę w innym miejscu. Por. M. Sztuka, Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze 
o nowoczesność, Kraków 2013, s. 138-148.
11 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpienia, Warszawa 2000, s. 35.
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środki ochrony, zaawansowaną technologicznie infrastrukturę mającą dać po‑
czucie bezpieczeństwa. Rozwój rynku w tym zakresie wiąże się – zwracają 
uwagę kryminolodzy kulturowi – ze swoistą estetyzacją produktów branży 
security. Przykładem – reklamowanie gustownych krat okiennych12.

W końcu strach przed przestępczością pojawia się w innym jeszcze kontek‑
ście interpretacyjnym, którego rozumienie pozwala dostrzec problematycz‑
ność zbiorowych reakcji. Odmiennie niż w dwu poprzednich przypadkach, 
strach jest tu co prawda uzasadniony obiektywnie niekorzystnym kierunkiem 
zmian w rozmiarach i strukturze przestępczości, ale zmiany te traktowane są 
jako nieodzowny element obiektywnych przeobrażeń społecznych. Zarówno 
dewiacja, jak i odpowiadające jej poczucie zagrożenia, stają się tym samym 
ceną, jaką należy płacić za postęp dokonujący się w wielu dziedzinach co‑
dziennego życia. Wzmożona zapadalność na choroby cywilizacyjne, wypad‑
ki komunikacyjne, degradacja środowiska naturalnego, to zjawiska, które 
w wyniku procesów modernizacyjnych należy traktować jako stały element 
codziennego doświadczenia. Zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa osobi‑
stego uzupełnia tę listę, współtworząc obraz, który w analizach Ulricha Becka 
określany jest mianem społeczeństwa ryzyka13. Zbliżony rodzaj wyjaśniania 
może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wzmożonego strachu przed 
przestępczością w okresie transformacji systemowej. Strach przed przestęp‑
czością jest reakcją nieadekwatną nie dlatego, że pozbawiony jest podstaw 
w sferze zdarzeń obiektywnych, ale dlatego, że jest przeżywany w separacji 
od tych wszystkich dobrodziejstw wynikających z życia w demokratycznym 
społeczeństwie. Należy pozbyć się tęsknoty za bezpieczeństwem, jakie za‑
pewniało państwo niedemokratyczne i cieszyć się wolnością nawet kosztem 
ryzyka, które się z nią nieuchronnie wiąże.

Wpływ mediów na kształtowanie się zniekształconych przekonań co do 
skali zagrożenia własnego bezpieczeństwa to stały motyw toczącego się dys‑
kursu lęku. Wystarczy zdać sobie sprawę z roli, jaką odgrywają one w zakre‑
sie poszerzania percepcji zróżnicowania świata społecznego oraz jako instru‑
ment wpływu społecznego grup interesu sprawujących kontrolę właścicielską 
nad środkami masowej komunikacji. W sposób szczególny rola mass mediów 
ujawnia się w sytuacji zmiany społecznej, gdy procesom demokratyzacji 
i postępowi pluralizmu towarzyszy uwolnienie mediów z dotychczasowego 

12 Zob. J. Ferrel, K. Hayward, J. Young, Cultural Criminology. An Invitation, London 2008, 
s. 97. O lęku przed przestępczością w kontekście postępującego ekonomizmu i marketyzacji 
życia społecznego na przykładzie polskich doświadczeń zob. M. Łoś, Post-Communist Fear of 
Crime and the Commercialization of Security, „Theoretical Criminology” 2002, nr 6 (2).
13 Zob. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla,  
Warszawa 2002. 
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gorsetu kontroli ideologicznej i poddanie ich mechanizmom gry rynkowej. 
W tak określonych warunkach doniesienia sensacyjne, informacje dotyczące 
zdarzeń kryminalnych, zyskują status produktów szczególnie cenionych.

Dogodną perspektywę teoretyczną dla podejmowania kwestii niezasadne‑
go lęku przed przestępczością tworzy nurt społecznego konstruktywizmu14. 
W tym kontekście wartą zasygnalizowania jest koncepcja p a n i k i  m o ‑
r a l n e j  Stanleya Cohena15. Pierwotnie odnosiła się do młodzieżowych grup 
subkulturowych w Wielkiej Brytanii (Mods i Rockers). Z czasem, w drodze 
kolejnych modyfikacji poszerzała swoje możliwości eksplanacyjne, obejmu‑
jąc szersze kategorie zjawisk dewiacyjnych. Koncepcja ta opisuje i wyjaśnia 
to, w jaki sposób zdarzenia (znane od dawna bądź nowe) stają się przedmio‑
tem społecznego zaniepokojenia, a z czasem wrogości, jak nabywają w wyni‑
ku określonych reakcji widowni społecznej (mediów, autorytetów moralnych, 
polityków) cech kojarzonych z zagrożeniem. Wyjaśniona zostaje, innymi 
słowy, anatomia tytułowego zjawiska paniki. Ze względu na swój charakter, 
koncepcja Cohena przywoływana była w ramach polemik wokół zjawiska 
wzrostu przestępczości oraz wzrostu poczucia zagrożenia osobistego w po‑
łowie lat 70.

Istnieją okoliczności, które w innym jeszcze świetle pozwalają widzieć 
centralne zagadnienie lęku przed przestępczością, jako fragmentu szerszych 
przewartościowań w obszarze reagowania na zjawiska dewiacyjne. W cyto‑
wanych już rozważaniach Garland poświęca nieco miejsca kwestii poparcia, 
jakiego w pierwszych powojennych dziesięcioleciach amerykańska klasa 
średnia udzielała projektom resocjalizacyjnym16. Precyzyjniej chodzi tu o re‑
prezentację tzw. professional middle class, skupiającej obywateli, których po‑
zycję (w odróżnieniu od tradycyjnej klasy średniej) wyznacza nie tyle status 
własnościowy, ile raczej kapitał specjalistycznego wykształcenia i posiadania 
stałej pracy.

Zdaniem Garlanda, jednym z powodów optymizmu resocjalizacyjnego 
tej warstwy było jej uprzywilejowane ulokowanie w strukturze społecznej 
i kulturowej17. Wiązało się to z zamieszkiwaniem bezpieczniejszych dziel‑
nic, posyłaniem dzieci do „lepszych” szkół, o wyższym poziomie kształce‑
nia i zapewniających skuteczniejszą ochronę przed agresją, narkotykami. 

14 Upraszczając nieco, przyjmuję to określenie łącznie dla koncepcji wywiedzionych z inter-
akcjonizmu symbolicznego. Znajdują tu swoje miejsce teorie i koncepcje reakcji społecznej 
związane z pojęciem naznaczenia, stygmatyzacji czy labelingu.
15 S. Cohen, Folk devils and moral panics: the creation of the Mods and Rockers, London 1972.
16 Zob. D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, 
dz. cyt., s. 148-152.
17 Zob. tamże, s. 150.
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Generalnie chodziło więc o niższą ekspozycję na zdarzenia dewiacyjne oraz, 
konsekwentnie, niższe prawdopodobieństwo przeżywania uzasadnionego 
lęku przed przestępczością. Codzienność wolna od osobistego doświadczenia 
wiktymizacyjnego sprzyjała przyjmowaniu bardziej liberalnego stanowiska 
w kwestiach systemowego sposobu reagowania na zjawiska społeczno-pato‑
logiczne. To właśnie przedstawiciele głównie tej warstwy społeczeństwa two‑
rzyli ciała eksperckie, odpowiedzialne koncepcyjnie za rozwój zorientowane‑
go resocjalizacyjnie systemu kontroli społecznej18.

Nie jest prawdopodobne, aby odwrót od modelu resocjalizacyjno-opie‑
kuńczego mógł dokonywać się przy niezmienionej postawie szerokich środo‑
wisk stanowiących jego dotychczasowe zaplecze społeczne. Spadek poparcia 
dla resocjalizacji jako sposobu rozwiązywania problemu przestępczości był 
więc w znacznej mierze konsekwencją doświadczanego przez klasę średnią, 
a nieznanego wcześniej w tym stopniu zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. 
Działo się to na skutek przekraczania przez zjawiska dewiacyjne dotychcza‑
sowych ram wyznaczonych im na mapie społecznej19. Niezależnie od trafno‑
ści tej części rozważań Garlanda, zasługują one na szczególniejszą uwagę. 
Odsłania się tu bowiem istotny, a często niedostatecznie uświadamiany, pro‑
blem indywidualnych, osobistych nastawień oraz ich wpływu na profesjonal‑
ny sposób oceny nie tylko sposobów radzenia sobie z przestępczością, ale 
także bardziej podstawowych kwestii związanych z interpretacją lęku przed 
przestępczością20.

W referowanych wcześniej krytycznych stanowiskach wobec kolektyw‑
nych postaw strachu przewija się motyw wspólny. Jest nim przypisywana 
zbiorowości niezdolność bądź niechęć do widzenia własnej sytuacji w spo‑
sób, w jaki chcą ją widzieć ciała eksperckie dysponujące niedostępnym dla 
reszty społeczeństwa przywilejem poznawczym. Jest to też, uwzględniając 
ustalenia badaczy penalnego populizmu, niezdolność do rozpoznawania we 
własnych postawach i reakcjach wpływu obliczonych na doraźny efekt tech‑
nik manipulacji ze strony grup politycznego bądź ekonomicznego interesu.

18 Indywidualny interes ekonomiczny związany z utrzymaniem przez specjalistów stanowisk 
w ramach rozbudowanego systemu opieki i resocjalizacji stanowi dla Garlanda dodatkowe uza‑
sadnienie masowego poparcia klasy średniej dla modelu korekcyjnego.
19 „Rosnąca przestępczość przestała być domeną abstrakcyjnej statystyki, ale przyjęła postać 
powszechnej świadomości oraz jednostkowego doświadczenia”. Cyt. za: D. Garland, The Cul-
ture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, dz. cyt., s. 153.
20 Zauważmy, że w 2016 roku rozważania Baumana na temat miksofobii oraz jego analizy 
procesów dangeryzacji uchodźcy czyta się nieco inaczej niż przed kilkoma jeszcze laty. Nie 
chodzi o zasadnicze podważenie diagnoz, ale modyfikujący wcześniejszą recepcję wpływ kon‑
tekstów sytuacyjnych.
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Czyniona z tej perspektywy charakterystyka interesującego nas zjawiska 
nie jest wolna od zasadniczego mankamentu. Można bowiem rzecz całą in‑
terpretować – jak chcą wtajemniczeni eksperci – jako zderzenie racjonalności 
(właściwej specjalistom) z jakąś postacią irracjonalności towarzyszącej prze‑
żywającym lęk masom21. Można jednak podjąć opłacalny ostatecznie wysi‑
łek, aby sytuację przedstawić sobie jako zderzenie konkurencyjnych wobec 
siebie, aczkolwiek równoprawnych roszczeń do racjonalności, czy też lepiej, 
jako dwóch jej rodzajów: racjonalność naukowa vs. racjonalność społeczna. 
W celu bliższego scharakteryzowania drugiego z wariantów warto sięgnąć do 
analiz Ulricha Becka, który podobne rozróżnienie czyni w kontekście oceny 
postrzeganego przez ludzi ryzyka katastrofy ekologicznej. Otóż właśnie p o ‑
s t r z e g a n i e  ryzyka przeciwstawione jest tu stanowiącemu domenę wiedzy 
eksperckiej s t w i e r d z a n i u  ryzyka. Stwierdzenie „nie ma się czego bać” 
jest komunikatem formułowanym z pozycji monopolu na definiowanie ry‑
zyka. Monopol ten wsparty autorytetem racjonalności naukowej zderza się 
z potocznym doświadczeniem tych, którzy wiedzą najlepiej, że „jest się czego 
bać”. Wówczas też ujawniać się może wyraźna nierównomierność obydwu 
dyskursów22.

Oczywiście da się w stosunku do tego typu argumentacji podnieść zarzut, 
zgodnie z którym rodzaj wiedzy, jaką dysponują eksperci monitorujący za‑
grożenia ekologiczne, to zupełnie co innego niż wiedza, którą posiadają spe‑
cjaliści demistyfikujący pozorny czy irracjonalny charakter obaw przed prze‑
stępczością. Jest to prawda, lecz jednocześnie wskazanie specyfiki wiedzy 
21 Retoryka systemu eksperckiego odwołuje się do argumentu nieuprawnionego sposobu 
wykorzystywania badań opinii publicznej, których rezultaty „(Wy)abstrahowane z kontekstu, 
wybiórczo prezentowane lub tendencyjnie interpretowane stają się koronnym argumentem na 
rzecz realizacji wątpliwych legislacyjnych przedsięwzięć. Podobnie bywa w przypadku da‑
nych dotyczących strachu przed przestępczością, wyników badań wiktymizacyjnych oraz da‑
nych statystycznych. Ich rzetelna wykładnia wymaga rozeznania w dziedzinie nauk penalnych  
(a często również nauk społecznych) oraz przynajmniej elementarnej wiedzy metodologicz‑
nej”. Cyt. za: M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Kraków 2015, s. 47.
22 Beck obrazuje to przywołując sytuację rodziców doświadczających choroby dziecka po‑
wodowanej rozwojem niebezpiecznych dla środowiska technologii. „Nie muszą oni dłużej 
rozmyślać o swoim położeniu. To, co dla nauki jest «ukrytym skutkiem ubocznym» i «niebez‑
piecznymi zależnościami» dla nich przybiera postać «zanoszących się kaszlem dzieci», które 
przy mglistej pogodzie sinieją i duszą się. Po tej stronie barykady «skutki uboczne» mają głos, 
oczy, twarze i łzy. To powoduje, iż wszystkie deklaracje o małej wadze zjawiska zaczynają się 
rozmywać, a pytania niejako same z siebie kierują się w inną stronę. Wkrótce jednak rodzice 
będą musieli się przekonać, że ich własne oświadczenia i doświadczenia w ogóle nic nie znaczą 
dopóty, dopóki kolidują z ugruntowaną, naukową nieświadomością. Krowy w gospodarstwie 
położonym obok nowo powstałej fabryki chemicznej mogą zabarwiać się na żółto, ale jak dłu‑
go nie jest to «naukowo udowodnione», sprawa nie istnieje”. Por. U. Beck, Społeczeństwo 
ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, dz. cyt., s. 79.
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społecznej (wiedzy o człowieku) nie tylko nie oddala problematyczności eks‑
pertyz w dziedzinie stanowiącej obszar naszego zainteresowania, lecz jeszcze 
bardziej ją uwydatnia, wskazując na kluczowy aspekt zagadnienia.

O ile bowiem przedstawiciel nauk przyrodniczych bądź technicznych 
może, bez większych konsekwencji dla jakości uprawianych przez siebie ba‑
dań, wypowiadać krytyczne sądy co do zdolności poznawczych tych, którzy 
pozbawieni są właściwej jemu samemu zdolności wglądu, perspektywy ana‑
litycznej, instrumentarium badawczego i języka opisu, o tyle uczony, którego 
obiektem analiz jest człowiek i jego sprawy, postępując identycznie w stosun‑
ku do przedmiotu swojej refleksji, nieuchronnie stawia pod znakiem zapytania 
wartość poznawczą, a nierzadko też wartość moralną własnego zaangażowa‑
nia badawczego23.

Mowa tu o drugiej z pułapek, na jakie naraża się badacz podejmujący pro‑
blem strachu przed przestępczością. Jeśli wcześniej charakteryzowana pokusa 
to brak dystansu i zdolności krytycznej percepcji e m o c j i  i n n y c h,  a także 
ich genezy (co skutkuje postrzeganiem lęku przed przestępczością jako zjawi‑
ska niezapośredniczonego w procesach społecznego konstruowania rzeczywi‑
stości), to pokusa, o której mowa w tym miejscu, oznacza niezdystansowanie 
wobec w ł a s n e j  e m o c j o n a l n o ś c i,  skłaniającej do łatwego budowania 
kapitału dystynkcji. W obydwu przypadkach będzie to rodzaj fatalnego znie‑
kształcenia perspektywy poznawczej.

Trudno nie zauważyć, jak ryzykowne jest w tym kontekście sięganie do 
określenia populizm (populizm penalny) i czynienie go centralnym elemen‑
tem siatki kategorialnej. Pomijając nawet olbrzymią wieloznaczność i brak 
zasadniczego konsensusu co do obszaru znaczeniowego, używanie tego po‑
jęcia jako instrumentu opisu naukowego może być sygnałem niebezpieczne‑
go zbliżania się do rejonów zdominowanych przez nieuświadamianą często 
idiosynkrazję24.

Czy istnieje możliwość znalezienia się w bezpiecznej odległości od oby‑
dwu pułapek zastawionych na tych, którzy podejmują się interpretowania zja‑
wiska lęku przed przestępczością? Garland nie unika angażowania kategorii 

23 Właśnie w tym miejscu konieczne wydaje mi się wskazanie źródeł mojego zainteresowania 
problematycznością naukowego dyskursu wokół lęku przed przestępczością. Był nim esej Aga‑
ty Bielik-Robson, w którym powyższa myśl pojawia się w kontekście przeciwstawienia figury 
zaangażowanego intelektualisty (wraz z właściwą mu tendencją do arywizmu) figurze klerka 
(A. Bielik-Robson, Klerk i intelektualista: o pokusie pogardy w myśleniu, „Res Publica Nowa” 
1999, nr 5/6). Tekst uwrażliwiający i immunizujący.
24 Andrzej Walicki zwraca uwagę na to, jak nadużywane dziś pojęcie populizmu zmieniało 
swoje obszary znaczeniowe, stając się obecnie – pod wpływem ideologii neoliberalnej – okre‑
śleniem negatywnie stygmatyzującym. Zob. A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, 
Kraków 2007, s. 122. 
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penalnego populizmu w rekonstrukcjach powstawania i ewolucji aktualnego 
klimatu społecznego wokół zjawisk przestępstwa i dewiacji25. Jednocześnie 
zdobywa się na to, by polemicznie odnieść się do strategii demistyfikujących 
świat zbiorowego poczucia zagrożenia. Widać to w rozważaniach problema‑
tyzujących aplikacyjne walory wspomnianej wcześniej koncepcji paniki mo‑
ralnej. Mając na względzie jej konstruktywistyczny rodowód, pokazuje, że 
wywiedziona z niej argumentacja obraca się niejednokrotnie przeciwko jej 
wyrazicielom, przyjmując formę stygmatyzowania stygmatyzujących. Sam 
autor przedstawia to jako swoistą postawę rewanżu środowiska teoretyków 
wobec nieadekwatnie reagującego społeczeństwa26. Nie jest to jedyny przy‑
kład zniuansowanego stosunku do cudzych lęków, a tym samym przykład od‑
pierania pokusy łatwego wyróżniania się na tle irracjonalności zbiorowego 
sentymentu. Zmarły w 2013 roku brytyjski kryminolog Jock Young – fak‑
tyczny autor określenia „panika moralna”, współtwórca nurtu kryminologii 
radykalnej czerpiący pełnymi garściami z dorobku konstruktywizmu – uru‑
chamia jednak swój, by tak to określić, i n s t y n k t  k l e r k a, gdy protestuje 
przeciwko traktowaniu aktywności mediów jako wyłącznej determinanty lęku 
przed przestępczością27.

Jest więc punkt odniesienia dla możliwych i potrzebnych – także na grun‑
cie rodzimym – prób podjęcia na nowo jakże istotnych problemów funkcjo‑
nowania współczesnego społeczeństwa.
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Streszczenie

Tekst podejmuje zagadnienie społecznego strachu przed przestępczością jako przed‑
miotu naukowego opisu i interpretacji. Zjawiska tego nie da się analizować w ode‑
rwaniu od ogólnego sposobu rozumienia dewiacji i społecznej patologii, jak również 
preferowanych sposobów reakcji instytucjonalnej. Artykuł koncentruje się na tym 
aspekcie eksplorowania strachu przed przestępczością, który niesie ze sobą szcze‑
gólny rodzaj zagrożenia dla statusu badacza jako niezaangażowanego intelektualisty.

Słowa kluczowe: strach, strach przed przestępczością, reakcja karna, populizm 
penalny





Łukasz Burkiewicz
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Strach i lęk oraz ich obecność  
we współczesnej cypryjskiej kulturze ludowej

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie grupy wierzeń ludowych, 
odnoszących się do strachu i lęku, obecnych we współczesnej cypryjskiej 
kulturze ludowej, a posiadających swoje korzenie w wielokulturowej histo‑
rii wys py. Zagadnienie kultury cypryjskiej nie jest problemem jednorodnym, 
gdyż była ona kształtowana (i nadal jest) przez szereg uwarunkowań wyni‑
kających z historii tego kraju, w tym przede wszystkim przez wieloaspekto‑
wy spór pomiędzy greckimi i tureckimi Cypryjczykami o tożsamość wyspy, 
a jego geneza jest głęboko wpisana w historię regionu1.

Cypryjski folklor nie doczekał się dotychczas pracy, która kompleksowo po‑
deszłaby do tego zagadnienia2, ale należąc do greckiego kręgu kulturowego, stał 
się w sposób naturalny również przedmiotem zainteresowania badaczy kultury 
ludowej Grecji kontynentalnej, m.in. Georga Fredericka Abbota (1874-1947)3, 

1 N. Coureas, The Apple of Concord: The Great Powers and Cyprus, 400‑1960, „Κυπριακαί 
Σπουδαί” 2005, t. 67-68, s. 447-462; Ł. Burkiewicz, Kilka uwag o przyszłości zarządzania 
kulturą w kontekście Prezydencji Republiki Cypru w Radzie Unii Europejskiej (VII-XII 2012), 
„Perspektywy Kultury” 2013, nr 2 (9), s. 92.
2 Na gruncie polskim o cypryjskim folklorze pisał: P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, 
w: Cypr: dzieje, literatura, kultura, t. 2, red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski, War‑
szawa 2014, s. 331-352. O folklorze cypryjskim w sposób syntetyczny pisali: Y. Papadakis, 
Folklore (Cyprus), w: Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English, red. E. Benson, 
L.W. Conolly, London-New York 2005, s. 521-522; Y. Papadakis, B. Azgin, Folklore, w: Südo-
steuropa-Handbuch, t. 8: Zypern, red. K. Grothusen, W. Steffani, P. Zervakis, Göttingen 1998, 
s. 703-720.
3 G.F. Abbott, Macedonian Folklore, Cambridge 1903.
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Johna Cuthberta Lawsona (1874-1919)4 oraz Clementa Arthura Milesa (1881-
1918), autora doskonałej pracy o zwyczajach świątecznych, zarówno tych 
chrześcijańskich, jak i pogańskich5. Nadal interesującym wprowadzeniem do 
kultury i tradycji Cypru w szerszym kontekście (grecko-tureckim) jest już 
starsza praca Sir Henry’ego Luke’a (1884-1969), wysokiego brytyjskiego ofi‑
cera kolonialnego o polskim pochodzeniu6.

Po 1974 roku kultura na Cyprze stała się polem działań politycznych, in‑
gerujących w kwestie tożsamościowe7, co wpłynęło na fakt, że nie powstała 
dotychczas praca badająca wzajemne wpływy obu społeczności, greckich i tu‑
reckich Cypryjczyków, na tle szeroko rozumianej kultury, tj. języka, tradycji, 
obyczajów, współistnienia itd.8. W ostatnim czasie (2012) pod patronatem 
Cyprus Research Centre z siedzibą w Nikozji ukazała się praca pt. Από την 
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου (Elementy niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego na Cyprze), która w dużej mierze dotyczy greckiej stro‑
ny ludowej tradycji cypryjskiej9. Z kolei tureccy Cypryjczycy po 1974 roku 
nie są poddawani podobnym badaniom10.

Opis problematyki związanej z kulturą cypryjską w polskiej literaturze po‑
jawił się stosunkowo niedawno; zdecydowanie lepiej opracowane są kwestie 
archeologiczne11, dzieje historyczne12 oraz problemy polityczne13 dotyczące 
wyspy. Wprowadzeniem do kultury i tradycji cypryjskiej jest praca Polki 

4 J.H. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion: A Study in Survivals, 
Cambridge 1910.
5 C.A. Miles, Christmas in Ritual and Tradition, Christian and Pagan, London 1912.
6 H. Luke, Cyprus: A Portrait and an Appreciation, London 1957.
7 P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, dz. cyt., s. 331.
8 Y. Papadakis, Echoes from the Dead Zone: Across the Cyprus Divide, London 2005, s. 203.
9 Από την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου (Elements of the intangible cultural 
heritage of Cyprus), general oversight-coordination A. Pouradier Duteil-Loizidou, research and 
writing of texts A. Yiangou, A. Nicolaou-Konnari, C. Cōnstantinou, A. Xenophontos, text in 
Greek with parallel English translation, Nicosia 2012.
10 Y. Papadakis, Greek Cypriot Narratives of History and Collective Identity: Nationalism as 
a Contested Process, „American Ethnologist” 1998, t. 25, nr 2, s. 149-165.
11 M.in. liczne prace E. Papuci-Władyki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie‑
go. Od 2011 r. kieruje ona pracami w ramach projektu Paphos Agora Project, badającego agorę 
starożytnego miasta Nea Pafos na Cyprze.
12 Prace J. Hauzińskiego i Ł. Burkiewicza (m.in. monografie: Ł. Burkiewicz, Na styku chrze-
ścijaństwa i islamu. Krucjaty i Cypr w latach 1191-1291, Kraków 2008; tenże, Polityczna rola 
Królestwa Cypru w czternastym wieku, Kraków 2013).
13 Na gruncie problematyki polityki badania prowadzą A. Adamczyk (tenże, Cypr. Dzieje po-
lityczne, Warszawa 2002) i P. Osiewicz (tenże, Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej: aspekty 
prawne i polityczne, Toruń 2008; tenże, Konflikt cypryjski, Warszawa 2013).
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mieszkającej na Cyprze, Izabeli Theophilou14. Jednak dopiero opublikowane 
w ostatnim czasie prace z powodzeniem wypełniają lukę w polskiej literaturze 
dotyczącej kultury cypryjskiej (w tym ludowej): idąc chronologicznie pierw‑
szym dziełem jest obszerna (ponad 700 stron) książka autorstwa Mariusza 
Misztala, opisująca dzieje Cypru od czasów prehistorycznych po współcze‑
sne15; drugą pracą jest dwutomowa publikacja pod redakcją Małgorzaty Bo‑
rowskiej, Przemysława Kordosa, Dariusza Maliszewskiego, podsumowująca 
projekt badawczy pt. Cypr – dzieje, literatura, kultura, realizowany od 2010 
roku przez Wydział Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersy‑
tetu Warszawskiego16.

* * *

Aktywność lokalnych społeczności, dialekt w którym się porozumiewają, 
czynności codzienne, które wykonują, przejawy ich uczuć religijnych, wy‑
miana społeczna, nawet elementy ich rekreacji oraz diety, to części składowe 
tworzące tożsamość ludzi oraz przyczyniające się do powstania więzi, które 
ich łączą. Wszystkie te elementy, razem lub oddzielnie, tworzą niematerial‑
ne dziedzictwo kulturowe kraju, które jest nierozerwalnie związane z życiem 
mieszkańców danego obszaru i przekazywane z pokolenia na pokolenie, mię‑
dzy innymi w postaci tradycji ludowej, również na Cyprze17.

Obecnie Cypr, geograficznie trzecia największa po Sycylii i Sardynii wy‑
spa Morza Śródziemnego, z politycznego punktu widzenia jest podzielony 
na cztery części: 1) uznawaną przez społeczność międzynarodową Republi‑
kę Cypru (zajmuje 59,74% powierzchni wyspy), 2) okupowaną przez woj‑
ska tureckie północną część wyspy, tzw. Turecką Republikę Północnego Cy‑
pru, uznawaną na forum międzynarodowym jedynie przez Turcję (34,85%); 
3) kontrolowaną przez ONZ strefę buforową między południową a północą 
częścią wyspy (2,67%); 4) suwerenne bazy brytyjskie na półwyspie Akro‑
tiri i w Dekelii (2,74%)18. Współcześnie bardzo ciężko jest stwierdzić, że 

14 I. Theophilou, Cypr. Osobliwości miedzianej wyspy, Nicosia 1999.
15 M. Misztal, Historia Cypru, Kraków 2013.
16 Cypr: dzieje, literatura, kultura, red. M. Borowska, P. Kordos, D. Maliszewski, t. 1-2, War‑
szawa 2014.
17 L. Loizou Hadjiigavriel, Introductory greeting, w: Elements, dz. cyt., s. 18.
18 P. Osiewicz, Pokojowa regulacja, dz. cyt., s. 8-9; tenże, Kwestia cypryjska i jej wpływ 
na negocjacje akcesyjne Turcji z Unią Europejską po 2004 roku, w: Turcja i Europa. Wyzwa-
nia i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011, s. 108; A. Adamczyk, Problem cypryjski –  
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mieszkańcy wyspy, których obecnie na Cyprze mieszka nieco ponad 1 mln 
(w tym w północnej części wyspy ok. 275 tys. osadników z Turcji), stanowią 
jednolite społeczeństwo. Po wydarzeniach z 1974 roku Cypryjczycy (greccy 
i tureccy) stanowią dwie odrębne grupy, które żyją we wzajemnej, pogłębia‑
jącej się izolacji19.

Spór pomiędzy greckimi i tureckimi Cypryjczykami jeszcze do niedaw‑
na toczył się również na gruncie pochodzenia pierwszych mieszkańców 
wyspy: jedna teoria głosiła, że przybyli oni z Bałkanów, przez co mają być 
spokrewnieni z przodkami dzisiejszych Greków; druga teoria mówiła, że 
bezpośrednio z Anatolii, kolebki dzisiejszych Turków20. Dopiero ostatnie od‑
krycia archeologiczne zamknęły spór pomiędzy zwolennikami dotychczaso‑
wych koncepcji pochodzenia Cypryjczyków (Eteocypryjczyków) i dowodzą 
dużo wcześniejszej obecności człowieka na wyspie, która nie wykazywała 
znacznych obcych wpływów i interferencji21. W połowie XV w. p.n.e. Ete‑
ocypryjczycy zostali skolonizowani przez mówiący po grecku lud, Achajów, 
który tworząc cywilizację mykeńską zdominował basen Morza Egejskiego22. 
Po rozpadzie imperium rzymskiego Cypr pozostał pod kontrolą Konstanty‑
nopolu, który toczył ciężkie walki o wyspę z Arabami, a wyspa przechodziła 
z rąk do rąk, niemniej cały czas rozwijała się kultura grecka23. Pod koniec 
XII wieku wyspa została opanowana przez krzyżowców, którzy zapocząt‑
kowali trwające 380 lat rządy, najpierw francuskiej dynastii Lusignan24, 
a później Wenecjan25. W 1571 roku Imperium Osmańskie opanowało Cypr, 

stanowisko Greków cypryjskich, w: Turcja i Europa, dz. cyt., s. 132; M. Misztal, Historia Cy-
pru, dz. cyt., s. 9, 12-14; P. Kordos, Geografia, klimat i przyroda Cypru, w: Cypr, t. 1, dz. cyt., 
s. 9.
19 P. Kordos, Współczesne społeczeństwo, w: Cypr, t. 2, dz. cyt., s. 257.
20 H.D. Purcell, Cyprus, New York 1969, s. 74-75; V. Karageorghis, Cyprus: from the Stone 
Age to the Romans, London 1982, s. 23-26; E.J. Peltenburg, Conclusions: Mylouthkia I and the 
Early Colonists of Cyprus, w: The Colonisation and Settlement of Cyprus. Investigations at 
Kissonerga-Mylouthkia, 1976-1996, red. E.J. Peltenburg, Savedalen 2003, s. 83-103.
21 F.G. Maier, Cyprus from Earliest Times to the Present Day, Ann Arbor 1968, s. 27-29; 
M. Given, Inventing the Eteocypriots: Imperialist Archaeology and the Manipulation of Ethnic 
Identity, „Journal of Mediterranean Archaeology” 1998, t. 11, nr 1, s. 3-29.
22 K. Nicolaou, The First Mycenaeans in Cyprus, w: The Mycenaeans in the Eastern Mediter-
ranean, Nicosia 1973, s. 51-61; L. Steele, Cyprus before History: From the Earliest Settlers to 
the End of the Bronze Age, London 2004, s. 190-191.
23 J. Raszewski, Cypr w okresie bizantyńskim (330-1191), w: Cypr, t. 1, dz. cyt., s. 227-242.
24 M. Misztal, Historia Cypru, dz. cyt., s. 149-251; Ł. Burkiewicz, Na styku chrześcijaństwa 
i islamu, dz. cyt., s. 26-55; tenże, Polityczna rola, dz. cyt., s. 32-42.
25 M. Misztal, Historia Cypru, dz. cyt., s. 252-297; Ł. Burkiewicz, Cypr pod panowaniem 
dynastii Lusignanów i Republiki Wenecji (1192-1571), w: Cypr, t. 1, dz. cyt., s. 262-264.
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rozpoczynając kolonizację wyspy ludnością pochodzenia tureckiego26. W ko‑
lejnych stuleciach obie populacje żyły obok siebie w tych samych wsiach 
i miastach, przez wieki Turcy, a później tureccy i greccy Cypryjczycy, pozo‑
stawali sąsiadami, a ich kultury przenikały się, tworząc wspólne dziedzictwo 
kulturowe27. Cypr pozostawał własnością Turcji przez następnych 307 lat, aż 
do 1878 roku, kiedy to na mocy tzw. konwencji cypryjskiej wyspa przeszła 
pod administrację Wielkiej Brytanii28. Administracja brytyjska, wobec silnych 
dążeń niepodległościowych Cypryjczyków, doprowadziła do proklamowania 
w sierpniu 1960 roku niezależnego państwa cypryjskiego29. Samodzielność 
w istocie stała się jego największym problemem, gdyż konstytucja, narzuco‑
na z zewnątrz przez Anglię, Turcję i Grecję, zamiast stwarzać podstawy do 
pokojowego współistnienia dwóch skonfliktowanych wspólnot narodowych, 
stała się przyczyną problemów w przyszłości30. W lipcu 1974 roku członko‑
wie nacjonalistycznej organizacji greckich Cypryjczyków EOKA B dokonali 
zamachu stanu, w odpowiedzi na co Turcja dokonała inwazji na wyspę i zajęła 
jej północną część31.

Kultura cypryjska nie jest zagadnieniem łatwo definiowalnym. Jest to istna 
mieszanka kulturowa, oparta na tradycji greckiej, zachodnioeuropejskiej i tu‑
reckiej, która przyniosła specyficzną kulturę ludową, przesiąkniętą licznymi 
korelacjami do tradycji poszczególnych nacji, co ma swoje odbicie w życiu 
codziennym, w tym również w odniesieniu do strachu, lęku, niepokoju czy 
poczucia zagrożenia32. Dużą rolę w recepcji folkloru cypryjskiego odgrywa 
wzajemna infiltracja poszczególnych wartości i tradycji, aczkolwiek najlepiej 
zbadany i udokumentowany jest folklor greckocypryjski33. W ramach tego 
folkloru możemy podkreślić trzy ważne aspekty: 1) wpływ kultury tureckiej 
(tureckocypryjskiej) na folklor greckocypryjski, 2) tendencje narodowotwór‑
cze oraz dyferencjacja wobec Grecji, 3) postrzeganie folkloru greckocypryj‑
skiego jako elementu folkloru greckiego34. Z uwagi na niewielką objętość 

26 G. Hill, A History of Cyprus, t. 3, Cambridge 1948, s. 878-1040; H. İnalcik, Imperium 
Osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, przeł. J. Hunia, Kraków 2006, s. 45, 53.
27 P. Kordos, Współczesne społeczeństwo, dz. cyt., s. 257.
28 C.W.J. Orr, Cyprus under British Rule, London 1970, s. 34-36. 
29 M. Misztal, Historia Cypru, dz. cyt., s. 420-422.
30 A. Adamczyk, Problem cypryjski, dz. cyt., s. 127.
31 P. Osiewicz, Kwestia cypryjska, dz. cyt., s. 107-108; S. Ismail, Cyprus Peace Operation: 
Reasons – Development – Consequences, Nicosia 2000, s. 115-118.
32 P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, dz. cyt., s. 331-332.
33 Y. Papadakis, Greek Cypriot Narratives, dz. cyt., s. 149-165. 
34 P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, dz. cyt., s. 333-335.
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pracy, związaną z wymogami wydawniczymi, problematyka ta zostanie jedy‑
nie zasygnalizowana. Generalnie przejawy strachu i lęku w cypryjskiej kultu‑
rze ludowej możemy rozpatrywać według poniższych kryteriów:

1) religia,
2) plagi i żywioły,
3) kontekst historyczny,
4) podania i legendy.

* * *
(religia)

W powszechnej opinii dla wielu Cypryjczyków okres panowania dy‑
nastii Lusignan, a później Wenecjan (1192-157135), był czasem konfliktu 
pomiędzy Kościołem łacińskim i greckim, zarówno na płaszczyźnie struk‑
turalnej jak i samych wiernych36. Na tej podstawie w cypryjskiej tradycji lu‑
dowej stosunkowo trwale zapisało się poczucie strachu przed panowaniem 
łacińskim, w szczególności jeśli chodzi o kwestie wyznaniowe, które stało 
się synonimem uciemiężenia greckich mieszkańców wyspy. Pomimo takiej 
tradycji, w świetle obecnych badań, nie jest to jednak prawdą. Z jednej stro‑
ny Kościół grecki w 1260 roku został podporządkowany łacińskiej hierar‑
chii, zarówno w kwestii duchowieństwa, jak i dochodów uzyskiwanych od 
wiernych prawosławnych, które miały być płacone łacińskiemu klerowi, ale 
z drugiej strony, nie dochodziło do siłowej latynizacji i zmuszania do posłu‑
szeństwa oraz zakazu prawosławnych wierzeń i rytuałów37. Kościół grecki 
największe straty poniósł na płaszczyźnie ekonomicznej38. Jednak pomimo 
kilku wieków dominacji Kościół łaciński zdołał nawrócić na katolicyzm 
tylko nielicznych Cypryjczyków, którzy skupili się wokół własnej wiary 

35 W zasadzie Cypr już od maja 1191 r. był w rękach łacinników. Opanował go król Anglii 
Ryszard Lwie Serce podążający do Ziemi Świętej w ramach trzeciej krucjaty, następnie przeka‑
zując go (odsprzedając) w ręce zakonu templariuszy. Ostatecznie w 1192 r. wyspa znalazła się 
w rękach francuskiej dynastii Lusignan.
36 Ch. Schabel, The Status of Greek Clergy in Early Frankish Cyprus, w: „Sweet Land…”. 
Lectures on the History and Culture of Cyprus, red. J. Chrysostomides, C. Dendrinos, Camber‑
ley 2006, s. 168-172.
37 J. Hackett, A History of the Orthodox Church of Cyprus, London 1901, s. 114-123; N. Cou-
reas, The Latin Church in Cyprus, 1195-1312, Aldershot 1997, s. 297-306; Ch. Schabel, Re-
ligion, w: Cyprus. Society and Culture 1191-1374, red. A. Nicolaou-Konnari, Ch. Schabel, 
Leiden 2005, s. 201-212.
38 Ch. Schabel, The Status of Greek Clergy, dz. cyt., s. 168-173.
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i kultury (greckiej), co było przejawem oporu wobec panującej dynastii Lu‑
signan, a później Wenecjan39.

W 1571 roku Turcja opanowała Cypr i kiedy osmańscy urzędnicy przej‑
mowali władzę na Cyprze byli witani jako wyzwoliciele spod znienawidzonej 
władzy łacińskiej40. Niemal natychmiast został wprowadzony zakaz posiada‑
nia kościołów, domów i ziemi dla katolików, a ci spośród nich, którzy zdecy‑
dowali się pozostać na wyspie, musieli przyjąć jedną z dozwolonych religii: 
prawosławie lub islam. Kościoły, w tym katedry w Nikozji i Famaguście, zo‑
stały zamienione w meczety41. Obecnie Kościół katolicki na Cyprze, repre‑
zentowany przez Kościół rzymskokatolicki i powszechny na Bliskim Wscho‑
dzie Kościół maronicki, zrzesza kilkanaście tysięcy wiernych, co stanowi 1% 
populacji wyspy, z czego tylko kilka tysięcy to obywatele Cypru, a pozostała 
część to cudzoziemcy.

* * *
(plagi i żywioły)

Silnym elementem cypryjskiej kultury ludowej pozostawała tradycja tzw. 
„perskiej wody” i „ptaków Mahometa” oraz ich roli w walce z szarańczą42. 
Plagi szarańczy już od czasów biblijnych były zjawiskiem powszechnym dla 
terenów położonych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, po‑
dobnie jak dla Półwyspu Arabskiego oraz regionu tzw. Żyznego Półksięży‑
ca. Pomimo stosowania licznych działań zapobiegawczych, do dziś szarań‑
cza jest poważnym zagrożeniem dla rolnictwa43. W przeszłości szczególnie 
Cypr był narażony na skutki ataków szarańczy, która z uwagi na ograniczenie 

39 Ch. Schabel, Religion, dz. cyt., s. 214-219.
40 B. Arbel, The Economy of Cyprus during the Venetian Period (1473-1571), w: The Deve-
lopment of the Cypriot Economy from the Prehistoric Period to the Present Day, red. V. Kara‑
georghis, D. Michaelides, Nicosia 1996, s. 185-192; tenże, Jews in International Trade: The 
Emergence of the Levantines and Ponentines, w: The Jews of Early Modern Venice, red. R. Da‑
vis, B. Ravid, Baltimore-London 2001, s. 73-96.
41 C.P. Kyrris, The Role of Greeks in the Ottoman Administration of Cyprus, w: Πρακτικα του 
πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, red. Th. Papadopoullos i in., t. 3A, Nicosia 1973, 
s. 156-166.
42 Ł. Burkiewicz, Perska woda i jej rola w walce z plagą szarańczy w weneckim okresie domi-
nacji na Cyprze (1474-1571), w: Oblicza wody w kulturze, red. Ł. Burkiewicz, P. Duchliński, 
J. Kucharski, Kraków 2014, s. 113-128.
43 E. Oberhummer, Die Insel Cypern: eine Landeskunde auf historische Grundlage, t. 1, Mün‑
chen 1903, s. 335-344.
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terytorialne wyspy nie mogła szybko zmienić miejsca żerowania i doszczętnie 
niszczyła całą miejscową roślinność, co w konsekwencji potęgowało zagro‑
żenie nieurodzaju i głodu, a to miało bezpośredni wpływ na obawy ludności, 
w szczególności z terenów wiejskich44.

Średniowieczne kroniki cypryjskie podają, że szarańcza była uważana za 
karę boską, której nie należało się sprzeciwiać45. Początkowo tradycja ta doty‑
czyła greckiej ludności Cypru (XIV w.), która pod wpływem kultury arabskiej 
z niedalekiej Syrii przyjęła tradycję, że istnieje woda o cudownej mocy, tzw. 
„perska woda”, której źródło bije w Persji46, i która przyciąga specjalny gatu‑
nek ptaków, tzw. „ptaki Mahometa”, żywiące się szarańczą i zidentyfikowane 
jako gatunki brunatnego lub różowego szpaka (pastor roseus)47.

Wierzenia te przejęli również Wenecjanie, którzy administrowali wyspą od 
końca XV wieku, a następnie ta tradycja stała się również elementem kultury 
Turków osiedlających się na Cyprze48. Jeszcze w latach 1862-1863 powróco‑
no do tematu perskiej wody za przyczyną osmańskiej administracji poszuku‑
jącej skutecznych sposobów walki z szarańczą49. Również Brytyjczycy nie 
od razu uporali się z problemem szarańczy, który przejęli od Turków wraz 

44 R.C. Jennings, The Locust Problem in Cyprus, „Bulletin of the School of Oriental and Afri‑
can Studies” 1988, t. 51, s. 280.
45 Ł. Burkiewicz, Perska woda, dz. cyt., s. 121.
46 L. Machairas, Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled „Chronicle”, t. 2, red. 
i przekł. R.M. Dawkins, Oxford 1932, § 69-72; R.C. Jennings, The Locust Problem in Cyprus, 
dz. cyt., s. 282-283, 286; J. Grehan, The Legend of the Samarmar: Parades and Communal 
Identity in Syrian Towns c. 1500-1800, „Past and Present” 2009, t. 204, nr 1, s. 121; C. Abivar‑
di, Iranian Entomology: An Introduction, t. 1, Berlin 2001, s. 524-525; J. Trustler, The habitable 
world described: or the present state of the people in all parts of the globe, from north to south; 
shewing the situation, extent, climate, … including all the new discoveries: … With a great 
variety of maps and copper-plates, t. 15, London 1892, s. 96: Miejsce w którym biło źródło 
z cudowną „perską wodą”, nie zostało w pełni zidentyfikowane. Aktualnie identyfikuje się pięć 
prawdopodobnych lokalizacji: 1) okolice miasta Tebriz (Tabriz) w północno-zachodnim Iranie, 
2) miasto Chuerch, na południowy-wschód od Tebrizu, pośrodku drogi pomiędzy wybrzeżem 
Zatoki Perskiej a Tebriz, 3) prowincja Chuzestan w południowo-zachodnim Iranie, 4) obszar 
starożytnej krainy Baktrii, położonej obecnie w północnym Afganistanie, 5) równina pomiędzy 
czterema górami, nieopodal miejscowości o nazwie Samarun w Persji, 6) miasto Isfahan poło‑
żone w środkowym Iranie.
47 J. Grehan, The Legend of the Samarmar, dz. cyt., s. 120-121; V.L. Berger, Mit wundertäti-
gem Wasser gegen göttliche Heere: Heuschreckenbekämpfung in der vormodernen arabisch-
-islamischen Welt, „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes” 2006, t. 96, s. 35-40.
48 R.C. Jennings, The Locust Problem in Cyprus, dz. cyt., s. 283, 286; E. Oberhummer, Die 
Insel Cypern, dz. cyt., s. 337-338.
49 R.C. Jennings, The Locust Problem in Cyprus, dz. cyt., s. 300.
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z administracją wyspy, a walkę z nią porównywali do wojny50. Walka z sza‑
rańczą była determinowana przez różne przesądy, w tym w szczególności 
przez wiarę w moc cudownej wody sprowadzanej z Persji. Wiara w niezwy‑
kłą moc przywiezionej z daleka wody, przesąd zapewne zapożyczony z pobli‑
skiej Syrii, został elementem światopoglądu Cypryjczyków, a przekazywany 
od pokoleń stał się trwałym składnikiem kultury i życia codziennego. W zasa‑
dzie, aż do początków XX wieku w ludowej kulturze cypryjskiej zachował się 
strach przed plagą szarańczy i głodem.

* * *
(podania i legendy)

Zarówno greccy jak i tureccy Cypryjczycy wierzą w psotliwe, aczkolwiek 
głupie chochliki, zwane kalikandzarami (gr. καλλικάτζαρος)51, które w okre‑
sie świątecznym przenikają do domu i szukają sposobu podkradzenia jedze‑
nia52. W greckiej kulturze w pewnym stopniu do kalikandzarów podobne są 
centaury, satyry lub pochodzący z mitologii greckiej Pan, opiekuńczy bóg 
lasów i pól53. Etymologia słowa kalikanadzar pochodzi od greckiego kalos-
-kentauros, co oznacza piękny centaur54.

Z reguły kalikandzary są mało szkodliwe, ale w cypryjskiej tradycji lu‑
dowej potrafią przybierać postać dużych i groźnych zwierząt, które czasami 
przynoszą śmierć zbłąkanym wędrowcom55. W folklorze stały się postrachem 
mieszkańców wsi i małych prowincjonalnych miasteczek przez cały okres po‑
między Bożym Narodzeniem a Objawieniem Pańskim (Epifania)56.

Tradycja wiary w kalikandzary jest mocna w całym świecie bałkańskim 
(Bułgaria, Serbia, Bośnia, Grecja, Albania), na Cyprze i w Turcji57. Nie 

50 Zob. S. Brown, The Locust War in Cyprus, London 1886.
51 G.F. Abbott, Macedonian Folklore, dz. cyt., s. 73; J.H. Lawson, Modern Greek, dz. cyt., 
s. 190, 214.
52 P. Kordos, Głupie, złe i brzydkie! Kalikandzari – greckie antykrasnoludki, w: Ludzie i kra-
snoludki, powinowactwa z wyboru, red. T. Budrewicz, J. Majchrzyk, Warszawa 2014, s. 65-72.
53 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 247.
54 C. Ginzburg, Ecstasies: Deciphering the Witches’ Sabbath, London 1990, s. 169.
55 P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, dz. cyt., s. 345.
56 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 244.
57 Tamże; E.H. Meyer, Mythologie der Germanen, Strasbourg 1903, s. 424; G. Henderson, Su-
rvivals of Belief among the Celts, Glasgow 1911, s. 177-178: Tradycja ludowa oparta na wierze 
w podobne stwory istniała jeszcze na początku XX w. w północnych i wschodnich Niemczech 
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istnieje jednolity opis wyglądu kalikandzarów i jest on uzależniony od regio‑
nu, w którym występuje. Część Greków i greckich Cypryjczyków wyobraża 
sobie kalikandzara jako wysoką postać, o czarnym kolorze sierści, włochatą, 
z płonącymi czerwonymi oczami, z kozimi lub oślimi uszami, z wystającymi 
językami i ogromnymi, nieproporcjonalnie do pozostałych części ciała, gło‑
wami58. Mają nogi kozła lub osła, a czasami człowieka, ale mocno zniekształ‑
cone59. Niemniej, najbardziej powszechny wizerunek kalikandzara to czarna, 
niewysoka postać, podobna do człowieka, posiadająca długi, czarny ogon. Są 
również przeważnie ślepe, mówią szczebiocząc oraz uwielbiają jeść żaby, ro‑
baki i inne małe stworzenia60.

Uważa się, że kalikandzary, poza okresem świątecznym, kiedy są naj‑
bardziej uciążliwe, pozostają pod ziemią i piłują tzw. „drzewo świata” (Axis 
mundi), motyw występujący pod różną postacią w wielu kulturach, w szcze‑
gólności w kręgu kultury węgierskiej, tureckiej, mongolskiej, germańskiej, 
słowiańskiej i fińskiej61. W okresie świątecznym nie pojawiają się w ciągu 
dnia, ale tylko po zmroku. Od świtu do zachodu słońca chowają się w ciem‑
nych i wilgotnych miejscach, gdzie skupiają się na jedzeniu tego, co ukradną 
w nocy62.

Jest kilka teorii dotyczących pochodzenia kalikadzarów. Jedna z nich 
mówi, że jest to tradycja sięgająca antyku, związana z zimowym świętem 
Dionizosa. Inna z kolei stwierdza, że są one tylko sennymi koszmarami 
wynikającymi z niestrawności związanych z przesadnym ucztowaniem 
w okresie Bożego Narodzenia63. Często łączy się te stworzenia ze zmarłymi; 
niektóre ich wyobrażenia przypominają współczesne greckie i słowiańskie 
wampiry z ciałem trupa w pewnym stopniu rozkładu, o płonących oczach. 
Są również wiązane z wilkołakami (gr. λνκάνθρωποι), czyli człowiekiem, 
który potrafi przekształcić się w wilka; szczególnie w południowej Grecji 
kalikandzary są nazywane wilkołakami. Na potwierdzenie tej teorii Bern‑
hard Schmidt zauważa, że greckie słowo kalikandzary zostało zaadaptowa‑
ne z języka tureckiego i stworzone z dwóch słów: czarny (kara) i wilkołak 

oraz na terenie państw nadbałtyckich. Stwory podobne do kalikandzarów występują również 
w folklorze celtyckim, czasami jako połączenie bestii i człowieka; w rosyjskiej kulturze ludo‑
wej są zwane Ljeschi.
58 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 244.
59 J.H. Lawson, Modern Greek, dz. cyt., 191.
60 Φ. Μανδηλαράς, Ιστοριες με Καλικάντζαρους, εικονογράφηση Κωνσταντίνα Καπανίδου, 
Αθήνα 2010, s. 11.
61 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 244; J.H. Lawson, Modern Greek, dz. cyt., s. 194.
62 J.H. Lawson, Modern Greek, dz. cyt., s. 194.
63 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 245-246.



507
ŁUKASZ BUrKIEWIcZ
Strach i lęk oraz ich obecność we współczesnej cypryjskiej kulturze ludowej 

(kondjolos), co możemy zapisać karakondjolos i co zostało zaadaptowane 
również w kulturze ludowej Albanii64.

Istnieją różne metody obrony przed kalikandzarami: maluje się znak 
krzyża na czole niemowląt, zwłaszcza tych nieochrzczonych, aby zapobiec 
ich kradzieży przez kalikandzary, ten sam znak również wykonuje się na 
domach i pojemnikach z żywnością65. Niektórzy Cypryjczycy palą kadzi‑
dła, szczególnie te o intensywnym zapachu, inni modlą się do św. Trój‑
cy. Z kolei inni w miejscach, przez które kalikandzary mogą dostać się do 
domu, wieszają jedzenie, które w pewnym sensie stanowi ofiarę dla tych 
stworzeń66.

Strach przed kalikandzarami jest silnie zakorzeniony w kulturze ludowej 
Cypru. Co więcej, tradycja ludowa mówi, że ludzie również mogą stać się 
tymi psotnymi stworami. Dzieci, które urodziły się w okresie Bożego Naro‑
dzenia, mogą stać się kalikandzarami w zamian za grzechy ich matek67.

Kolejnym przykładem wierzeń ludowych jest wiara w tzw. „złe oko”, co 
jest powszechne w całym regionie lewantyńskim68. Posiadamy brytyjskie 
relacje z XIX wieku, które potwierdzają, że „złego oka” boją się miesz‑
kańcy wyspy, zarówno greccy jak i tureccy Cypryjczycy, i stosują dziwne 
zabiegi, aby się przed nim uchronić69. Obecnie w sklepach z pamiątkami, 
zarówno tych grecko- jak i turecko-cypryjskich, można zaopatrzyć się 
w różnego rodzaju amulety, których wspólnym motywem jest wizerunek 
niebieskiego oka70.

Ten przesąd do dziś funkcjonuje na wsi cypryjskiej, skąd przeniknął do 
kultury powszechnej i gospodarki turystycznej. Obecnie w sklepach, zarów‑
no tych grecko- jak i tureckocypryjskich, można z łatwością zaopatrzyć się 
w różnego typu amulety. Ich wspólnym motywem jest wizerunek niebieskiego 

64 B. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum, Leipzig 1871, 
s. 142 i n.
65 J.H. Lawson, Modern Greek, dz. cyt., s. 201.
66 C.A. Miles, Christmas, dz. cyt., s. 244.
67 R. Rodd, The Customs and Lore of Modern Greece, London 1892, s. 197 i n.; G. George‑
akis, L. Pineau, Le Folklore de Lesbos, Paris 1894, s. 349; W.H.D. Rouse, Folklore from the 
Southern Sporades, „Folk-Lore”, June 1899, s. 174 i n.; G.F. Abbott, Macedonian Folklore, dz. 
cyt., s. 76.
68 J. Murray, The Evil Eye: An Account of this Ancient and Widespread Superstition, London 
1895.
69 H. Light, Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and Cyprus, w: Excerpta 
Cypria: Materials for a history of Cyprus, red. C.D. Cobham, Cambridge 1908, s. 420; A.R. Sa‑
vile, Cyprus, London 1878, s. 128-129.
70 P. Kordos, O cypryjskiej kulturze ludowej, dz. cyt., s. 347.
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oka, czasem łączony z innymi symbolami. Amulet działa na zasadzie obrony 
przed urokiem, który w myśl wiary w „złe oko”, mogą rzucić niebieskoocy. 
Wobec tego, że nie można być jednocześnie sprawcą i ofiarą uroku, czarnoocy 
mieszkańcy wyspy pozyskują „niebieskie oko”, które nie daje im możliwości 
rzucania uroku z uwagi na fakt, że jest sztuczne, ale przenosi ich do grupy 
niebieskookich i tym samym uodpornia ich na wpływ uroku71.

* * *
(kontekst historyczny)

Greccy Cypryjczycy mają podobny schemat wierzeń w przesądy jak Gre‑
cy. Za pechowy uważają trzynasty dzień miesiąca, a także wtorek, który jako 
dzień tygodnia uchodzi za szczególnie niesprzyjający72. Stąd wynika silna 
obawa przed podejmowaniem szczególnie ważnych przedsięwzięć w te dni. 
We wtorek 29 maja 1453 roku, wojska tureckie zajęły Konstantynopol i do‑
prowadziły do upadku Cesarstwo Bizantyńskie73.

Istotne miejsce w cypryjskiej tradycji odgrywa również to, w jaki sposób 
podchodzi się do wydarzeń z 1974 roku. Na tle interpretacji wydarzeń z tego 
roku zrodziła się wzajemna obawa i strach przed sąsiadami, czego w przeszło‑
ści nie odczuwano. Począwszy od lat 70. XVI wieku obie te społeczności żyły 
obok siebie, zamieszkując te same wsie, miasteczka i miasta. Zarówno jedna, 
jak i druga kultura oddziaływały na siebie, jedna nacja zapożyczała od drugiej 
słowa, melodie, obyczaje, potrawy, korzystając z tradycji i dziedzictwa dru‑
giej strony. Co prawda do tej pory historycy toczą spory, jak mocno przenika‑
ły się sfery życia greckich i tureckich Cypryjczyków, m.in. w jakim stopniu 
dochodziło do wspólnych małżeństw, ale bez wątpienia te dwie społeczności 
żyły obok siebie i mocno na siebie oddziaływały74.

Obecnie, w życiu codziennym, funkcjonuje obawa przed sąsiadami, grec‑
cy Cypryjczycy obawiają się tureckich Cypryjczyków i na odwrót. Panuje 
silne przywiązanie do wydarzeń z 1974 roku. Mieszkańcy północy uważają 
te wydarzenia za ratunek, a inwazja wojsk tureckich jest określana operacją 
pokojową75. Dla wielu greckich Cypryjczyków data inwazji tureckiej stanowi 

71 Tamże.
72 Tamże, s. 348.
73 G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008.
74 P. Kordos, Współczesne społeczeństwo cypryjskie, dz. cyt., s. 257.
75 Y. Papadakis, Echoes, dz. cyt., s. 97.
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początek historii związanej z wywłaszczeniami, wygnaniami, koniecznością 
opuszczenia swoich domów. Do dziś los wielu tureckich, jak i greckich Cy‑
pryjczyków pozostaje niewyjaśniony 76.

* * *

Niniejszy artykuł opisuje tylko wybrane aspekty szerokiej grupy cypryjskich 
wierzeń ludowych, które odnoszą się do poczucia strachu i lęku. Pomimo gwał‑
townej urbanizacji, niektóre z elementów kultury ludowej przetrwały w pamięci 
i zwyczajach Cypryjczyków77. Jednak na zmiany na płaszczyźnie kulturowej 
mają wpływ postępujące (i nieuniknione) zmiany demograficzne. Jeszcze nie‑
długo po inwazji tureckiej większość mieszkańców południowej części wyspy 
zamieszkiwała wsie i miasteczka położone na prowincji (ponad 70%), a tylko 
27% miasta78. Obecnie proporcje te odwróciły się i w miastach mieszka blisko 
70% obywateli Republiki Cypru, a tylko około 30% zamieszkuje wsie i mia‑
steczka. To również wpływa na kultywowanie i przywiązanie do tradycji i kul‑
tury, które obecnie, w czasie postępującej globalizacji i gwałtownej urbanizacji, 
jednoczesnym wyludnianiu się wsi i odejściu od rolnictwa, zaczęło zanikać79.

Folklor oparty na tradycji, obyczajach, schematach wierzeń, pieśniach, 
opowieściach, tańcach i innych licznych walorach dziedzictwa, towarzyszy 
mieszkańcom wyspy od urodzenia, poprzez chrzest, ślub, narodziny dzieci, aż 
po śmierć. Wiele z tych elementów odgrywa istotną rolę, pomimo globalizacji 
i masowej produkcji kulturowej80.
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Streszczenie

Artykuł opisuje tylko wybrane aspekty szerokiej grupy cypryjskich wierzeń ludo‑
wych, które odnoszą się do poczucia strachu i lęku. Pomimo gwałtownej urbanizacji 
niektóre z elementów kultury ludowej przetrwały w pamięci i zwyczajach Cypryjczy‑
ków. Jednak na zmiany na płaszczyźnie kulturowej mają wpływ postępujące (i nie‑
uniknione) zmiany demograficzne. Jeszcze niedługo po inwazji tureckiej większość 
mieszkańców południowej części wyspy zamieszkiwała wsie i miasteczka położone 
na prowincji (ponad 70%), a tylko 27% miasta. Obecnie proporcje te odwróciły się 
i w miastach mieszka blisko 70% obywateli Republiki Cypru, a tylko około 30% 
zamieszkuje wsie i miasteczka. To również wpływa na kultywowanie i przywiąza‑
nie do tradycji i kultury, które obecnie, w czasie postępującej globalizacji i gwałtow‑
nej urbanizacji, jednoczesnym wyludnianiu się wsi i odejściu od rolnictwa, zaczęło 
zanikać. Folklor oparty na tradycjach, obyczajach, schematach wierzeń, pieśniach, 
opowieściach, tańcach i innych walorach dziedzictwa, towarzyszy mieszkańcom wy‑
spy od urodzenia, poprzez chrzest, ślub, narodziny dzieci, aż po śmierć. Wiele z tych 
elementów odgrywa istotną rolę, nawet pomimo globalizacji i masowej produkcji 
kulturowej.

Słowa kluczowe: Cypr, kultura ludowa, strach, lęk, wierzenia ludowe





Sylwia Góra
A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Mizoginia – męska choroba,  
czyli strach przed kobietami

Najpopularniejsza definicja mizoginii wskazuje, że jest to uczucie niena‑
wiści albo silne uprzedzenie w stosunku do płci żeńskiej, ale jej podłożem 
może być również ukryty lęk, np. lęk mężczyzny przed funkcją rozrodczą 
kobiety, kompleks niższości, lęk przed zemstą kobiety. David Gilmore w swo‑
jej książce Mizoginia, czyli męska choroba (2003) pisze, że przez mizoginię 
rozumie

irracjonalny strach przed kobietami bądź nienawiść do nich, przybierającą 
w danym społeczeństwie namacalny kształt. Mizoginia to uczucie wrogości 
w stosunku do płci żeńskiej, odraza bądź wstręt w stosunku do kobiet jako 
niezróżnicowanej kategorii społecznej. […] owo uczucie znajduje społeczny 
wyraz w konkretnym zachowaniu: w instytucjach kultury, w pisarstwie, w ry‑
tuałach czy w innych dających się zaobserwować formach aktywności1.

Definicja podana przez Gilmore’a będzie punktem wyjścia dla moich roz‑
ważań. Już wszystkie księgi wielkich religii – chrześcijańska Biblia, muzuł‑
mański Koran, hebrajska Tora oraz buddyjskie i hinduskie pisma potępiają 
kobietę za jej duchowość i cielesność – rzekomą lubieżność, rozwiązłość, 
deprawację oraz za popełnienie grzechu pierworodnego. Dla przykładu 
w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tm 2, 12-14) pojawia się fragment 
o grzesznej kobiecie: „Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewo‑
dzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został 
pierwszy ukształtowany, potem – Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz 

1 D.D. Gilmore, Mizoginia czyli męska choroba, przeł. J. Margański, Kraków 2003, s. 21.
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zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo”2. W Księdze Koheleta zaś czyta‑
my „I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest 
siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej 
ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli” (Koh 7, 26). W Koranie rozdział (sura) 4,  
werset (aj) 34 mówi: „Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że 
Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze 
swojego majątku”3. Pisma buddyjskie nie są w tym przypadku inne.

W wielu mahajanistycznych sutrach napotykamy mizoginizm (np. Ugra‑
pariprcchasutra, Strivivartasutra, Sukhavativyuha, Wimalakirtinirdeśa). 
Większość z nich głosi, że ciało mężczyzny jest lepiej predysponowane do 
praktykowania Dharmy. Zatem jeśli kobieta chce osiągnąć stan Buddy, bądź 
jak się to ma w sutrze Amitabhy – odrodzić się w jego krainie, musi się ona 
odrodzić jako mężczyzna. Kobiety mogą osiągać jedynie niższe poziomy bo‑
dhisattwy. Jeden z najwybitniejszych mistrzów mahajany – Śantidewa, na‑
pisał: „Nie powinno się wyjaśniać Dharmy kobiecie, której nie towarzyszy 
mężczyzna”. „Kobiety pochłoną wszystko, co posiadam”. „Co więcej, tych 
nieczystych (kobiecych ciał), nie sposób znaleźć, nie płacąc określonej ceny. 
Aby je zdobyć, muszę wyczerpać swoje siły, a (w przyszłości) narażę się na 
cierpienia w piekłach”4.

Podobnie strach przed kobiecą fizjonomią – ich biologicznymi cyklami 
i tajemnicami sprawia, że kobiety postrzega się jako istoty będące po stronie 
chaotycznej, nieokiełznanej, niezrozumiałej natury, a więc wymykającej się 
spod władzy mężczyzn. Do dziś wiele kultur uważa miesiączkę u kobiet za 
czas, w którym są one nieczyste, kiedy należy je odsunąć od społeczności. 
W kulturze Bliskiego Wschodu kobiety mające miesiączkę nie mogą prze‑
bywać w sali modlitewnej meczetu. Ponadto nie mogą również modlić się, 
pościć ani dotykać świętej księgi. Wśród ortodoksyjnych Żydów spotyka 
się rytuał, który nakazuje unikania przez mężczyzn kontaktów z kobietami 
w trakcie i około tydzień po zakończeniu miesiączki. Według hinduizmu, ko‑
biety, które mają menstruację, powinny przebywać w odosobnieniu, ponieważ 
są w tych dniach uważane za nieczyste. Kobiety pochodzące z Wybrzeża Ko‑
ści Słoniowej podczas miesiączki przygotowują specjalne dania, które mogą 
spożywać tylko te z nich, które już miesiączkowały. Niektóre plemiona afry‑
kańskie budują ponadto specjalne baraki, w których mieszkają w odosobnie‑
niu miesiączkujące kobiety. Wśród Romów istnieje przekonanie, że kobiety 
2 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003. Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z tego wydania Biblii. 
3 Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu według Józefa Bielawskiego, Warszawa 1986.
4 M. El Marakchi, Kobieta w buddyjskich tekstach kanonicznych i nauczaniu mistrzów ducho-
wych, http://multiculticlub.com/kobieta-w-buddyjskich-tekstach-kanonicznych-i-nauczaniu-
mistrzow-duchowych/ (dostęp: 11.03.2016).
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w czasie miesiączki nie mogą dotykać mężczyzn oraz przedmiotów mających 
z nimi kontakt5. Takie przykłady można mnożyć.

Kolejne wieki rozwoju kultury europejskiej nie zmieniały jednak sytuacji 
postrzegania kobiet. Praktycznie wszystkie kultury, kraje i nacje widziały 
i opisywały kobiety jako mniej wartościowe, przerażające, kusicielki. Mówiąc 
ogólnie, w tekstach kultury mamy całą plejadę „złych kobiet”. W mitach są to: 
Kirke, syreny, Scylla i Charybda, Echidna, Hera, Walkiria, sfinksy. Mamy złe 
macochy, matki, żony: Fedrę, Medeę, Dejanirę. Kobiety przedstawia się pod 
postacią kozłów, węży, żmij, skorpionów, świń, małp, wiedźm. Wszystkie te 
wizerunki budzą pejoratywne skojarzenia. O złu tkwiącym w kobietach piszą: 
Flaubert, Zola, Stendhal, Chaucer, Lawrence, Mailer, Swift, Pope, Milton, Po‑
und, Strindberg, La Rochefoucauld, Montaigne, Schopenhauer, Sartre, Freud, 
Nietzsche. Nawet w baśniach braci Grimm znajdziemy liczne mizoginiczne 
wizerunki kobiece. Jednak za dwóch największych mizoginów wieku XIX, od 
których można datować rozwój tego toposu, uważa się Fryderyka Nietzsche‑
go oraz Artura Schopenhauera.

Nietzsche w swoich dwóch dziełach Poza dobrem i złem oraz Z genealogii 
moralności z upodobaniem opisuje kobiety jako płeć głupszą, niższą od męż‑
czyzny, próbującą go nieudolnie naśladować. I tak w pierwszym wymienionym 
dziele pojawiają się następujące cytaty: „Uczone skłonności u kobiety bywa‑
ją zazwyczaj oznaką, iż płciowość jej niezupełnie jest w porządku”6, „Porów‑
nawszy w ogóle mężczyznę z kobietą, powiedzieć można: kobieta nie byłaby 
genialną w stroju, gdyby nie posiadała instynktu roli wtórej”7. Mężczyzna ma 
„prawo do zabierania głosu o takich górniejszych dostojeństwa sprawach by 
nie mówić jak ślepy o kolorach lub jak kobiety i artyści przeciwko wiedzy”8 
i dalej: „Gdyby kobieta była myślącem stworzeniem, to kucharząc od lat ty‑
siąca, musiałaby niezawodnie dokonać odkrycia najważniejszych zjawisk fjzy‑
ologicznych tudzież sztukę leczniczą ująć w swe ręce!”9. Filozof wymienia też 
„Siedem sentencyjek kobiecych”, a wśród nich pojawia się taka: „Dość w czerń 
się ubrać, umilknąć smętnie, aby wyglądać – inteligentnie”10. Oczywiście ta 
rada dotyczy tylko płci pięknej. Nietzsche pisze, że

mężczyzna może snuć nawet marzenia o jednakich dla obu płci prawach, jed‑
nakiem wychowaniu, jednakich uroszczeniach i zobowiązaniach: oto typowe 

5 D.D. Gilmore, Mizoginia, czyli męska choroba, dz. cyt., s. 23.
6 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa-Kraków 1912, s. 108. 
7 Tamże, s. 108.
8 Tamże, s. 147.
9 Tamże, s. 198.
10 Tamże, s. 199.
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znamię płytkości umysłowej, zaś myśliciel, który w niebezpiecznej tej sprawie 
okaże się płytkim – w swym instynkcie płytkim! – winien uchodzić odtąd za 
podejrzanego, ba nawet za przenikniętego i odgadnionego: prawdopodobnie 
nie «dorósł» także do wszystkich innych zasadniczych zagadnień życia, przy‑
szłego również życia i w żadną głębię zstąpić nie zdolen. Mężczyzna nato‑
miast głębokich żądz i ducha, a także głębokiej łaskawości, która nie wzdraga 
się przed surowością i twardością i lacno za nie brana bywa, może pojmować 
kobietę tylko po wschodniemu: – musi uważać kobietę za swą własność, za da‑
jące się zamknąć na klucz mienie, za coś, co do służebności jest przeznaczone 
i w jej skarbach doskonałość swą osiąga11.

Teza jakoby Nietzsche był zatwardziałym mizoginem została już wielokrot‑
nie podważana poprzez szukanie w prywatnym życiu filozofa potwierdzenia, 
że chętnie flirtował, uwodził i wiązał się z kobietami. Jednak mizoginia tego 
nie wyklucza, bo nie jest ona męskim szowinizmem, ale „wiąże się z kultu‑
rowym ugruntowaniem i osobliwie związaną z emocjami wrażliwością, która 
karmi się fobiami, strachem i fantazjami, niezależnie od pozycji kobiet w spo‑
łeczeństwie”12. Dlatego też mizoginia nie wyklucza relacji damsko-męskich. 
W przypadku Nietzschego mowa raczej o mizoginii duchowo-intelektualnej. 
Podobnie zresztą jak u Arthura Schopenhauera, którego wypowiedzi o kobie‑
tach w jego różnych dziełach zostały całkiem niedawno zebrane przez Bogdana 
Barana i wydane w postaci książeczki zatytułowanej Feministyka albo sztuka 
obchodzenia się z kobietami (2014). Rozważania filozofa otwiera stwierdzenie, 
iż „już sam widok jej postaci dowodzi, że kobieta nie jest przeznaczona do wiel‑
kich prac umysłowych ani fizycznych”13, a dalej „ma wieść życie spokojniejsze, 
mniej istotne i bardziej banalne niż mąż, nie będąc ani szczególnie szczęśliwsza, 
ani bardziej nieszczęśliwa od niego”14. Za zaletę kobiecej natury filozof uważa 
wczesne dojrzewanie, tak obrazując ten pozytywny aspekt: „Mężczyzna rzadko 
osiąga dojrzałość swego rozumu i sił duchowych przed dwudziestym ósmym 
rokiem życia, kobieta uzyskuje ją z osiemnastym. Ale też jest to szczególny 
rozum: dość krótki. Dlatego kobiety pozostają przez całe życie dziecinne, widzą 
tylko rzeczy najbliższe, czepiają się teraźniejszości, biorą pozór za rzeczywi‑
stość i przedkładają drobiazgi nad ważne sprawy”15. Jednak tę tak niebywale 
opisaną zaletę niweczy podstawowa wada płci żeńskiej – niesprawiedliwość. 
To „podstawowy feler kobiecego charakteru rodzący się zrazu z opisanego tu 
11 Tamże, s. 200-201.
12 D.D. Gilmore, Mizoginia, czyli męska choroba, dz. cyt., s. 27.
13 A. Schopenhauer, Feministyka albo sztuka obchodzenia się z kobietami, oprac. B. Baran, 
Warszawa 2014, s. 15. 
14 Tamże, s. 14.
15 Tamże, s. 23.
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niedostatku rozumności i namysłu, a potem wspierany jeszcze przez to, że ko‑
biety jako słabsze są z natury zdane nie na siłę, lecz na podstęp: stąd ich instynk‑
towne udawanie i nieusuwalna skłonność do kłamania”16. Na koniec Schopen‑
hauer dorzuca jeszcze słów kilka o kobiecej urodzie: „Nazywać pięknymi te 
krótkonogie istoty niskiego wzrostu o wąskich ramionach i szerokich biodrach 
może tylko zamroczony popędem płciowym męski intelekt: cała ich uroda bo‑
wiem tkwi w tym popędzie”17. Tak więc dla tego niemieckiego filozofa kobieta 
stanowi raczej pozbawiony rozumu dodatek, który jednak nie jest niezbędny dla 
szczęśliwego, pełnego życia.

Tych dwóch filozofów dało podwaliny pod apogeum myślenia mizoginiczne‑
go, które miało miejsce w wieku XX. Dzieł pokazujących, że kobieta jest gorszą 
wersją mężczyzny lub tylko zwierzęciem kierującym się instynktami, pozba‑
wionym moralności i wyższej umysłowości, pojawiało się wiele, jak chociażby 
rozprawa autorstwa niemieckiego lekarza psychiatry – Paula J. Möbiusa zatytu‑
łowana O fizjologicznym niedorozwoju kobiety (1900), będąca odpowiedzią na 
ruchy feministyczne, które na przełomie XIX i XX wieku zaczynały odgrywać 
w Europie coraz większą rolę. Jednak pracą, która miała największy wpływ nie 
tylko na niemieckich intelektualistów, stała się książka Płeć i charakter Otto 
Weiningera wydana w roku 1903 i tłumaczona na wiele języków europejskich: 
w 1906 na angielski (trafia wtedy do Anglii i Stanów Zjednoczonych), a w 1912 
na włoski. Do 1940 roku rozprawa młodego wiedeńczyka była wydana ponad 
trzydzieści razy w różnych krajach18. Czemu się przyglądała i dlaczego była 
tak popularna? Z pewnością podejmowała temat doskonale już znany z epok 
poprzednich – roli kobiety w społeczeństwie, u boku mężczyzny, jej zalet i wad, 
przymiotów fizycznych i psychicznych. Jednak czas, w którym została napisa‑
na, był bardzo specyficzny. Pod koniec wieku XIX zaczął się bowiem rozwijać 
ruch kobiecy, którego najważniejsze i najbardziej widoczne działania przypada‑
ją właśnie na początek wieku XX. Tym samym kobieta zaczyna być postrzega‑
na jako realne zagrożenie, a ruchy emancypacyjne odbierane są jako agresyw‑
ne i zuchwałe zachowania histerycznych kobiet. Chyba żaden ruch na świecie 
nie spotkał się z tak jednomyślną reakcją świata męskiego jak emancypacyjne 
działania kobiet. Kobiecie bowiem nie wolno decydować o swoim życiu, a już 
na pewno nie o życiu społecznym i politycznym – od tego jest mężczyzna na‑
maszczony na władcę ziemskiego. Strach mężczyzn przed kobietami nabiera 
tym samym na początku XX wieku innych barw. Już nie chodzi o tajemniczą, 

16 Tamże, s. 27.
17 Tamże, s. 29.
18 G. Kunigiel, Wstęp. Otto Weininger – geniusz czy szarlatan? w: O. Weininger, Płeć i cha-
rakter, przeł. O. Ortwin, Warszawa 1994, s. 11.
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niebezpieczną, kobiecą naturę, nie o niższość duchową i intelektualną, albo nie 
tylko. Tym razem mizoginizm przejawia się pod postacią strachu przed rządami 
kobiet, matriarchatem w miejsce patriarchatu. Skąd takie obawy, skoro do tej 
pory uważano, że kobieta niezdolna jest do niczego poza rodzeniem dzieci? 
Na to pytanie odpowiada książka młodego filozofa, która będąc dziełem życia 
wiedeńczyka, jest czymś w rodzaju kosmologii kobiecości. Kilka miesięcy po 
ukazaniu się książki filozof popełnia samobójstwo, stając się swoistego rodzaju 
ostrzeżeniem przed niszczącym światem kobiet, który zwiastuje w swoim dzie‑
le i sprawiając, że jego książka staje się bestsellerem swoich czasów. Przyja‑
ciele Weiningera w jego śmierci dopatrywali się dowodu jego wiary w zepsuty 
i straszny świat kobiet, który ma nadejść, a w którym dwudziestotrzylatek nie 
chciał żyć.

Punktem wyjścia dla książki Płeć i charakter jest teza o biseksualnej natu‑
rze człowieka, którą zapewne zaczerpnął z dzieł starożytnych, a o której pisał 
później chociażby Zygmunt Freud. Nie ma absolutnych kobiet i absolutnych 
mężczyzn, bowiem człowiek jest mieszaniną tych dwóch pierwiastków. Tak 
więc kobiecość i męskość są raczej cechami psychicznymi. Idea doskonale 
znana dzięki opowieści Platona o stworzeniu ludzi. Jednak ta pierwsza, wpro‑
wadzająca część książki szybko zamienia się w tyradę o nikczemności i ułom‑
ności kobiet. Weininger po krótkiej chwili zapomina o biseksualnej teorii na 
poczet skonstruowania modelu kobiety „prawdziwej” czy też „absolutnej”. 
Druga część książki to prezentacja dwóch wrogich sobie światów – kobiet 
i mężczyzn. Weininger analizuje dwa typy kobiet – matkę i prostytutkę, sta‑
wiając między nimi swoisty znak równości. Jedyna różnica polega na tym, 
że dla matki pociąg seksualny to środek do celu – urodzenia dziecka, zaś dla 
prostytutki cel sam w sobie. Kobieta jest bowiem niczym zwierzę – nieświa‑
doma, bez pamięci, logiki, pozbawiona własnej tożsamości, zdeterminowana 
popędami. Mężczyzna jest zaś bytem złożonym – świadomym, wolnym, za‑
opatrzonym w logikę i moralność. Jest przykładem etycznej indywidualno‑
ści, geniuszem tworzącym świat pojęć i walczącym z chaosem natury, czyli 
z kobietą. Mężczyzna jest monadą, całkowicie samotną, zaś kobieta nieusta‑
jąco żyje w zespoleniu z innymi, bo nie potrafi inaczej ze względu na nicość, 
otchłań, którą reprezentuje. Jak pisze Weininger:

Istota doskonale kobieca nie zna przecież ani logicznego, ani moralnego im‑
peratywu, a wyrazy prawo, obowiązek, obowiązek wobec siebie samej są 
spośród wszystkich wyrazów najbardziej dla niej obco brzmiącymi słowami. 
A przeto zupełnie uprawniony jest wniosek, że nie posiada ona osobowości 
ponadzmysłowej. Kobieta absolutna nie ma jaźni19.

19 O. Weininger, Płeć i charakter, dz. cyt., s. 24.



521
SyLWIA GórA
Mizoginia – męska choroba, czyli strach przed kobietami 

Taka istota nie może także pojąć istot wyższych od siebie, a więc mężczyzn. 
Weininger mówi wprost: „Jakże jednak kobieta, sama w sobie bezduszna, może 
duszę mężczyzny pojąć? Jak może oceniać jego moralność, będąc sama amo‑
ralna, jak siłę jego charakteru zrozumieć, nie mając charakteru, jak jego wolę 
odczuć, nie posiadając woli własnej?”20. Weininger, w przeciwieństwie do swo‑
ich poprzedników, podąża znacznie dalej, mówiąc, że „kapitalizm wiedział już 
znacznie dawniej niż nauka, że kobiety można gorzej opłacać ze względu na 
ich niższą stopę życiową”21 oraz że „wszelkie prawo pochodzi od mężczyzny, 
a kobiety wprowadziły jedynie wiele obyczajów”22. Weininger, jak już zostało 
wspomniane, przedstawia więc nowy aspekt myślenia mizoginicznego, które 
jest reakcją na realne zagrożenie społeczne i polityczne. A jak pisze Gilmo‑
re: „zagrożenie może dotyczyć samego istnienia całej grupy w przypadku spo‑
łeczeństw egalitarnych w warunkach wojny bądź może przybrać formę wal‑
ki z hegemonią elity”23. W tym wypadku elitę łączymy z mężczyzną. I w ten 
sposób można także spojrzeć na dzieło młodego wiedeńczyka z perspektywy 
apologii. Apologii Mężczyzny, który jest według niego jedyną istotą ludzką, 
o której można powiedzieć, że jest bytem i jestestwem, że istnieje, i że jest for‑
mą kształtującą materię, a więc kształtującą kobietę.

Lektura książki Otto Weiningera wyłania jeszcze wiele pomniejszych 
problemów, jak poligamiczność wpisaną w naturę kobiecą, problem miłości 
platonicznej mężczyzny do kobiety, stręczycielstwo kobiet, histeria kobiety 
czy jej znaczenie we wszechświecie. Jednak najważniejsze postulaty filozofa 
zostały już przedstawione. Warto poszukać odbicia jego idei w praktyce lite‑
rackiej. Najlepszym tego przykładem jest szwedzki dramaturg i prozaik two‑
rzący na przełomie wieków – XIX i XX, który próbie odpowiedzi na pytanie, 
kim jest kobieta, poświęca całe swoje życie literackie – August Strindberg. 
Pisarz zachwycał się dziełem Weiningera, a po śmierci filozofa złożył wie‑
niec na jego grobie i korespondował z przyjacielem samobójcy – Arthurem 
Gerberem, wyrażając podziw co do myśli zawartych w Płci i charakterze24. 
Szwedzki dramaturg miał po przeczytaniu książki Weiningera wypowiedzieć 
znamienne słowa: „Otto Weininger przysłał mi Geschlecht und Charak-
ter, książkę straszliwą, która prawdopodobnie rozwiązała najtrudniejszy ze 
wszystkich problemów. Wypowiedział on to, co ja jedynie wyjękiwałem. Voilà 

20 Tamże, s. 68.
21 Tamże, s. 74.
22 Tamże, s. 82.
23 D.D. Gilmore, Mizoginia, czyli męska choroba, dz. cyt., s. 234.
24 G. Kunigiel, Wstęp. Otto Weininger – geniusz czy szarlatan? w: O. Weininger, Płeć i cha-
rakter, dz. cyt., s. 18.
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un homme!”25. Wiedeńczyk zdaje się być dla Strindberga nie tylko interesu‑
jący jako człowiek i autor, ale jest kimś w rodzaju „bratniej duszy”, myślącej 
identycznie jak on sam. Tym, co najbardziej zainteresowało literata w książce 
Płeć i charakter, było szerokie spojrzenie na niższość kobiety na gruncie bio‑
logii, psychologii i metafizyki. Strinberg poświęca młodemu filozofowi tekst 
Idolatria, gynolatria, który został zamieszczony w znanym wiedeńskim czaso‑
piśmie „Die Fackel” 17 października 1903 roku, nr 144, w którym podkreśla on 
odwagę mówienia o niższości kobiety. Również dla szwedzkiego dramaturga 
to mężczyzna jest twórcą kultury materialnej i intelektualnej. Kobieta to zaś 
mieszanka pożądliwości i nienawiści, a w tej zmienności, oscylacji, wyraża się 
cała negatywność i pasywność jej istoty, podczas gdy mężczyzna jest pozytyw‑
nością i aktywnością. Tak według Strindberga daje się streścić „męska” książka 
Weiningera, który zdradził znany powszechnie sekret kobiecości i miłości i od 
tego umarł. Jest on godzien czci jako „myśliciel męski i nieustraszony”26.

Strindberg odnalazł w młodym przyjacielu człowieka, który wyraził w ję‑
zyku filozofii to, co on sam próbował pokazać w swojej literaturze. Jednocze‑
śnie Weininger jest uczniem autora Panny Julii, bowiem kilkakrotnie przy‑
wołuje postaci z dramatu Strindberga (głównie postać Ojca oraz Wierzycieli). 
Jak widać, powinowactwo myśli tych dwojga jest tak oczywiste, że nie trzeba 
się nawet specjalnie wysilać, by znaleźć dla ich idei wspólny mianownik.

Powodem, dla którego Weininger odwołał się do postaci Ojca, były jego 
rozważania dotyczące tego, co nazwał w swoim dziele „telegonią”, czyli za‑
płodnieniem przez „zapatrzenie się”, w co autor święcie wierzył, powołując się 
na dzieła autorów takich jak Goethe i jego Powinowactwa z wyboru, czy też 
Panią morza Ibsena lub na filozofię Schopenhauera. Natomiast Wierzyciele są 
dla Weiningera argumentem potwierdzającym jego tezę, jakoby kobieta pozba‑
wiona była jaźni. August Strindberg napisał jednak szereg dzieł, które poka‑
zują dość wyraźnie i bezpośrednio jego stosunek do kobiet. Zbiorem wszyst‑
kich jego bolączek wydaje się być dzieło zaginione po 1896 roku i odnalezione 
w Oslo w roku 1973 – Spowiedź szaleńca. Dzieło to ukazało się jeszcze w 1893 
roku w Niemczech, ale w wersji okrojonej. Do różnego rodzaju korekt zapewne 
przyczyniły się kontrowersyjne poglądy dramaturga, które dotyczyły zarówno 
religii, małżeństwa, ale przede wszystkim równouprawnienia kobiet.

Strindberg obstawał przy zachowaniu właściwego – z biologicznego 
i psychologicznego punktu widzenia – miejsca dla kobiety i mężczyzny 
w małżeństwie. Stosunek Strindberga do przyznania kobietom ich praw nie 

25 L. Sokół, Metafizyka płci: Strindberg, Weininger i Witkacy, „Pamiętnik Literacki” 1985, 
t. 76, z. 4, s. 3.
26 Tamże, s. 6.
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był negatywny, jednak jego nastawienie do ruchu wyzwolenia było jedno‑
znaczne – przyrównywał je do szerzącej się choroby trawiącej wyższe sfery. 
Kwestia kobieca, jego zdaniem, niesłusznie uchodziła za fundament polityki 
socjalnej, nie będąc sprawą dotyczącą większości. Jego zdaniem, fakty nie 
pozostawiały złudzeń – podnoszona kwestia dotyczyła tylko 10% wszystkich 
kobiet – tzw. „cywilizowanych”27.

Widać tu wyraźnie stosunek autora do tego, co dzieje się nie tylko w jego 
rodzinnej Szwecji, ale na całym świecie. Zdaniem Strindberga, kobiety wy‑
emancypowane przyjmują najgorsze męskie nawyki, co więcej, przedstawia‑
ją według niego „inteligencję z epoki brązu” i „ludzkie małpy i półmałpy”. 
Dążenie kobiet do emancypacji to atak „hordy dzikich bestii próbujących 
zawładnąć męskimi prawami”. Kobiety w dziełach dramaturga najczęściej 
przedstawione są jako żądne awansu, tytułu czy innych celów na drodze pro‑
stytucji (za wynagrodzeniem), pozycja społeczna tych kobiet zależy zwykle 
od relacji pokrewieństwa z mężczyzną, małżeństwo przedstawia jako usank‑
cjonowaną prawem prostytucję, a kobietę-matkę jako zmuszającą do podle‑
głości mężczyzn i niszczenia ich (dziecko, ojciec). Kobieta jest według pisa‑
rza pełnoprawnym obywatelem tylko wtedy, kiedy może być matką. Poza tym 
nie nadaje się ona do pracy, ponieważ nie jest w stanie dorównać intelektual‑
nie mężczyźnie, tak jak mężczyzna nie jest w stanie urodzić dziecka. Auto‑
biograficzna powieść Strindberga Spowiedź szaleńca (1895, wyd. pol. 1988) 
zbiera wszystkie te poglądy. Napisana jest z perspektywy tytułowego „szaleń‑
ca” w taki sposób, aby litować się nad biednym, prześladowanym przez żonę 
mężczyzną, który z powodu swojej ślepej i bezgranicznej miłości został su‑
rowo doświadczony przez los. Należy pamiętać, że wiele dzieł pisarza bazu‑
je na jego prywatnych doświadczeniach. Relacje damsko-męskie Strindberg 
zbudował na swoim związku z pierwszą żoną – Siri, której podejście do mał‑
żeństwa jako związku dwojga artystów, koniecznie bez dzieci, miało zapewne 
wpływ na poglądy dramaturga. „Kolejne małżeństwa Strindberga toczyły się 
według podobnego, jak w przypadku małżeństwa z Siri schematu. Strindberg 
pomimo tego, że z pewnością kochał wszystkie swoje żony, zawsze dopro‑
wadzał związki z nimi do upadku, czego sam padał ofiarą. «A przecież on 
kobiety kochał – tak bardzo, że niekiedy aż je nienawidził»”28.

Na gruncie polskim szczególną fascynację książką Otto Weiningera wykazy‑
wał Stanisław Przybyszewski. Nie jest trudno odnaleźć w dziełach pisarza teorie 
wiedeńskiego filozofa. Chociażby w Synach ziemi Czerkaski tak przedstawia 

27 P. Cieśla, Strindberg a emancypacja kobiet i wychowanie dziecka, „Skandynawistyczne 
Zeszyty Naukowe” 2012, nr 2 (1), s. 16. 
28 Tamże, s. 23.
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swojej ukochanej dzielące ich różnice: „Ja kieruję się rozumem, a ty instynk‑
tem – ja mam ambicję, by tworzyć, a ty – próżność samiczki, by samców ku 
sobie wabić – a więc jesteś niższym zwierzęciem i musisz podlegać mej woli”29. 
U „Meteora Młodej Polski” można także dostrzec obsesję dziewictwa, która jest 
niczym innym, jak tylko ukazaniem mizoginizmu i pragnienia absolutnego po‑
siadania kobiety, panowania nad jej ciałem i duszą. Ta potrzeba bycia pierwszym 
kochankiem w życiu kobiety związana jest z mocnym przekonaniem, że to wła‑
śnie inicjacja seksualna przekształca dziewczynę w kobietę, a rodzi się ona dla 
społeczeństwa właśnie za sprawą mężczyzny30. Gordon, bohater Dzieci szatana, 
tak mówi do Heleny: „Kobieta zawsze należy do pierwszego, świadomie czy 
nieświadomie, ognistą plamą wżera się pierwszy raz na zawsze w jej duszę, a po‑
siąść kobietę, w której duszy jest pierwszy – to wstyd”31. Podobnie jest z boha‑
terem dramatu Dla szczęścia – Mlickim czy Falkiem z Homo sapiens. Kolejnym 
problemem, który zdaje się dostrzegać Przybyszewski po zapoznaniu się z książ‑
ką Weiningera, jest świat podzielony na pierwiastki męskie i żeńskie. Dominację 
tego pierwszego można dostrzec chociażby w wypowiedziach licznych bohate‑
rów mówiących jakoby to oni byli stwórcami swych kochanek. Bohater Wigilii 
peroruje: „Moje potężne oko, oko wszechświatów wyłoniło Cię z ciemności. Na 
moje potężne Stań się! przybrałaś kształty i postać. Tchnąłem na Cię Świętego 
Ducha mych uczuć i myśli. Byłaś głupią zabawką, a zrobiłem z Ciebie fetysza 
i idol święty”32. Podobne słowa wypowiada król z poematu Nad morzem:

Aż wreszcie nadeszła chwila, gdy przeczute tęsknotą słowo miało stać się cia‑
łem, wola moja ogarnęła wszechświat, wstrząsnęła nim, jakby go z posad wyr-
wać chciała, w nocy wielkiego cudu błysnąłem jak słońcem, piorunem słowa, co 
światy tworzyło i w proch je kruszyło, i z wielką mocą krzyknąłem: „Stań się!” 
I powstałaś! A ze źródła mej potęgi spływała bezgraniczna łaska w Twoją duszę33.

Kobieta ma tutaj również za zadanie otworzyć przed mężczyzną drogę do 
metafizycznych uniesień, ale tylko o tyle, o ile mężczyzna może ją utożsamić 
z sobą samym, roztopić w sobie całkowicie. Jest to motyw pierwiastka ko‑
biecego w męskim, o którym tyle pisał Otto Weininger. U Przybyszewskie‑
go bohaterowie bardzo często dążą także do czegoś, co sam autor nazywa 

29 S. Przybyszewski, Synowie ziemi, Lwów 1923, s. 45.
30 K. Rakowska, Pan, sługa i stwórca. Szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet mężczyźni 
w utworach Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis” (Folia Litteraria 
Polonica 9) 2007, s. 137.
31 S. Przybyszewski, Dzieci szatana, Kraków 1993, s. 9.
32 S. Przybyszewski, Z cyklu Wigilii, w: tegoż, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, 
s. 115-116.
33 S. Przybyszewski, Nad morzem, Gdańsk 1978, s. 41-42.
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„stopieniem dusz”, ale to, co mężczyznę do tego pcha, to jedynie instynkt, 
a po chwilach namiętności uświadamia on sobie, że jest jedynie narzędziem 
w rękach bezdusznej kobiecej seksualności i to właśnie ona odebrała mu wol‑
ność, stał się więźniem popędów, którym winna jest kochanka. To rozczaro‑
wanie, czy też może należy powiedzieć – upokorzenie, staje się prostą drogą 
do uczucia niechęci czy nienawiści w stosunku do kobiety. Taki mechanizm 
widać wyraźnie chociażby u bohatera Requiem aeternam, który najpierw każ‑
dą kobietę wielbi, by potem płynnie przejść do znęcania się nad nią i nie‑
nawiści. Warto także zwrócić uwagę na to, że postaci kobiece w książkach 
Przybyszewskiego pełnią najczęściej, o ile nie w ogóle, role drugoplanowe, są 
jedynie tłem dla działań bohaterów-mężczyzn, obiektem ich myśli i marzeń. 
Tak pokrótce można streścić obraz kobiet w wielu dziełach pisarza. Widać tu 
wyraźnie fascynację teoriami, które znalazły się w książce Płeć i charakter. 
Jedne wyrażone są bezpośrednio, inne możemy dostrzec po głębszej analizie, 
jednak z pewnością Stanisław Przybyszewski może być, podobnie jak znany 
mu osobiście August Strindberg, uznany za mizogina swoich czasów.

Te dwie postaci pisarzy pokazują jedynie pewną tendencję, która miała 
miejsce zwłaszcza na początku wieku XX – postrzeganie kobiety zarówno 
jako płci gorszej z wielu względów: intelektualnych, moralnych, społecznych, 
ale także strachu przed tym, co może nadejść w momencie, gdy kobiety na 
drodze swojej własnej rewolucji staną się prawnie, politycznie i społecznie 
równe mężczyznom. Książka Otto Weiningera wpłynęła także na innych, nie‑
opisanych tu przeze mnie pisarzy czy intelektualistów, ale mechanizm pozo‑
staje dokładnie ten sam. Mizoginia demonizuje kobiety, aby móc w jakiś spo‑
sób nad nimi zapanować, ale strach przed kobietami wypływa wciąż z tych 
samych kilku źródeł: porządku społecznego (społeczeństwa przedindustrial‑
ne), ambiwalencji seksualnej (kobieta jako nieczysta, grzeszna), fanatyzmu 
religijnego, freudowskiego lęku kastracyjnego, konsolidacji przeciwko „inne‑
mu” (idea kozła ofiarnego) oraz strachu przed utratą władzy.

Bibliografia

Cieśla P., Strindberg a emancypacja kobiet i wychowanie dziecka, „Skandynawistycz‑
ne Zeszyty Naukowe” 2012, nr 2 (1).

El Marakchi M., Kobieta w buddyjskich tekstach kanonicznych i nauczaniu mi-
strzów duchowych, http://multiculticlub.com/kobieta-w-buddyjskich-tekstach-
kanonicznych-i-nauczaniu-mistrzow-duchowych/ (dostęp: 11.03.2016).

Gilmore D., Mizoginia czyli męska choroba, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Lite‑
rackie, Kraków 2003.



526
cZęść VI

Polityka, społeczeństwo, cywilizacja wobec strachu 

Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, J. Mortkowicz, Warszawa 1912.
Przybyszewski S., Dzieci szatana, Oficyna Literacka, Kraków 1993.
Przybyszewski S., Nad morzem, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978.
Przybyszewski S., Synowie ziemi, Instytut Literacki, Lwów 1923.
Przybyszewski S., Wybór pism, oprac. R. Taborski, Zakład Narodowy im. Ossoliń‑

skich, Wrocław 1966.
Rakowska K., Pan, sługa i stwórca. Szkic o rolach, jakie przyjmują wobec kobiet męż-

czyźni w utworach Stanisława Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis” 
(Folia Litteraria Polonica 9) 2007.

Schopenhauer A., Feministyka albo sztuka obchodzenia się z kobietami, oprac. B. Ba‑
ran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Sokół L., Metafizyka płci: Strindberg, Weininger i Witkacy, „Pamiętnik Literacki” 
1985, t. 76, z. 4.

Weininger O., Płeć i charakter, przeł. O. Ortwin, Wydawnictwo Sagittarius, Warszawa 1994.

Streszczenie

Mizoginia to najstarsza choroba świata. Wszystkie wielkie religie w swoich najważ‑
niejszych pismach potępiają kobiety za ich duchowe ułomności i cielesność sprowa‑
dzającą mężczyzn na drogę grzechu i nieprawości. Kobiety jawią się jako tajemnicze 
i tym samym sprzymierzone z nieznanymi, mrocznymi siłami natury. O złu tkwiącym 
w kobietach piszą najpopularniejsi artyści tacy jak: Flaubert, Zola, Stendhal, Law‑
rence, Swift, Pope, Milton, Strinberg, Montaigne, Sartre itp. Mizoginiczne wizerunki 
kobiet odnajdziemy także w folklorze i baśniach. Złe kobiety pojawiają się w filmach, 
w teatrze, w sztuce, właściwie w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Oczywiście są 
one wynikiem męskich wyobrażeń przeniesionych na rzeczywistość artystyczną, 
a także społeczną.

W niniejszym tekście mizoginię rozumiem i traktuję jako irracjonalny strach przed 
kobietami bądź przybierającą namacalny kształt nienawiść do nich. Uczucie to znaj‑
duje wyraz w konkretnych zachowaniach, jak np. w instytucjach kultury, w pisar‑
stwie, w rytuałach itp.

Najmocniejsze podwaliny dla mizoginii istniejącej w kulturze europejskiej położyli 
jeszcze w XIX wieku dwaj wielcy myśliciele: Fryderyk Nietzsche oraz Artur Scho‑
penhauer. Jednak to XX wiek sprawił, że mizoginia stałą się toposem, jedną z dróg, 
którą podążył Zachód w swoim intelektualnym doświadczeniu. Stało się to za sprawą 
Zygmunta Freuda, ale również, a może przede wszystkim, z powodu pojawienia się 
w 1903 roku książki młodego pisarza i filozofa – Otto Weiningera zatytułowanej Płeć 
i charakter, która stała się niezwykle popularna w środowisku ówczesnej bohemy, 
wpływając na wielu pisarzy.

Słowa kluczowe: mizoginia, kobieta, strach, filozofia, literatura, Otto Weininger
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A K A D E M I A  I G N AT I A N U M  W  K r A K O W I E

Dorastanie w płynnym świecie.  
W poszukiwaniu źródeł lęków i bezsilności 
współczesnej młodzieży

Od wielu lat praktyka medyczna, sądowa czy psychologiczno-pedagogicz‑
na oraz badania naukowe wskazują na wyraźnie nasilające się problemy towa‑
rzyszące wiekowi dorastania. Analiza danych dotyczących coraz częściej po‑
dejmowanych przez nastolatków zachowań ryzykownych oraz gwałtownego 
wzrostu lęków, depresji i samobójstw narzuca wymóg poszukiwania przyczyn 
tych niepokojących zjawisk i możliwych środków zaradczych.

Jak podkreślają psychologowie, w okres adolescencji wpisana jest podwój‑
na trudność: „dorastający człowiek mocuje się nie tylko z samym sobą, z tym, 
co w nim nowe, nieznane i często niezrozumiałe, ale też z siłami działający‑
mi na niego z zewnątrz”1. Wiadomo, że społeczno-kulturowe uwarunkowania 
życia jednostki ulegają współcześnie gwałtownym i coraz mniej korzystnym 
przemianom. Czy rodzi to na tyle ponadnormatywne trudności, z powodu 
których coraz więcej młodych ludzi przestaje sobie radzić z normatywnym 
kryzysem dorastania? Jaki splot czynników powoduje taki stan rzeczy? Jak 
można temu przeciwdziałać? Odnosząc się do specyfiki procesu dojrzewania 
oraz wybranych aspektów współczesności, podejmę próbę odpowiedzi na po‑
wyższe pytania.

1 I. Obuchowska, Dorastanie – między mocą a bezsilnością, w: Zagrożenia okresu dorasta-
nia, red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2008, s. 15.
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Płynny świat

Kilkadziesiąt lat temu Karen Horney, analizując zaburzenia osobowości 
swoich pacjentów, pisała: „Nasza kultura zawiera pewne typowe trudności, 
odzwierciedlane w formie konfliktów w życiu każdego człowieka, które 
w wypadku nagromadzenia mogą doprowadzić do nerwicy”2. Głównej po‑
żywki dla nerwic niemiecka psychoanalityk upatrywała w panującej wówczas 
w Stanach Zjednoczonych ideologii sukcesu i towarzyszącemu jej duchowi 
indywidualnego współzawodnictwa. Zdaniem badaczki, w takim klimacie 
nawet najsilniejszy człowiek zaczyna uzależniać poczucie własnej wartości 
od osiągniętego powodzenia. Goniąc za sukcesem, musi nieustannie walczyć 
z innymi ludźmi, wyprzedzać ich, często spychać na bok. Ta sytuacja, według 
Horney, prowadzi do „rozlanego wrogiego napięcia między ludźmi”, którego 
konsekwencją jest ciągły lęk przed ewentualną wrogością innych. Wzmacnia 
go dodatkowo lęk przed ujawnieniem własnej wrogości (i karą za nią) oraz lęk 
przed porażką. Ten ostatni „jest w pełni uzasadniony, gdyż szanse przegrania 
są na ogół o wiele większe niż szanse sukcesu, a w naszym rywalizacyjnym 
społeczeństwie niepowodzenie pociąga za sobą realną frustrację potrzeb. Pro‑
wadzi nie tylko do zagrożenia ekonomicznego, ale także do utraty prestiżu 
i wszelkiego rodzaju frustracji emocjonalnych”3. Człowiek, który lokuje po‑
czucie własnej wartości w osiągniętym powodzeniu, przegrywając, czuje, że 
jest nikim.

Rolę rzeczywistości społecznej w kształtowaniu osobowości wyraźnie 
podkreślał inny psychoanalityk, Erik Erikson, do którego psychospołecznej 
teorii rozwoju będziemy się odnosić w niniejszym artykule. Społeczeństwo, 
w którym rodzi się jednostka, czyni ją „swoim” członkiem poprzez ciągłe 
wpływanie na sposób, w jaki rozwiązuje ona specyficzne dla każdej fazy 
swojego rozwoju zadania4. Człowiek uczy się efektywnych kroków prowa‑
dzących go ku namacalnej przyszłości i rozwija określoną osobowość w ob‑
rębie zrozumiałej dla siebie „społecznej realności”5. Pokonując przez całe 
swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne konflikty (kryzysy), potrafi osiągać 
zwiększone poczucie wewnętrznej jedności, wyostrzenie osądu siebie i świa‑
ta oraz zwiększoną umiejętność życia w zgodzie z tymi, którzy są dla niego 

2 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegołowska, Warszawa 
1976, s. 185.
3 Tamże, s. 185-186.
4 Por. E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywiecki, Poznań 2004, s. 11, 37-44.
5 Por. tamże, s. 85.
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znaczący6. Ludzką zdolność do poczucia i utrzymania wewnętrznej jedno‑
ści (niezmienności i ciągłości), w ramach danej człowiekowi rzeczywistości 
społecznej, Erikson nazywa osobistą tożsamością lub tożsamością ego. We‑
dług psychoanalityka, „świadome uczucie osobistej tożsamości opiera się na 
dwóch jednocześnie zachodzących procesach: bezpośrednim postrzeganiu 
swej niezmienności i ciągłości w czasie oraz jednoczesnym postrzeganiu fak‑
tu, że inni rozpoznają tę niezmienność i ciągłość”7. Według Eriksona, osobista 
tożsamość jest nie tylko komponentą rozwijającej się osobowości – „w spo‑
łecznej dżungli ludzkiej egzystencji nie ma poczucia istnienia bez poczucia 
tożsamości ego”8.

Silne, pewne swej tożsamości i oparcia w społeczeństwie ego rozumie 
to, co istotne i konieczne, działa w sposób sprawny i stanowczy. Jednocze‑
śnie dąży do tworzenia silnych wzajemnych relacji z innymi (grupowe ego), 
z którymi owo nastawienie do życia przekaże następnym pokoleniom9. Jed‑
nak dokonujące się globalnie i w zawrotnym tempie zmiany rzeczywistości 
zaburzają proces tworzenia stabilnej tożsamości i często rodzą „neurotycz‑
ny dyskomfort”10. Zdaniem Eriksona, problemy życia w „wieku maszyny” 
są rozwiązywane nie przez humanizację tego życia, lecz przez mechanizację 
człowieka. Stosowany na nas od dziecka specyficzny trening „zaczął stan‑
daryzować nowoczesnego człowieka tak, że może on stać się niezawodnym 
mechanizmem mogącym «deregulować się» do konkurencyjnej eksploatacji 
świata mechanicznego”11.

Postrzegany przez Eriksona dziesiątki lat temu „neurotyczny dyskomfort” 
czy opisywana przez Karen Horney neurotyczna potrzeba osiągania perfekcji, 
kompulsywne dążenie do sukcesów i towarzyszący im lęk przed klęską, są 
również udziałem współczesnego człowieka żyjącego w wysoko rozwiniętych 
społeczeństwach Zachodu. Podlegająca ciągłej deregulacji i rozproszeniu rze‑
czywistość społeczna wytwarza w nas nieustanną dyspozycję do odczuwania 
lęków czy niepokojów12. Socjologowie podkreślają, że żyjemy w warunkach 
ciągłej frustracji i niepewności. Wszystko wokół nas zmienia się w zawrot‑
nym tempie. Okoliczności życia i strategie działania dezaktualizują się, zanim 

6 Por. tamże, s. 47.
7 Tamże, s. 20.
8 Tamże, s. 85-86.
9 Por. tamże, s. 43.
10 Por. tamże, s. 37-42.
11 Tamże, s. 42.
12 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
Kraków 2013, s. 421-438.
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zdążymy je przyswoić. Przedawnieniu ulega to, co jeszcze wczoraj wydawało 
się nowością13. Kiedy rzeczywistość nie jest w stanie zachować na dłużej wy‑
raźnego kształtu i stabilnego kursu, czerpanie wiedzy z doświadczenia i od‑
woływanie się do sposobów działania, które sprawdziły się w przeszłości, 
jest nierozsądne i ryzykowne. Jak pisze Zygmunt Bauman, „płynne życie” 
naznacza „lęk przed tym, by nie dać się zaskoczyć, by nadążyć za szybkim 
biegiem wydarzeń, by nie zostać z tyłu, nie przeoczyć «terminu ważności», 
nie obarczyć się posiadaniem czegoś, co nie budzi już żądzy posiadania, nie 
przegapić momentu, w którym trzeba zmienić taktykę i nie przekroczyć gra‑
nicy, zza której nie będzie już odwrotu”14.

Ciągłą zmianę i konieczność nadążania za nią wymuszają kryteria kon‑
sumpcji. Syndrom konsumencki rozprzestrzenia się na wszystkie dziedziny 
życia. Archetypem biegu, w którym biorą udział wszyscy członkowie bez 
reszty oddanego konsumpcji społeczeństwa, jest robienie zakupów15. Cokol‑
wiek robimy, wręcz odruchowo zachowujemy się jak ktoś robiący zakupy. Ku‑
pujemy nie tylko jedzenie, ubranie czy samochody. Nową formą zakupów jest 
poszukiwanie recept na lepsze życie, rozglądanie się za pożądanymi w danym 
momencie umiejętnościami, za najodpowiedniejszym dla nas wizerunkiem, 
za sprytnymi sposobami przyciągania uwagi, za najskuteczniejszą dietą, za 
najlepszymi formami oszczędzania na czarną godzinę, za zaplanowaniem jak 
najbardziej atrakcyjnego urlopu. Podobnie jak konsumenci, szukamy rów‑
nież pożądanych znajomości, rozglądamy się za sposobami zdobycia uczucia 
wymarzonej osoby i jednocześnie kalkulujemy, jak najmniejszym kosztem 
zerwać relację, gdy owo uczucie wystygnie. W świecie konsumentów więzi 
ludzkie przestaje się traktować jako zadanie do wykonania. Tymczasowość 
związków staje się naturalną konsekwencją przyzwyczajenia do pozbywania 
się nie przynoszącego nam satysfakcji produktu i poszukiwania na rynku jego 
„nowej, ulepszonej” wersji16.

We wszystkich tych zmaganiach towarzyszą nam niezliczeni eksperci, 
udzielając porad w fachowych biurach czy w popularnych programach te‑
lewizyjnych – najlepiej z udziałem potwierdzających owe odkrywcze wska‑
zówki celebrytów17. Zgodnie z logiką konsumpcjonizmu, skuteczne doradz‑
two nie promuje zaspokajania pragnień, lecz wzbudza pragnienie posiadania 

13 Por. Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 3-26.
14 Tamże, s. 6.
15 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 113-115.
16 Por. tamże, s. 253-255.
17 Por. Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 98-111, 133-139.
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kolejnych pragnień. Pragnienie jest bowiem podstawą napędzającą rynek18. 
Trzeba zatem ukazywać konsumentowi świat jako pełen możliwości, z któ‑
rych każda kolejna jawi się bardziej ponętnie i kusząco od poprzedniej.

Świat niekończących się możliwości, w którym wszystko może się zda‑
rzyć i w którym każdy może stać się kimkolwiek zechce, jest jedynie z pozoru 
światem wolności i przyjemności. Według Zbyszko Melosika, w tożsamość 
współczesnego człowieka wpisana jest wyraźna sprzeczność19. Z jednej stro‑
ny może on swobodnie orientować się na przyjemność i konsumpcję – „prze‑
mierzać” Internet, przełączać kanały telewizyjne, dowolnie wybierać kolejne 
formy kulturowej tożsamości i przebierać się w nie jak w stroje karnawało‑
we. Poruszając się w mozaikowych i sfragmentaryzowanych sferach kultury, 
ma możliwość swobodnego nadawania znaczeń życiu i codzienności. Jednak 
funkcjonując w rzeczywistości, w której wszystko wydaje się być dozwolone, 
musi jednocześnie mierzyć się z rzeczywistością surowych nakazów i zaka‑
zów. Nie dzieje się to bynajmniej pod wpływem starych, oficjalnych norm 
socjalizacyjnych. Za sprawą subtelnych mechanizmów i reguł, tworzonych 
przez otaczające go struktury biurokratyzacji, instytucjonalizacji, jurydyzacji 
czy medykalizacji życia, zostaje dyskretnie „wmontowany”20 w praktyki au‑
tokontroli i nieustannego „poprawiania się”. A nietrwałość i nieostateczność, 
którymi opatrzone są wszelkie jego starania, skazują go na udział w niekoń‑
czącym się biegu.

W dzisiejszym społeczeństwie biografia i tożsamość jednostki podporząd‑
kowane są idei nieustannej rywalizacji o sukces. Idea ta w oczywisty sposób 
pociąga za sobą podział na nielicznych zwycięzców i potwierdzającą sen‑
sowność ich wysiłku „podklasę” przegranych. Nie ma tu jednak miejsca na 
„ostateczne zwycięstwo” i „ostatecznego zwycięzcę”. Zwycięstwo nie ozna‑
cza bycia na mecie, lecz w punkcie wyjścia następnego wyścigu lub walki, 
którą w każdej chwili można przegrać. Nic bowiem nie jest na zawsze. Jak 
pisze Zygmunt Bauman, „żadna posada nie jest na wieki poręczona, żadne 
stanowisko zabezpieczone przed kaprysami losu, żaden zawód odporny na 
ząb czasu, żadne umiejętności nie są wyposażone w gwarancję rynkowej war‑
tości. Nabyte doświadczenie może się w mgnieniu oka przeobrazić z atutu 
w balast. […] Środki utrzymania, pozycja społeczna, uznanie użyteczności 
i godności własnej mogą być wszystkie wypowiedziane z dnia na dzień i bez 

18 Por. tamże, s. 144.
19 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 10-11.
20 Por. tamże, s. 342.



534
cZęść VII

Lęki a dydaktyka

uprzedzenia”21. Sytuacja taka wymusza stawianie sobie frustrujących pytań 
kontrolnych o bycie adekwatnym. Wyzwalając się z jednej formy nieade‑
kwatności, wpada się jednak w następną. Wolność zostaje zredukowana do 
nieustannego kreowania takiej tożsamości, która z łatwością dostosuje się do 
szybko zmieniającej się społeczno-zawodowej sytuacji22.

Wybieranie i nieustanne tworzenie tożsamości jest nieuchronnym losem 
dzisiejszego człowieka23. Wydaje się, że „nigdy wcześniej nie odczuwa‑
no tak silnie konieczności dokonywania wyborów. Nigdy wcześniej świa‑
domość dokonywania wyborów nie była tak dojmująca jak dzisiaj, nigdy 
wcześniej nie trzeba było wybierać w warunkach tak bolesnej, lecz nieunik‑
nionej niepewności, w ciągłym lęku przed «pozostaniem w tyle» i przed 
nieodwracalnym wykluczeniem z gry z powodu niemożności sprostania 
nowym wymogom i standardom”24. Współczesny człowiek został sku‑
tecznie pozbawiony drogowskazów. Płynne życie nie posiada powszech‑
nie uznanych zasad i celów, do których można by bezpiecznie dążyć i nie 
czuć odpowiedzialności za niekorzystne skutki własnych wyborów25. Nie‑
pewność jest wręcz częścią tożsamości jednostki, a zmaganie się z lękami 
i wywołującymi je niebezpieczeństwami staje się zadaniem na całe życie. 
Zdaniem Baumana „całe życie to obecnie długa i prawdopodobnie niemoż‑
liwa do wygrania walka z potencjalnie obezwładniającym wpływem lęków 
i z prawdziwymi czy domniemanymi niebezpieczeństwami, które czynią 
z nas istoty bojaźliwe”26.

Płynne życie ocenia wszystkie elementy świata według kryteriów kon‑
sumpcji. Elementy te, jak przedmioty konsumpcji, mają swoją „przydat‑
ność do spożycia”, po upływie której stają się bezużytecznym odpadem. 
Przedmiotem konsumpcji jest również każdy konsument. Tak więc Heid‑
degerowski byt-ku-śmierci staje się również bytem-ku-wysypisku-śmieci. 
I to współczesne przeznaczenie, jak uważa Bauman, stanowi często bar‑
dziej bezpośrednią i wyniszczającą psychicznie egzystencjalną perspekty‑
wę i obawę27. A za sprawą mass mediów i różnego rodzaju ekspertów kon‑
centrujących się na wyszukiwaniu coraz to nowych zagrożeń, świat wydaje 

21 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 47.
22 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 326-331.
23 Por. Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 54-55.
24 Tamże, s. 187.
25 Por. tamże, s. 187-188.
26 Z. Bauman, Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków 2006, s. 17.
27 Por. Z. Bauman, Płynne życie, dz. cyt., s. 19.
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nam się coraz bardziej podstępny i nieprzyjazny, a nasza dyspozycyjność do 
lęków wzrasta z dekady na dekadę28.

Młodzi i ich dorastanie

Jak w takim świecie odnajduje się młodzież? Czy w pozbawionej drogo‑
wskazów płynnej rzeczywistości skazana jest na zagubienie i bezradność? 
Liczne analizy, do których odwołuje się wspomniany wyżej socjolog edu‑
kacji Zbyszko Melosik, wskazują, że młodzi ludzie nie tylko nie boją się żyć 
w takim świecie, ale mają poczucie sprawstwa, mocy oraz kontroli nad rze‑
czywistością i swoim życiem29. W świecie, w którym nie ma stałych prawd 
i jednoznacznych odpowiedzi, uczą się przecież funkcjonować od dziecka. 
Biorą zatem sprawy w swoje ręce, tworzą małe, pragmatyczne prawdy i tym‑
czasowe odpowiedzi. Korzystając z możliwości wirtualnego pokonywania 
wszelkich granic, swobodnie wychodzą poza proponowane im przez doro‑
słych interpretacje świata i oficjalnie akceptowane wersje tożsamości30. Z na‑
turalną przyjemnością konsumują codzienność i poddają się nawykowi życia 
w „natychmiastowości”31. Nie chcą i nie potrafią czekać. Zmiana jest dla nich 
nie tylko zwyczajna, ale przede wszystkim pożądana, a brak „kulturowego 
wirowania” potrafi wywołać w nich frustracje i panikę32. Zorientowani na 
krótkotrwałość, robią wszystko, by nie odkładać życia na później. Żyją po‑
przez sytuacje i impulsy. Są gotowi do natychmiastowych interakcji. Nawią‑
zują wiele luźnych, często anonimowych i tymczasowych kontaktów. Potrafią 
swobodnie przechodzić od związku do związku. Wydają się nie potrzebo‑
wać nie tylko stabilnych znajomości, ale też całożyciowych układów mię‑
dzyludzkich, miłości czy przyjaźni. Wirujące twarze, emocje, bodźce i wra‑
żenia nie zostawiają czasu na głębszą refleksję. Kiedy każda migawka ma 

28 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 421-425.
29 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 171. Por. także: Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Pedago-
gika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2007, s. 74-76.
30 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 157.
31 Por. Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, dz. cyt., s. 69-74.
32 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 165.
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swój niepowtarzalny sens, poszukiwanie sensu życia mija się z celem33. I bez 
względu na to, jak oceniają to pedagodzy, „młodzi ludzie nie czują się w tej 
rzeczywistości wyalienowani czy przytłoczeni. Nie jest im też źle ze swoimi 
epizodycznymi biografiami czy tożsamościami. To jest ich świat, w którym 
czują się adekwatni i na miejscu”34.

Jednak nie wszyscy młodzi ludzie w tak swobodny sposób poruszają się 
w płynnym świecie. Jak sam Melosik zaznacza, niektórzy z nich w rzeczy‑
wistości pozbawionej jasno określonych układów odniesienia odczuwają 
niepokój, a nawet poczucie zagubienia35. Psychiatrzy wskazują na swoisty 
paradoks: na początku XXI wieku wskaźniki zdrowia fizycznego dzieci 
i młodzieży prawie w całym świecie uległy poprawie, zaś wskaźniki zdro‑
wia psychicznego zdecydowanie pogorszyły się36. Zgodnie z danymi Świa‑
towej Organizacji Zdrowia, 20% dzieci i młodzieży cierpi na szeroko pojęte 
zaburzenia psychiczne, a trzecią przyczynę zgonów w tej grupie wiekowej 
stanowią samobójstwa37. Choć w Polsce w chwili obecnej informacja o rozpo‑
wszechnieniu zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży jest niepeł‑
na i fragmentaryczna, analiza wycinkowych badań oraz dostępnych danych 
wskazuje, że powyższy problem co najmniej w takiej samej mierze dotyczy 
polskiej populacji rozwojowej38.

Według informacji GUS39, analiza danych dotyczących liczby osób ob‑
jętych opieką ambulatoryjną w latach 2006-2008 wskazała tendencję wzro‑
stową występowania chorób i zaburzeń psychicznych właśnie wśród dzieci 
i młodzieży. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w tej grupie należały 
głównie zaburzenia zachowania i emocji. Dzieci i młodzież często chorowały 
na zaburzenia nerwicowe związane ze stresem oraz somatoformiczne (pacjen‑
ci dotknięci tymi zaburzeniami nerwicowymi odczuwają objawy sugerujące 
istnienie somatycznych problemów medycznych, chociaż nie ma żadnych 

33 Por. tamże, s. 165-167.
34 Tamże, s. 176.
35 Por. tamże, s. 180.
36 Por. I. Namysłowska, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki 
psychiatrycznej i zadania na przyszłość, „Postępy Nauk Medycznych” 2013, t. 26, nr 1, s. 4-9.
37 Mental Health Policy and Service Guidance Package: Child and Adolescent Mental Health 
Policies and Plans, World Health Organization, 2005, http://www.who.int/mental_health/poli‑
cy/Childado_mh_module.pdf (dostęp: 15.06.2016 r.).
38 Por. I. Tabak, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w poko-
nywaniu problemów, w: Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, red. J. Szymańczak, 
Studia Biura Analiz Sejmowych, Nr 2(38) 2014, Warszawa 2014, s. 113-138.
39 Por., Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd 
Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011.
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organicznych lub czynnościowych podstaw uzasadniających występowanie 
tego typu problemów40).

Wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych ca‑
łej polskiej populacji w latach 1990-200741 wzrósł ogółem o 119% w opiece 
ambulatoryjnej i o 50% w opiece stacjonarnej. Do roku 2005 wskaźniki zabu‑
rzeń psychicznych rosły bardzo szybko bez względu na wiek, ale już między 
2005 a 2007 rokiem największy wzrost wskaźnika obserwowano w grupie 
wiekowej obejmującej m.in. dzieci i młodzież. W okresie tym w opiece stacjo‑
narnej zanotowano wyraźny wzrost wskaźnika rozpowszechnienia zaburzeń 
psychicznych, dotyczący przede wszystkim zaburzeń nerwicowych w tejże 
grupie wiekowej – wzrost o 31%.

O niepokojącym stanie zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce mó‑
wią liczne, choć wycinkowe, badania naukowe. Przykładowo, badania 
wśród młodzieży w wieku 16-18 lat (ponad 300 osób), mające na celu iden‑
tyfikację uwarunkowań poczucia beznadziejności w kontekście lękliwości 
i jakości życia wykazały łagodne poczucie beznadziejności u 31,3 % ba‑
danych, przeżywane poczucie beznadziejności w stopniu umiarkowanym 
u 10,7 % badanych oraz głębokie poczucie beznadziejności (utrudniające 
normalne funkcjonowanie i wymagające specjalistycznej opieki) w grupie 
7, 2 % badanej młodzieży42. Z prowadzonych od lat w Krakowie badań43 
na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych (zaburzenia depresyj‑
ne, lękowe, zaburzenia jedzenia) wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
wynika, że rozpowszechnienie powyższych zaburzeń przekracza 22,7% 
wśród chłopców i 41,2% wśród dziewcząt. Z kolei dane z serii między‑
narodowych badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi mło‑
dzieży szkolnej HBSC44 z 2010 r. wskazują, że u znacznej części dzieci 
i młodzieży w Polsce pojawiają się narastające wraz z wiekiem zaburzenia 

40 Por. R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, t. 1, przeł. W. Dietrich 
i in., Gdańsk 2003, s. 404. Podaję za: I. Tabak, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie 
dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów, dz. cyt., s. 118.
41 Por. Załącznik nr 1 do „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego”. Dane 
przytaczam za: I. Tabak, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży 
w pokonywaniu problemów, dz. cyt., s. 118.
42 Por. A. Kulik, E. Sądel, Lęk i jakość życia jako determinanty poczucia beznadziejności 
u młodzieży, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2013, nr 13 (2), s. 83-91.
43 Por. R. Modrzejewska, J. Bomba, Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania 
substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej, „Psychiatria 
Polska” 2010, t. 44, nr 4, s. 587.
44 Por. Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny, red. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, 
Warszawa 2011, s. 68-84.
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psychosomatyczne45. W trakcie powyższych badań stwierdzono również 
małe zadowolenie z życia u 15% 11-latków, 21,5% 13-latków, 25% 15-lat‑
ków i aż 27,7% 17-latków. Przyjmuje się, że jest to grupa dzieci i młodzieży 
szczególnie zagrożona zaburzeniami zdrowia psychicznego, głównie depre‑
sją. Wszystkie powyżej wymienione problemy w świetle analiz prowadzo‑
nych przez polski zespół HBSC w przeciągu lat 1994-2010 wykazywały 
tendencję wzrostową. Skąd te niepokojące statystyki?

Trzeba pamiętać, że każdy dorastający człowiek ma do wypełnienia po‑
dwójne zadanie46. I tylko jedno z nich to konieczność poradzenia sobie z ota‑
czającą go złożonością świata. Drugie zaś wiąże się z koniecznością pokonania 
naturalnego dla tego etapu życia kryzysu tożsamości. Dążenie do kształtowa‑
nia stabilnej oraz mocnej tożsamości przyjmuje się za Erikiem Eriksonem 
za centralny problem okresu dorastania47. Zgodnie z terminologią Eriksona, 
okres ten to mniej lub bardziej usankcjonowane, oferowane jednostce przez 
społeczeństwo zgodnie z jej oczekiwaniami – psychospołeczne moratorium. 
W jego ramach „swobodne eksperymentowanie z rolą pozwala jednostce od‑
naleźć niszę, która jest jasno określona i wydaje się stworzona właśnie dla 
niej. W ten sposób młody dorosły zapewnia sobie poczucie wewnętrznej cią‑
głości i społecznej niezmienności, dzięki czemu połączy fakt, że był dziec‑
kiem, z wizją tego, kim ma się stać, oraz ponownie pogodzi własną koncepcję 
siebie z tym, jak rozpoznaje go jego społeczeństwo”48. Społeczeństwo wspie‑
ra rozwój jednostki w takim stopniu, w jakim pozwala jej w kolejnych etapach 
życia orientować się w kierunku jasnego planu życiowego, z odpowiednim 
porządkiem ról pełnionych przez jednostki w różnym wieku49. Jedną z podsta‑
wowych funkcji adolescencji jest bowiem przygotowanie młodego człowieka 
do odpowiedzialnego życia społecznego. Oznacza to możliwie pełne wejście 
w życie społeczne i efektywne pełnienie przypisanych jednostce ról społecz‑
nych w grupach jej potencjalnego uczestnictwa50.

45 Zanotowano: bóle głowy (od 7% u 11-latków do 17% u 17-latków), bóle pleców (od 5% do 
8,5%), przygnębienie (od 6% do 9%), zdenerwowanie (od 14% do 16%) 25. Co najmniej dwie 
spośród powyższych dolegliwości subiektywne odczuwało prawie codziennie lub częściej niż 
raz w tygodniu ok. 40% młodzieży. 
46 Por. E. Wysocka, Dzieciństwo i młodość jako kategorie rozwojowe i społeczne, w: Dzieci 
i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wysocka, War‑
szawa 2012, s. 51.
47 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterysty-
ka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2000, s. 164.
48 E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, dz. cyt., s. 108.
49 Por. tamże, s. 111.
50 Por. E. Wysocka, Dzieciństwo i młodość jako kategorie rozwojowe i społeczne, dz. cyt. s. 51.
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Wzrastające poczucie tożsamości doświadczane jednocześnie z „psycho‑
społecznym dopasowaniem” przejawia się uczuciem zadomowienia w swoim 
ciele, świadomością tego, dokąd się zmierza oraz wewnętrzną pewnością co 
do bycia w tym wszystkim rozpoznawanym przez tych, którzy się liczą51. Jak 
podkreśla Erikson, koniec adolescencji stanowi stadium jawnego kryzysu toż‑
samości, jednak sam proces kształtowania tożsamości nie zaczyna się i nie koń‑
czy wraz z adolescencją. Jest on zadaniem na całe życie52. Z pewnością jednak 
wypełnianie tego zadania w czasie, gdy kończy się bezpieczeństwo i stabilność 
dzieciństwa, nie jest czymś łatwym. Jest to bowiem niezwykle dynamiczny 
okres życia. Procesy neurohormonalne inicjują skokowy wzrost ciała i jego sił 
witalnych, a także intensywne przemiany psychiki53. Następuje wówczas roz‑
wój umysłowy warunkujący: rozwój i kontrolę uczuć; rozumienie pojęć moral‑
nych; rozwój światopoglądu i – jak była powyżej mowa – poszukiwanie własnej 
tożsamości; rozwój, kierunek i przebieg społecznej aktywności54.

Zgodnie z charakteryzowaną przez Petera Blosa procesualnością okresu 
adolescencji55, dominanta dojrzewania fizycznego i narastanie napięć popę‑
dowych w okresie preadolescencji (9-11 lat) może powodować u młodego 
człowieka pojawienie się wrogich i agresywnych reakcji. Przypadający na 
wczesną adolescencję (10-12 lat) początek procesu oddzielania się od rodzi‑
ców może z kolei skutkować wzrostem lękliwości i poczucia samotności, 
skłonnością do izolowania się, a także preferencją relacji rówieśniczych nad 
relacjami z dorosłymi. Poczuciu niezależności od rodziców i uzależnieniu 
dokonywanych wyborów autokreacyjnych od grupy rówieśniczej w okresie 
pełnej adolescencji (12-17 lat) towarzyszy zwykle emocjonalna labilność, 
opozycyjno-buntownicze nastawienie wobec dorosłych, ale też stabiliza‑
cja życia heteroseksualnego. Z kolei na czas późnej adolescencji (17-20 lat) 
przypada konsolidacja życia psychicznego, zakończenie procesu identyfikacji 
psychoseksualnej oraz dążenie do ustanowienia partnerskich relacji z innymi. 
Konsolidacja ról społecznych i wybór własnego stylu życia, poczucie siły po‑
zwalające na realizację osobistych planów i dążeń, a także stabilizacja stosun‑
ku wobec własnej osoby (osobista godność i szacunek do siebie) przypadają 
dopiero na okres poadolescencyjny (powyżej 20 lat).

51 Por. E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, dz. cyt. s. 115.
52 Por. tamże, s. 110, 115.
53 Por. I. Obuchowska, Dorastanie – między mocą a bezsilnością, w: Zagrożenia okresu dora-
stania, red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2008, s. 15.
54 Por. tamże, s. 15-16.
55 P. Blos, Adolescenz. Eine psychoanalitysche Interpretation, Stuttgart 1973. Charakterysty‑
kę tę przytaczam za: E. Wysocka, Dzieciństwo i młodość jako kategorie rozwojowe i społeczne, 
dz. cyt. s. 53-54.
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Mimo wymienionych powyżej trudności, kryzys dojrzewania nie jest cza‑
sem choroby. Jest koniecznym w procesie formowania tożsamości i możliwym 
do przebrnięcia kryzysem normatywnym56. Wiadomo jednak, że dorastający 
żyją w bardzo różnych środowiskach materialnych, społecznych czy kultu‑
rowych. To zaś, wpływając na nich, „może im dodawać psychicznej mocy, 
ale może ją też osłabiać, nieraz do poziomu poczucia bezsilności, a niekiedy 
aż do samozagłady”57. Pedagodzy podkreślają, że to właśnie nakładająca się 
na naturalne kryzysy rozwojowe współczesna rzeczywistość coraz częściej 
prowadzi dorastającą młodzież do wielu dylematów rozwojowych, będąc nie‑
jednokrotnie źródłem doświadczanych przez nią lęków, frustracji i społeczne‑
go wyobcowania58. Co prawda nastolatkowie są zdecydowanie lepiej predys‑
ponowani od pokolenia dorosłych do tego, by odnajdować się w wirującym 
świecie, ale ich dojrzewanie przebiega w sytuacji trudnej psychologicznie59.

Niegdyś kształt tożsamości człowieka wiązał się ściśle z tożsamością ca‑
łego społeczeństwa. Wynikał z istniejących wówczas form socjalizacyjnych, 
uregulowań i presji – każdy zdawał się wiedzieć, kim jest, kim ma się stać, 
a kim być nie powinien60. Współcześnie jednostka skazana jest na niewygod‑
ną psychologicznie samodzielność, samotność i bolesną odpowiedzialność za 
dokonywane wybory autokreacyjne i ich ewentualne negatywne konsekwen‑
cje. A nastolatkowie, będąc w najtrudniejszym rozwojowo okresie życia, 
wchodzą w te realia pozbawieni oparcia w najbliższych im środowiskach ży‑
cia61. Na skutek kryzysu rodziny, szkoły czy grupy rówieśniczej naturalna dla 
adolescentów, choć nie manifestowana, potrzeba zakorzenienia i autorytetów, 
wspomagających tworzenie własnej, indywidualnie już kreowanej tożsamo‑
ści, pozostaje w większości przypadków niezaspokojona.

Według psychologów, rodzina jest niezastąpionym miejscem kształtowa‑
nia się więzi, a następnie procesów separacji i indywidualizacji; miejscem 

56 Por. E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, dz. cyt., s. 113.
57 Obuchowska I., Dorastanie – między mocą a bezsilnością, dz. cyt., s. 15.
58 Por. E. Wysocka, Wspomaganie rozwoju młodego pokolenia – problemy i zasady pomaga-
nia, w: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, dz. cyt., 
s. 357. Por także B. Ostafińska-Molik, Zagubienie młodzieży – samotne dryfowanie w strumie-
niu społecznych interakcji, w: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie, dz. cyt., s. 124.
59 Por. E. Wysocka, Zagrożenia społeczno-kulturowe dla rozwoju młodego pokolenia, w: 
Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, dz. cyt., s. 89-
117.
60 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 313-332.
61 Por. I. Namysłowska, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki 
psychiatrycznej i zadania na przyszłość, dz. cyt., s. 6-7.
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relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny – koalicji, trójkątów, 
a równocześnie ogniwem transmisji wielopokoleniowej dotyczącej przeka‑
zów transgeneracyjnych, mitów, delegacji62. Tymczasem na skutek ekono‑
miczno-społeczno-kulturowej transformacji ostatnich ponad 20 lat, w pol‑
skich rodzinach nastąpiły znaczące niekorzystne zmiany63: wzrastająca 
liczba rozwodów; nowe konfiguracje rodzinne i wzorce relacyjne; zwięk‑
szająca się liczba rodzin z jednym rodzicem – głównie matką; więcej czasu 
poświęcanego pracy, a na skutek tego brak dostępności emocjonalnej ro‑
dziców; bezrobocie i związane z nim obniżenie morale rodziny czy wręcz 
patologie; nie zawsze szczęśliwa zmiana z modelu matriarchalnego lub pa‑
triarchalnego na bardziej partnerski. Na podstawie badań i własnej praktyki 
lekarza-psychiatry Irena Namysłowska uważa, że zmiany te wyraźnie nie‑
korzystnie wpływają na pozostającą w zależności od systemu rodzinnego 
młodzież i jej zdrowie psychiczne64.

Wiadomo, że znacząca część biografii jednostki realizuje się w powiązaniu 
z instytucją szkoły. Współczesna szkoła, działając według logiki testów i przy‑
gotowywania uczniów do odnalezienia się na niestabilnym rynku pracy, stała 
się, zdaniem Melosika, swego rodzaju „maszynką” do sortowania młodych lu‑
dzi65. Ich tożsamość, a często i biografia są redukowane do wyniku testów – 
„wynik w postaci punktów i procentów zdaje się stanowić ekwiwalent ich war‑
tości i potencjalnej przydatności społecznej”66. Również nauczyciele, oceniani 
i rozliczani na podstawie tak sprawdzanych efektów, koncentrują się przede 
wszystkim na wypracowywaniu u swoich uczniów kompetencji wypełniania 
testów. Na pracę wychowawczą nie pozostaje miejsca. Choć odgórnie deklaro‑
wana, w rzeczywistości jest ona jedynie pozorowana67 i przynosi mierne efekty. 
Według badań, programy wychowawcze i ustawowo wpisane w nie programy 
profilaktyczne w większości szkół są realizowane w sposób mało profesjonalny 
i nie pozostawiają w uczniach żadnych śladów68. Nauczyciele nie otrzymują 

62 Por. tamże, s. 6.
63 Por. I. Namysłowska, Transformacja rodziny – przejawy i implikacje dla psychoterapii, 
„Psychoteapia” 2011, nr 1 (156), s. 7-8.
64 Por. tamże, s. 8-10.
65 Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, 
dz. cyt., s. 450.
66 Tamże, s. 349.
67 O pozorowaniu pracy wychowawczej pisze szeroko Maria Dudzikowa. Por. M. Dudziko‑
wa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, 
Kraków 2001.
68 Por. G. Miłkowska, O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole, „Problemy Opiekuń‑
czo-Wychowawcze” 2006, nr 2, s. 24.
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należnego przygotowania, by móc rozpoznawać u wychowanków pierwsze 
objawy emocjonalnych kryzysów i w sytuacjach takich adekwatnie reagować. 
Często zdarza się, że błędy komunikacyjne ze strony nauczycieli, popełniane 
w tym kontekście, stają się przysłowiową oliwą dolewaną do ognia. Do po‑
wyższej sytuacji dochodzi narastające zjawisko agresji wśród uczniów, mo‑
gące przybierać charakter agresji bezpośredniej, pośredniej oraz wykluczenia 
z grupy i czynienia z młodego człowieka „kozła ofiarnego”69.

Dla nastolatka doświadczającego różnego rodzaju niepowodzeń szkolnych 
czy problemów rodzinnych, swego rodzaju azyl może stanowić grupa rówie‑
śnicza. Ma ona zresztą dla człowieka w okresie rozwojowym szczególne zna‑
czenie – wobec jego prób dystansowania się w stosunku do rodziców, dostar‑
cza alternatywnych wzorców do identyfikacji oraz poczucia przynależności70. 
Jednak współcześnie w grupie rówieśniczej pojawia się wiele agresji. Potrze‑
ba kontaktu zderza się z niemożnością nawiązania go. Ciągłe „przepadanie” 
młodych ludzi w świecie wirtualnym sprawia, że koledzy stanowią tylko „in‑
nych przed komputerem”.

Zaburzoną rolę rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej przejmują przekazy 
kulturowe obecne w doświadczeniu zapośredniczonym przez środki maso‑
wego przekazu71. Dyskretnie i profesjonalnie kontrolujące życie mass media 
stają się najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Skoro kreowana 
przez nie codzienność składa się jedynie z chwilowości, zmienności, epizo‑
dyczności, doświadczania i przeżywania wyłącznie tego, co przynosi dana 
chwila, musi to u nastolatków „konstytuować równie nietrwałą tożsamość 
lub problemy w wykreowaniu jej względnie trwałej i refleksyjnej wersji”72. 
Jest to oczywiście zgodne z ideologią konsumeryzmu, jednak w przypad‑
ku konkretnego indywiduum niemożność refleksyjnego kształtowania sie‑
bie znacząco utrudnia lub wręcz przekreśla osiąganie dojrzałej osobowości. 
Brak świadomości istnienia rdzenia osobowego, który jest niezmienny i nie‑
zależny od różnych okoliczności życia czy rodzących się emocji, prowadzi 
do frustracji, lęków czy biernego poddawania się życiowym trudnościom 
i poczucia beznadziejności.

69 Por. I. Namysłowska, Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce – stan rozwoju opieki 
psychiatrycznej i zadania na przyszłość, dz. cyt., s. 7.
70 Por. tamże.
71 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-
sności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 33-39.
72 E. Wysocka, Zagrożenia społeczno-kulturowe dla rozwoju młodego pokolenia, dz. cyt., 
s. 90.
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Zamiast podsumowania...

Pedagodzy nie mają wątpliwości, że kulturowa niestabilność świata, na‑
kładająca się na naturalne kryzysy rozwojowe nastolatków może przekraczać 
możliwości ich systemu psychicznego, ale nie musi powodować tego typu 
następstw73. Potrzeba jednak, by otrzymywali mądre wsparcie ze strony osób 
dorosłych. Niestety, wsparcie takie utrudnia wspomniany wyżej kryzys wy‑
chowawczych środowisk rodziny i szkoły. Jeszcze głębszą przeszkodą wyda‑
ją się być współczesne mechanizmy funkcjonowania międzygeneracyjnego 
przekazu norm i wartości kulturowych. Kilkadziesiąt lat temu amerykańska 
antropolog Margaret Mead donosiła, że tradycyjne zasady wychowania i so‑
cjalizacji ulegają odwróceniu74. W oczach łatwo adoptujących się do wszel‑
kich zmian młodych ludzi, pokolenie dorosłych staje się „emigrantami w cza‑
sie”75. Dorastający łatwo dostrzegają, że dorośli poruszają się po omacku, 
niezdarnie pokonują przeszkody i bezskutecznie próbują rozwiązać zadania 
narzucane przez nowe dla nich warunki. Skoro w świecie będącym w ciągłym 
ruchu i szybko zmierzającym ku przyszłości, doświadczenie zdobyte w prze‑
szłości nie jest w żaden sposób przydatne, pokolenie dorosłych traci swój 
status wychowawców. Co więcej, samo pełne obaw i lęków jest zmuszone, 
by nowych postaw i zachowań, które narzuca przyspieszony rytm życia spo‑
łecznego, uczyć się od swoich dorastających dzieci. W takich okolicznościach 
„ani młodzi ludzie najbardziej idealistyczni, ani najbardziej cyniczni nie łudzą 
się, że istnieją jeszcze gdzieś na świecie dorośli, od których mogliby się do‑
wiedzieć, co powinni dalej robić w życiu”76.

Spostrzeżenia Mead są niestety wciąż aktualne. Również dzisiaj „rozłam 
między dwiema zasadniczo różnymi, choć blisko spokrewnionymi ze sobą 
grupami powoduje, że oba pokolenia czują się bardzo samotne”77. Dorośli 
w zderzeniu z wirującym światem funkcjonują jak na obcej ziemi, a młodzi 
z wszelkimi trudnościami dorastania muszą mierzyć się sami. Ich narastają‑
ce problemy nie są prostą konsekwencją skomplikowanych czasów. Czasy te 
z pewnością wymagają – przede wszystkim od pokolenia dorosłych – pozy‑
tywnego myślenia o młodych oraz oparcia działań wychowawczych na rze‑
telnym dialogu. Zbudowanie potrzebnego obu stronom porozumienia nie jest 

73 Por. E. Bakiera, Czy dorastanie musi być trudne?, Warszawa 2009.
74 Por. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Ho‑
łówka, Warszawa 1978.
75 Por. tamże, s. 114.
76 Tamże, s. 134.
77 Tamże, s. 123.
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sprawą łatwą. Ale tylko w ten sposób można oswajać mniej lub bardziej real‑
ne lęki powodowane zawrotną zmiennością współczesnego świata i wspólnie, 
z nadzieją spoglądać w przyszłość.
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Streszczenie

Artykuł podejmuje problem społeczno-kulturowych uwarunkowań życia jednostki 
w kontekście dorastania współczesnej młodzieży. Dane dotyczące zdrowia psychicz‑
nego wskazują na gwałtownie narastający w tej grupie wiekowej problem lęków, 
depresji i samobójstw. Czy jest temu winna otaczająca dorastających gwałtownie 
zmieniająca się i pełna sprzeczności rzeczywistość? Wysoko rozwinięte społeczeń‑
stwa Zachodu otwierają przed człowiekiem świat, w którym wszystko wydaje się 
być dozwolone. Nieskończona możliwość wyboru wrażeń, natychmiastowe osiąganie 
wszelkiego rodzaju przyjemności oraz szybkie pozbywanie się tego, co zbędne – daje 
poczucie mocy i nieograniczonej wolności. Jednocześnie brak jasnych zasad i odnie‑
sień skazuje człowieka na tymczasowość i niepewność. Niemożność nadążenia za 
bezlitośnie zmieniającą się rzeczywistością rodzi przeczucie porażki, frustracje i lęki.
W sytuacji tej o wiele lepiej od dorosłych radzą sobie właśnie ludzie młodzi. Duża 
łatwość adaptacji sprawia, że dla większości nastolatków tymczasowość i nieokreślo‑
ność nie stanowi problemu. Z naturalną przyjemnością konsumują wszelkie nowości. 
Sprawiają wrażenie silnych i przebojowych. Pamiętać jednak trzeba, że dorastający 
muszą sobie poradzić zarówno ze złożonością świata, jak i pokonać naturalny dla 
adolescencji kryzys rozwojowy. To podwójne zadanie potrafi przekroczyć możli‑
wości systemu psychicznego nastolatka i zawsze wymaga mądrego wsparcia osób 
dorosłych. Kryzys tradycyjnych środowisk wychowawczych i pogłębiająca się prze‑
paść międzygeneracyjna powodują, że dorastający wsparcie takie otrzymują rzadko. 
Z wszelkimi trudnościami muszą zatem mierzyć się sami. Ich narastające problemy 
nie są zatem prostą konsekwencją skomplikowanych czasów. Czasy te z pewnością 
wymagają zmiany sposobu wychowania, ale nie zwalniają dorosłych z towarzyszenia 
wchodzącemu w dorosłe życie młodemu pokoleniu.

Słowa kluczowe: współczesny świat, młodzież, dojrzewanie, tożsamość, lęki, 
edukacja
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Od tekstu Tomasa Venclovy do lęków  
i niepokojów uczniowskich

O wartości czytania tekstów kultury wiele już napisano. Dla każdego 
odbiorcy ich lektura może mieć inne znaczenie. Dla jednego jest przygo‑
dą i rozrywką. Dla drugiego natomiast bywa niepowtarzalnym spotkaniem 
z człowiekiem. Ma rację więc Michał Paweł Markowski, twierdząc, że: „Li‑
teratura – i poezja, i proza; i filozofia, i publicystyka – mówią nam coś o lu‑
dziach i ich potrzebach, niezależnie od tego, czy potrzeby te dotyczą języka 
śmierci, czy piękna. Nie są zwykłym układem słów na stronie, ale układem 
znaczącym, który pozwala czytelnikowi wyjść z własnej skóry i choć na 
chwilę poszerzyć granice świata, który dotąd zamieszkiwał”1.

Książką, która pozwala odbiorcy dotknąć przeszłego i współczesnego 
człowieka oraz poszerzyć granice własnego myślenia i świata, jest Opisać 
Wilno Tomasa Venclovy. Owa opowieść o Wilnie przypomina swą poetyką 
esej połączony z przewodnikiem po kulturowej oraz chronologicznej historii 
miasta. Podróż po nim czytelnik zaczyna od barwnie przedstawionej historii 
Europy, która „rozpoczyna się od mórz”2 i opisu śródziemnomorskich wypraw 
Odyseusza. Prowadzony słowem autora, poznaje czytelnik historię państwa 
litewskiego i osady – miasta, które „w tamtych czasach już prawdopodobnie 
istniało. Jednakże ten okres jego przeszłości mogą poświadczyć jedynie wy‑
kopaliska”3. Dowiaduje się też o związkach Wilna z Polską, sporach polsko‑
-litewskich, okupacji radzieckiej i jej kresie. Przed oczami odbiorcy pojawia 

1 M.P. Markowski, Życie na miarę literatury, Kraków 2009, s. 67. 
2 T. Venclova, Opisać Wilno, przeł. A. Kuzborska, Warszawa 2006, s. 7.
3 Tamże, s. 8.
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się wizerunek współczesnego miasta, nad którym niemal zawsze „płyną białe 
kłębiaste chmury, które […] naśladują nieregularne kształty jego barokowych 
kopuł”4. Za sprawą malowniczego opisu Wilna – nieustannie przeplatanego 
obrazami z przeszłości oraz dygresjami i doświadczeniami osobistymi au‑
tora – czytelnik zdobywa wiele ciekawych wiadomości. Zostaje poinformo‑
wany, że najlepiej podziwiać panoramę tego miasta z Góry Giedymina, zaś 
z „Góry Bekieszowej rozpościera się idealnie harmonijny, przez nikogo nie 
zaplanowany widok zespołu architektonicznego: stosunkowo blisko obok sie‑
bie znajdujące się dwie czerwone świątynie gotyckie […]”5. Odbiorca tekstu 
odkryje, że „Dolina Wilenki, której meandry wcinają się w urwisty brzeg, 
nadaje pejzażowi wyjątkową aurę – można tu poczuć się nie jak w centrum 
stolicy państwa europejskiego, ale jak w odległej podgórskiej okolicy”6. Prze‑
kona się również, że „Przyroda upodabnia się tutaj do architektury. Rzeki wiją 
się i skręcają niczym woluty, drzewa wznoszą się na wzór kolumn i filarów, 
urwiska przywodzą na myśl mury ścian, a brzegi – spadzistości dachów”7. 
Bez wątpienia kunszt artystyczno-literacki pisarza może nie tylko pozytyw‑
nie oddziaływać na czytającego, ale i przyczyniać się do rozwijania jego wy‑
obraźni. Venclova, przypominając dość swobodnie – bez sztywnego gorsetu 
chronologicznego – przeszłe dzieje miasta i jego współczesne oblicze, poka‑
zuje również wielokulturowość mieszkańców dawnego Wilna, ich losy oraz 
walkę o tożsamość. Doceniając i uwznioślając wspólnotę przeszłej kultury, 
pisze: „Tutaj można zakończyć długą opowieść o mieście. Dalej następuje 
nie historia, lecz współczesność. W niej wszystko może się zdarzyć, jednakże 
już teraz można powiedzieć, że staromodny nacjonalizm w Wilnie nie od‑
niósł prawdziwego zwycięstwa: w klimacie wolności stało się jasne, że nie 
jest on wszechmocny. Nie zważając na marzenia o nowoczesnym, tym razem 
narodowym ujednoliceniu, stolica Litwy pozostaje taka, jaka była – wielowar‑
stwowa i wielowymiarowa, niczym mały kontynent”8.

Obcowanie z tekstem litewskiego pisarza może wzbudzać ambiwalentne 
emocje oraz potrzebę wypowiadania dręczących człowieka lęków i niepoko‑
jów. Warto zatem zapytać, jak zareagowali na opowieść o Wilnie uczniowie? 
Odpowiedź na postawione pytanie przynoszą wyniki badań nad szkolnym 
odbiorem fragmentów książki Opisać Wilno. Przeprowadziłam je w 2014 
roku wśród krakowskich licealistów z klas pierwszych i drugich. W sumie 

4 Tamże.
5 Tamże, s. 10.
6 Tamże, s.11.
7 Tamże, s. 9-10.
8 Tamże, s. 190.
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zebrałam 140 anonimowych wypowiedzi pisemnych. Celem badań było zdia‑
gnozowanie uczniowskiego odbioru kulturowego obrazu Wilna oraz spraw‑
dzenie wielu hipotez. Przypuszczałam na przykład, że przedstawiane przez 
Venclovę Wilno oraz zaprezentowane na przestrzeni wieków życie i wzajem‑
ne relacje jego wielokulturowych mieszkańców zaciekawią nastolatków i za‑
chęcą do formułowania głębokich i różnych tematycznie przemyśleń. Od razu 
trzeba wyjaśnić, iż postawiona hipoteza w pełni się potwierdziła. Młodzież, 
zachwycając się pięknem Wilna, snuła rozmyślania nad rolą przyrody w życiu 
człowieka i relacji międzyludzkich w świecie wielokulturowym. Pisywała też 
o konieczności doceniania tego, co jest każdemu podmiotowi bliskie. Wypada 
także zaznaczyć, że nastoletni czytelnicy budowali jednak i inne refleksje. 
Ich podstawą było uzewnętrznienie tego, czego się bali. W związku z tym, 
w dalszej części artykułu przedstawiam tylko te wyniki i wnioski badawcze, 
które dotyczą głównie uczniowskich lęków i niepokojów, sformułowanych 
pod wpływem czytania Venclovy9. Opisując dręczące nastolatków obawy, 
analizuję przyczyny występowania i nasilania się lęków/niepokojów oraz pi‑
szę o roli tekstów kultury w oswajaniu i neutralizowaniu tego, czego boi się 
współczesna młodzież.

Uczniowskie lęki i niepokoje

Lęk można pojmować jako uczucie niepokoju powstającego w sytuacji 
zagrożenia czy też obawy, trwogi przed czymś lub szczególnego strachu, nie‑
rzadko występującego bez wyraźnych przyczyn. Takie jego rozumienie po‑
zwala na posługiwanie się różnymi synonimami dla opisania tego, czego się 
człowiek boi. Na podstawie przeglądu literatury z zakresu: filozofii, psycholo‑
gii, socjologii czy pedagogiki wypada mówić o interdyscyplinarnym sposobie 
rozumienia lęku i niepokoju10. Pierwszy jest emocją wpisaną w psychikę każ‑
dego podmiotu, która od narodzin nieustannie towarzyszy jego egzystencji. 
Drugi zaś, jako objaw braku poczucia bezpieczeństwa i dyskomfortu, bywa 

9 Wyniki badań nad szkolnym odbiorem kulturowego obrazu Wilna i Wileńszczyzny na pod‑
stawie różnych tekstów kultury, także fragmentów Opisać Wilno T. Venclovy przedstawiłam 
w październiku 2014 roku na konferencji Tożsamość na styku kultur zorganizowanej przez 
Litewski Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie. W proponowanym tu artykule prezentuję nie‑
omawiane i nieopublikowane do tej pory efekty badań nad lękami i niepokojami uczniów, 
zapisanymi przez nich w czasie czytania tekstu Venclovy. 
10 Por. np.: D. Borecka-Biernat, Zachowania nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecz-
nej, Kraków 2001, s. 36-37; Nowe idee w psychologii, red. J. Kozielecki, Gdańsk 2009, s. 57.
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utożsamiany z lękiem11. Warto podkreślić, że jednak różni się od niego, gdyż 
nie wywołuje reakcji fizjologicznych organizmu, takich jak np.: drżenie rąk, 
bicie serca, pocenie się12. Ludzie, doświadczając w świecie swej obecności, 
często bywają nieufni, a co za tym idzie zalęknieni i zaniepokojeni. W kon‑
cepcji personalistycznej człowiek jest kimś, kto na drodze swojej egzystencji 
działa we wspólnocie13. Dla człowieka poznającego w ten sposób świat i żyją‑
cego w nim lęk i niepokój stają się też motorem wielu jego poczynań.

Biorąc pod uwagę zasygnalizowane wyżej rozstrzygnięcia terminologicz‑
ne, wypada wyjaśnić, że w dalszym ciągu rozważań posługuję się wymiennie 
pojęciami lęk i niepokój – podobnie jak czynili to uczniowie. Używam też 
określeń do nich synonimicznych, by jak najwierniej przedstawić to, czego 
bała się młodzież. Jednak w tytule artykułu i w nazwach zdiagnozowanych 
lęków i niepokojów obydwa te pojęcia stawiam obok siebie. Czynię tak po 
to, by ukazać także dostrzeżoną przez badanych różnicę w rozumieniu tych 
terminów. Oni to pisali, między innymi, o objawach zewnętrznych, jakie im 
towarzyszą, gdy odczuwają lęk.

Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego wyodrębniam trzy 
ściśle powiązane grupy lęków i niepokojów uczniowskich: (1) egzystencjal‑
ne, pisało o nich 41,43% badanych nastolatków, (2) społeczno-„sytuacyj‑
ne”, wskazywało na nie 32,14% autorów zapisków oraz (3) moralne, obecne 
u 26,43% wypowiadających się licealistów14.

L ę k i  i  n i e p o k o j e  e g z y s t e n c j a l n e  – rozpoznane w tej grupie 
obawy badanych nastolatków łączą się przede wszystkim z lękiem przed 
śmiercią i wojną przynoszącą zagrożenie życia. Z analizy prac pisemnych wy‑
nika, że strach przed umieraniem nie tylko towarzyszy ludziom w podeszłym 
wieku. Co skłoniło uczniów do informowania o dręczących ich niepokojach? 
Szczególnie te fragmenty z książki Venclovy, w których autor pisał o tęsk‑
nocie do Wilna, różnych narodowościach przez wieki je zamieszkujących 
oraz o wojennej historii tego miasta i czasach powojennych, kiedy to „Li‑
twa była w istocie rosyjską kolonią, administrowaną przez Rosjan; rosyjski 

11 Por. Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1985, s. 139.
12 B. Harwas-Napierała, Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży, 
Poznań 1987, s. 27.
13 Por. np. C. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 398-404.
14 Lęki i niepokoje uczniów-odbiorców tekstu Venclovy są podobne do tych, o których pisali 
badani przeze mnie w roku 2003 gimnazjaliści oraz licealiści z Krakowa i Małopolski. Warto 
dodać, że w redagowanej pracy 450 ówczesnych uczniów informowało również o wielu innych 
lękach, zob. np.: D. Łazarska, Czego boją się uczniowie gimnazjum i liceum?, „Nowa Polsz‑
czyzna” 2004, nr 1 (36), s. 32-37.
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był tu językiem oficjalnym, a prawosławie – oficjalną religią”15. A także, gdy 
podkreślał, że stan wolności państwowej „jest bardzo kruchy, a my wszyscy 
jesteśmy za niego odpowiedzialni”16. Niemały wpływ na odczuwanie przez 
młodzież lęków egzystencjalnych miały następujące słowa Venclovy:

„Rozwój naszego kontynentu i cywilizacji zawsze był zadaniem i ryzy‑
kiem. Nie jestem pewien, czy jakakolwiek miejscowość w Europie lepiej 
ucieleśnia to ryzyko, niedokończoność i otwartość niż Wilno – odwieczne 
pogranicze i kres, ekscentryczne, kapryśne i nieregularne miasto o dziwnej 
przeszłości, łamiące zasady logiki i prawdopodobieństwa”17.

Warto dodać, że rozważania litewskiego pisarza badani odczytywali przede 
wszystkim w kontekście wydarzeń obserwowanych przez nich „tu i teraz”, 
a rozgrywających się na Ukrainie. One to miały istotne znaczenie dla natęże‑
nia lęków i niepokojów uczniowskich. Oto wybrane przykłady18:

„Robi mi się słabo, gdy pomyślę, co się teraz dzieje u naszych sąsiadów. 
Ta zachwiana i niepewna wolność Ukrainy może nam wszystkim zagrażać 
i Litwie i Polsce, i mnie i Tobie. Bardzo boję się wojny z różnych oczywiście 
względów. Ale najbardziej dlatego, że jestem za młoda, żeby umierać”. (kl. I)

„Dostaję dreszczy, co dzień więcej, myśląc o tym, co przeżywają Ukraiń‑
cy. Boję się, żeby wojna czy rewolucja z Majdanu nie przeszła do nas. Boję 
się śmierci. Nie zniosłabym utraty najbliższych”. (kl. I)

„Wywołuje we mnie lęk i przyśpieszone bicie serca wojenna agresja Ro‑
sji przeciw Ukrainie. Kiedy ci agresorzy wreszcie dadzą ludziom spokój!!!! 
Niech się od nas wszystkich odczepią! Nie mogę spokojnie myśleć o tym, że 
mogłoby to przekroczyć granice i dojść do nas. Przecież, żyje nam się całkiem 
dobrze i nikt chyba nie chce umierać. Ja w każdym razie nie chcę! Boję się 
śmierci. I nie chcę oglądać śmierci najbliższych i innych ludzi”. (kl. II)

„Uważam, że dobrze jest wspomnieć o tym, co dzieje się teraz na Ukra‑
inie. Jestem tym bardzo zaniepokojony. To jest tak blisko nas. Autor tekstu 
ma rację: wolność państwowa jest krucha! Zawsze krucha. Boję się śmierci! 
Dlatego dołoże coś od siebie, mając w pamięci słowa naszego Papieża. Boże 
uchowaj nas przed śmiercią i zawieruchą wojenną”. (kl. II)

15 T. Venclova, Opisać Wilno, dz. cyt., s. 14.
16 Tamże, s. 190.
17 Tamże.
18 Wypada zaznaczyć, że wszystkie cytowane w artykule wypowiedzi uczniów nie zostały 
skorygowane. Pojawiające się w nich rozmaite niedostatki językowe tworzą portret nastolat‑
ków – jako autorów wypowiedzi pisemnych.
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Zwerbalizowane przez nastolatków lęki i niepokoje egzystencjalne po‑
zwalają zdiagnozować postawy badanych wobec śmierci i wojny. Są one bez 
wątpienia negatywne. W analizowanych wypowiedziach można odnaleźć re‑
fleksje, z których wynika, że śmierć choć jest naturalnym, zdaniem Józefa 
Makselona, „wydarzeniem egzystencjalnym, ponieważ kończy ludzką egzy‑
stencję”19, zawsze budzi lęk i niepokój o siebie, najbliższych i innych. Jednak 
wyjątkowe obawy towarzyszyły młodzieży na myśl o utracie życia w wyniku 
konfliktu zbrojnego. Strach przed przedwczesnym umieraniem stał się podsta‑
wą formułowania refleksji nad wartością życia, (bez)sensem śmierci i wojny. 
Takie rozważania młodych, pomimo iż powierzchowne i nie zawsze popraw‑
ne językowo, wskazują na potrzebę wypowiadania się nastolatków na tematy 
uniwersalne i dla nich ważne oraz aktualne – związane bowiem z wydarzenia‑
mi rozgrywającymi się niemal na ich oczach. Świadczą również o wpływie 
przekazów medialnych (wszak za ich pośrednictwem najczęściej dowiady‑
wali się o sytuacji na Ukrainie) na uczniowski sposób myślenia i wyzwalania 
chęci zabrania głosu w sprawie wewnętrznych obaw.

L ę k i  i  n i e p o k o j e  s p o ł e c z n o - „ s y t u a c y j n e ”  – w tej grupie 
należy widzieć wszelkiego rodzaju obawy młodzieży uwarunkowane kontek‑
stem życia codziennego. Przede wszystkim zaś strach przed agresją i prze‑
mocą w społeczeństwie, których zdaniem badanych nie brakuje. Takie ich 
stanowisko potwierdzają wybrane i reprezentatywne wypowiedzi:

„Przemocy w społeczeństwie jest pod dostatkiem. Nie można jej nie za‑
uważyć, bo jest wszędzie w naszym społeczeństwie. Dlatego można się jej 
bać. Ja się boję, nawet czasami bardzo”. (kl. I)

„Boję się społeczności, w której mieszkam. A właściwie boję się agresyw‑
nych sąsiadów w bloku i tych wszystkich, co atakują pięścią przechodniów 
i wypluwają na nich jadowite przekleństwa”. (kl. I)

„Człowiek spokojnie sobie idzie ze szkoły, ze sklepu lub z dyskoteki i nie 
wie, kiedy mu kto przyłoży. Wiele znam takich przypadków z życia najbliż‑
szych i kolegów. Aż strach (odczuwam go czasami mocno) samemu chodzić, 
szczególnie po nocach”. (kl. II)

„Agresja i przemoc jak pijawki atakują niewinnego człowieka: tego, który 
w swoim umyśle rozwija skłonności do bycia złym wobec innych ludzi i tego, 
który niczym nie zawiniając zostaje zaatakowany i jest ofiarą. Okropnie boję 
się obydwóch…” (kl. II)

19 J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium z tanatopsychologii, 
Lublin 1983, s. 36.
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Wśród przyczyn mechanizmów powstawania niewłaściwego zachowania 
członków społeczeństwa wobec siebie, badani wymieniali: pychę, próżność, 
braki w wychowaniu, bezrobocie i związane z nim zubożenie materialne oraz 
nudę, ale przede wszystkim kierowanie się w życiu nie tymi wartościami, 
jakimi trzeba oraz brakiem jakichkolwiek wartości. Pisali również o radykal‑
nych poglądach jako tych, które mogą rodzić niesnaski społeczne. Tym sa‑
mym odnosili się do Venclovy, nie zgadzając się z jego poglądami, jakoby to 
Polacy ciągle żywili pretensje do Wilna. Twierdzili też, że takie nastawienie 
osób „spoza ojczyzny”; „obcych”; „nieznających tego, co w duszy wszystkich 
ludzi – Polaków”, może skłócić społeczeństwo polskie oraz litewskie.

Odczuwane przez badanych lęki i niepokoje przed negatywnymi i intencjo‑
nalnymi działaniami człowieka należy traktować jako przejaw ich dojrzałości 
społecznej. Wypada owe obawy wiązać też z „kształtowaniem się doświadcze‑
nia indywidualnego, w tym szczególnie społecznego, jak tworzeniem się zrę‑
bów dorosłej osobowości”20. Strach przed społeczną przemocą i agresją wią‑
że się w opinii Antoniego Kępińskiego również z lękiem przed „oderwaniem 
się od otoczenia społecznego”21. Lęk przed izolacją społeczną, nasilający się 
w okresie adolescencji, wynika głównie z tego, że podmiot jako istota społeczna 
w pełni urzeczywistnia swoje człowieczeństwo w kontakcie z ludźmi. Ci ostatni 
są mu potrzebni. Wchodząc z nimi w relacje i wspólnoty, rozwija siebie. Podob‑
ne wnioski zarysowują się na podstawie analizy zapisków uczniowskich. Warto 
jednak wyjaśnić, że przyczyną odosobnienia, szczególnie zaś odseparowania od 
społeczeństwa i grupy rówieśniczej mogą stać się „działania agresywne w spo‑
łeczności lokalnej, jakie podejmuje człowiek wobec drugiego człowieka i nie‑
chęć do niesienia przemocy” (kl. I); „brak zaufania znajomym, którzy są ne‑
gatywnie nadpobudliwi i otwarci na krzywdzenie innych” (kl. II). Wpisane do 
tej grupy lęki wypada odczytywać jako obawy dezintegracyjne, będące reakcją 
na zagrożenie, jakie niosą zmiany struktury dotychczasowo ustalonych norm 
interakcji z otoczeniem22. Lęk dezintegracyjny bywa też kreatywny. Pomaga, 
między innymi, odrodzeniu się człowieka w jego relacjach ze środowiskiem. 
Może także wyzwalać, w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, pragnie‑
nie mówienia i pisania o tym, czego się boi.

L ę k i  i  n i e p o k o j e  m o r a l n e  – za Kępińskim wypada je wiązać z od‑
czuwaniem poczucia winy za naruszenie przez człowieka ładu moralnego23. 
Świadczą one o tym, że ludzie jako wolne istoty muszą nieustannie wybierać 

20 J. Fenczyn, Obawy współczesnej młodzieży polskiej, Kraków 2002, s. 77.
21 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1977, s. 247.
22 Tamże, s. 243-267.
23 Tamże, s. 252.
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między dobrem a złem. Podjęta decyzja aksjologiczna wpływa zarówno na 
ich wnętrze, jak i interakcje społeczne. W świetle zebranego materiału owe 
obawy należy rozumieć raczej jako silne emocje dające o sobie znać jesz‑
cze przed podjęciem działań nieetycznych. Co, zdaniem licealistów, mogłoby 
spowodować u nich tego typu niepokoje? Odpowiedź na to pytanie przynoszą 
między innymi następujące wypowiedzi:

„Gdybym kiedykolwiek podniosła na kogoś rękę i uderzyła go, krzywdząc 
bezpodstawnie czy dlatego, że mu się należało, nie zaznałabym spokoju. To 
najgorsze, co może uczynić człowiek, człowiekowi, Miałabym wyrzuty su‑
mienia do końca życia. Boję się być w takiej sytuacji przed ewentualnym jej 
zaistnieniem i po nim”. (kl. I)

„Czasami wydaje mi się, że mogłabym skrzywdzić ludzi fizycznie. Myślę 
tak gdy nie mogę już sobie poradzić z ich zawiścią i niesprawiedliwością. 
Boję się swoich myśli w tej sprawie i nie wiem, jak sobie z tym wszystkim 
radzić”. (kl. I)

„Boję się, że nie wytrzymam kiedyś i pobiję jakiegoś człowieka i wcale 
nie będzie mi potrzebny do tego obcy najeźdźca. Wiem, że wtedy nie zaznam 
pewnie spokoju do końca swoich dni. Będą mnie prześladować moje własne 
myśli, wyrzucające mi to, co zrobiłem, ale nie wiem, co gorsze one czy to, co 
czuję. A czasami z różnych powodów czuję wrogość do ludzi”. (kl. II)

„[…] gdybym musiała komuś odebrać życie lub dotkliwie go pobić np.: 
w czasie wojny czy w innych okolicznościach niebezpiecznych dla mnie, je‑
stem pewna, że nie mogłabym na siebie patrzeć i z tym żyć. Bałabym się 
samej siebie i własnego sumienia. Mam dreszcze, nawet, kiedy teraz o tym 
piszę. Cudownie, że żyjemy w kraju niebędącym w stanie wojny i z ludzką 
agresją też sobie jakoś pokojowo radzimy. Współczuję innym, w innych sytu‑
acjach tak, jak współczułabym sobie samej”. (kl. II)

Nie ulega wątpliwości, że lęki moralne oraz niepokoje badanych przed 
tego typu lękami wskazują na uczniowską świadomość potrzeby samokon‑
troli oraz pozwalają młodemu człowiekowi zatrzymać się nad wewnętrznym 
portretem samego siebie. Natomiast odbiorcę takich zapisków zachęcają do 
namysłu nad stanem emocjonalnym współczesnej młodzieży, czasami nazbyt 
przepełnionej wewnętrzną agresją przeciwko bliźnim.

Na podstawie zgromadzonego materiału wypada z pełnym przekona‑
niem stwierdzić, że uczucie moralnego niepokoju może powstrzymywać 
ludzi przed wchodzeniem w sytuacje, które są dla nich i dla innych nie‑
bezpieczne. Ale może też rodzić potrzebę wypowiadania się na temat: (1) 
emocji, z którymi sobie nie radzą, oraz (2) przyczyn zaobserwowanych 



555
DANUTA ŁAZArSKA 
Od tekstu Tomasa Venclovy do lęków i niepokojów uczniowskich 

u siebie dylematów etycznych. Tak stało się z badanymi licealistami. Czy‑
tanie Venclovy było dla wielu doskonałą okazją, by podzielić się nie tylko 
towarzyszącymi im lękami moralnymi, ale i obawami przed zagrożeniem 
wypływającym z ich, jak pisali, „znerwicowanego”, „złośliwego”, „wście‑
kłego” czy „nieodpowiedniego”, „dziwnego” wnętrza. Próby dokonania sa‑
mooceny moralnej – związane z tym, co dzieje się w konkretnym Ja i, co ma 
wpływ na jednostkowe zachowania podejmowane wobec drugiego człowie‑
ka – były skrajne: od hołdowania i ukazywania własnej wartości do obrazu 
siebie niemal jako demonicznego zła.

Prezentowany wyżej wywód upoważnia do postawienia następującego py‑
tania: co łączy wszystkie analizowane wypowiedzi nastoletnich autorów? Nie 
tylko wiążą je informacje na temat dręczących ich lęków i niepokojów. Tym, 
co daje podstawy do budowania wniosków dotyczących wspólnoty myśli, 
jest antropologiczne sprofilowanie rozważań. Namysł uczniów nad człowie‑
kiem, jego losem i życiem należy wiązać z próbą poszukiwania siebie. W tym 
przypadku owo samoposzukiwanie wiodło nastolatków do podejmowania 
konfrontacji społecznych, typu: od Innych do Ja24. Dlatego też uczniowska 
droga w stronę drugiego człowieka może przypominać sposoby poznawania 
Innego we współczesnej literaturze, o których pisze Anna Łebkowska, rozpa‑
trując Innego z perspektywy kulturowej. Zdaniem literaturoznawczyni, taka 
wędrówka „wiedzie od poznania «innego» do samopoznania; od nakładania 
wizerunków «ja» na «innych» do odtwarzania wielości w sobie”25. Inny ma 
stać się, jak wynika z badanych zapisków, pretekstem do spojrzenia w głąb 
siebie oraz zachętą do wielorakich rozważań. Wśród tych ostatnich trzeba wi‑
dzieć i te, które otwierają młodych na weryfikację ich stosunku do człowieka 
i otaczającego świata, na refleksję nad zmianą uznawanej hierarchii wartości 
czy na stawianie pytań o sens życia.

Przyglądanie się, jak pisała młodzież, „temu, co we mnie”; „mojemu wnę‑
trzu”; „temu, co mam w środku i co mnie w nim gnębi”, było możliwie dzięki 
uczniowskiej introspekcji, czyli skierowaniu uwagi na własne stany psychicz‑
ne i przemyślenia. Te ostatnie, choć często odbiegające od próby analizy „tego 
lęku, który we mnie siedzi”, ale wyraźnie jednak świadczące o antropologicz‑
nym ukierunkowaniu nastolatków, zachęcają odbiorcę badanych zapisków do 
zarysowania portretu licealistów.

Doskonali obserwatorzy życia codziennego, wrażliwi i współodczuwający 
krzywdę innych, odkrywający ciągle od nowa wartość ludzkiej egzystencji 
24 Por. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, 
s. 156.
25 A. Łebkowska, Poznawanie siebie i innego, w: tejże, Empatia. O literackich narracjach 
przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2008, s. 181. 
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i pozytywnie zadziwieni sensem takich odkryć, a przy tym deklarujący się 
jako patrioci i pacyfiści – przeciwnicy wszelkiej agresji, a jednak niepewni 
siebie, nie zawsze też chętni do mówienia o własnym Ja, nieumiejący so‑
bie radzić z emocjami oraz lękami, podatni na manipulację i agresję, jednak 
w większości bardzo zagubieni, osamotnieni i nierzadko bezradni młodzi lu‑
dzie, którzy oczekują pomocy – oto wizerunek autorów analizowanych prac, 
nastolatków będących w drodze.

Podsumowanie

W świetle prowadzonych rozważań, wypada zapytać o rolę różnych tek‑
stów kultury w edukacji polonistycznej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 
Na podstawie badań nad szkolnym odbiorem opowieści o Wilnie Tomasa 
Venclovy wyodrębniam trzy, niezwykle ważne dla diagnozowanych liceali‑
stów, funkcje owych tekstów26:

(1) antropologiczno-poznawczą: dającą szansę zarówno na poznawanie 
czytanego tekstu jako źródła wiedzy o człowieku żyjącym w konkretnym 
otoczeniu kulturowym, jak i doświadczanie jednostkowych doznań, między 
innymi, autora tekstu; w efekcie zaś umożliwiającą namysł nad człowiekiem 
i sobą samym – jako istotą ludzką i odbiorcą literatury/kultury.

(2) etycznego uwrażliwienia na Innego: wyczulającą nastolatków na pro‑
blemy drugiego człowieka i uświadamiającą im wartość bycia otwartym na 
Innego oraz rozbudzającą chęć podjęcia rozmowy z tym ostatnim w tekście 
i z Innym jako tekstem; w rezultacie prowokującą uczniów do namysłu nad 
własnym nie zawsze etycznym wizerunkiem.

(3) terapeutyczno-formacyjną: wyzwalającą w licealistach emocje i drze‑
miące w nich pozytywne oraz negatywne odczucia (również lęki i niepokoje); 
uaktywniającą także oczekiwania młodzieży związane nie tylko z szukaniem 
rozmaitych sposobności zrozumienia siebie, ale przede wszystkim z oczysz‑
czenia swojego wnętrza za sprawą czytanego tekstu.

26 Do podobnych wniosków doszli badani (na trzech etapach edukacji szkolnej) przeze mnie 
uczniowie – odbiorcy utworów H.Ch. Andersena, S. Mrożka, O. Wilde’a. Na podstawie zgro‑
madzonego materiału wyodrębniłam cztery funkcje, jakie miałaby zdaniem nastolatków pełnić 
literatura: antropologiczno-poznawczą, etycznego uwrażliwiania na Innego, terapeutyczno‑
-formacyjną oraz kreatywną (zob. D. Łazarska, Osoba ucznia w świadomości studentów po-
lonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką, Kraków 2015, s. 196-261). Biorąc pod 
uwagę wyniki badań nad szkolnym odbiorem tekstu Venclovy, trzy pierwsze funkcje stały się 
najważniejsze również dla licealistów czytających Opisać Wilno. 
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Czytanie literatury/tekstu kultury może zatem stać się dla młodzieży dosko‑
nałą okazją do oswajania i neutralizowania wewnętrznych lęków oraz do wy‑
chowania siebie. Ów proces pojmowany w świetle filozoficznych rozstrzygnięć 
Hansa-Georga Gadamera powinien „polegać przede wszystkim na tym, że tam, 
gdzie dostrzegamy nasze słabości, tam też wzmacniamy siły i nie zdajemy się 
na szkołę”27. Refleksja ta odniesiona na przykład do indywidualnych spotkań 
uczniów z literaturą, odbywających się w toku lekcji, oznaczałaby wykształce‑
nie w nastolatkach chęci rozumienia i wzmacniania siebie. To z kolei przyniesie 
korzyści w procesie budowania własnego Ja. W opinii Markowskiego „kon‑
struowanie obrazu (Bild) samego siebie nie dokonuje się poprzez wiedzę, lecz 
wrażliwość: otwarcie się na to, co obce (wrażenie), i na to, co może wrazić się 
intensywnie w naszą wyobraźnię, nasze uczucia, nasze słowa”28.
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Streszczenie

Autorka artykułu wychodzi od rozważań na temat tekstów kultury i książki 
pt. Opisać Wilno Tomasa Venclovy. Następnie ukazuje wybrane rezultaty ba‑
dań nad szkolnym odbiorem fragmentów pochodzących z tekstu litewskiego 
pisarza. Owa opowieść o Wilnie sprowokowała licealistów do wielu przemy‑
śleń. W artykule zostały przedstawione jedynie te wyniki i wnioski badawcze, 
które odnoszą się nie tyle do samego tekstu, ale do tego, co badanych nastolat‑
ków lęka i niepokoi. Całość zamykają refleksje podsumowujące na temat roli 
literatury/tekstu kultury w edukacji polonistycznej.

Słowa kluczowe: literatura/tekst kultury, uczeń, lęki i niepokoje
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Lęk przed niebytem w przestrzeni publicznej 
i jego artykulacja w dramacie terapeutycznym

Wstęp

Celem ośrodków resocjalizacji dla nieletnich jest readaptacja społeczna wy‑
chowanków. Prowadzona jest w ramach zajęć w ośrodkach, a następnie winna 
być kontynuowana po wyjściu młodych osób na wolność. Jak pisze Anna Fide‑
lus, „działania i zmiany zainicjowane w placówce zamkniętej przyniosą efek‑
ty, jeżeli będą kontynuowane i wzmacniane w środowisku otwartym”1. Teresa 
Kaniowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji wyjaśnia, czym jest owa readaptacja. 
Podkreśla, że „w warunkach wolnościowych readaptację społeczną nieletnich 
rozumiemy przede wszystkim jako proces zapobiegania wykluczeniu nieletnich, 
którzy weszli w konflikt z prawem i wobec których stosowane są środki wy‑
chowawcze na podstawie umowy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Liczną 
grupę wśród nich stanowią wychowankowie młodzieżowych ośrodków wy‑
chowawczych”2. Autorka wskazuje na niski potencjał adaptacyjny osób opusz‑
czających placówki, wśród barier w tym procesie wymienia osamotnienie tych 
osób, ich niskie poczucie własnej wartości, brak utrwalonej tożsamości, a tak‑

1 A. Fidelus, Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców, „Pro‑
bacja” 2009, nr 2, s. 37.
2 E. Kaniowska, Bariery w procesie readaptacji społecznej nieletnich i warunki usamodziel-
niania nieletnich opuszczających placówki resocjalizacyjne, ORE, s. 2, https://www.ore.edu.pl/
component/phocadownload/category/30-analizy-i-raporty?download=993:bariery-w-procesie-
readaptacji-spoecznej-nieletnich-i-warunki-usamodzielniania-nieletnich-opuszczajcych-pla‑
cwki-resocjalizacyjne (dostęp: 12.03.2016).
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że brak zaplecza społecznego i ekonomicznego, brak programów profilaktycz‑
nych3. Do tego spisu warto dodać negatywne, społeczne stereotypy dotyczące 
wychowanków ośrodków resocjalizacyjnych oraz ich społeczną stygmatyzację 
czy społeczne wykluczenie. Toteż Kaniowska zaznacza, że „mając na uwadze 
pozytywną readaptację społeczną nieletnich, warto uwrażliwić na ich problemy 
także członków lokalnej społeczności, niekoniecznie instytucjonalnie zobowią‑
zanych do działań”4. I dalej pisze: „Wydaje się, że mądre, życzliwe podejście 
do nieletniego, często bardzo osamotnionego w swoich próbach poprawy życia, 
zmiany postaw, możliwości zerwania negatywnych kontaktów, znalezienia pra‑
cy, założenia rodziny, może przynieść oczekiwane rezultaty”5. Chodzi bowiem 
o to, aby wychowankowie placówek resocjalizacyjnych byli traktowani na równi 
z innymi, młodymi osobami, nie byli marginalizowani i ograniczani w dostępie 
do edukacji, pracy i wszelkich innych aktywności6. Okazuje się bowiem, że ba‑
riery społeczne, jak je określa Fidelus, nie tylko uniemożliwiają tym osobom 
dalszy rozwój społeczno-emocjonalny, ale również stanowią przedmiot ich lęku. 
Towarzyszy im bowiem lęk przed byciem społecznie wykluczonym, niezauwa‑
żonym, odrzuconym, ignorowanym czy zapomnianym. To fobia osoby, która 
czuje się pomijana. Ich atazagorafobia związana jest z poczuciem braku przyna‑
leżności do społeczeństwa. Często prowadzi do poczucia osamotnienia i izolacji 
społecznej. Może powodować również dolegliwości fizyczne, takie jak: pocenie 
się, przyspieszone bicie serca, duszność, kołatanie serca, drżenie, zawroty głowy 
oraz nudności. A także emocjonalne: brak zaufania do społeczeństwa, depresję, 
panikę, a nawet złość. Istnieje wiele możliwości terapeutycznych pracy z osoba‑
mi cierpiących na atazagorafobię. Jednym ze sposobów jest stymulowanie ich 
wyższej samooceny, wiary w siebie. W pracy z młodymi osobami efektywną 
metodą może się okazać transforming teaching.

Transforming teaching i transformative drama

Idea transforming teaching odnosi się do procesu edukacji, który ma do‑
prowadzać do zmian u wychowanka czy to w aspekcie psychologicznym – 
zrozumienia siebie, behawioralnym, czy w systemie wierzeń i wartości7. Jak 

3 Tamże, s. 6 i 7.
4 Tamże, s. 7.
5 Tamże, s. 8.
6 Zob. A. Fidelus, Integracja społeczna podstawą procesu readaptacji byłych przestępców, 
dz. cyt., s. 40.
7 M.C. Clark, Transformative learning, w: An update on adults learning theory, red. 
S.B. Merriam, San Francisco 1993.



561
KINGA ANNA GAJDA
Lęk przed niebytem w przestrzeni publicznej

zauważają M. Carolyn Clark oraz Arthur L. Wilson8, kształtowanie ucznia 
opiera się na doświadczaniu, działaniu i krytycznej refleksji. Tak rozumiana 
nauka stawia sobie za cel przekształcanie ucznia poprzez poszerzanie jego 
świadomości i wyposażanie go w umiejętności definiowania świata i siebie. 
Paulo Freire9, brazylijski pedagog, już w 1970 roku określał transforming le-
arning jako uświadomienie (conscientization) czy podnoszenie świadomości 
(consciousness-raising). Kluczowa i celowa w tej edukacji staje się zmiana, 
która może być stymulowana czy to poprzez analizę siebie, czy dzięki meta‑
forze, pośrednio, poprzez interpretację postaw i zachowań dramatis personae. 
I choć zazwyczaj idea transforming teaching/learning odnoszona jest do edu‑
kacji dorosłych10, z powodzeniem może być, moim zdaniem, przeszczepiona 
również na grunt edukacji młodzieży.

Umiejętność analizy i interpretacji efektywnie kształtowana jest w ramach 
edukacji kreatywnej. Autorzy tekstu Promoting creativity in teaching drama11 
wskazują na istotne elementy tej edukacji. Wymieniają umiejętność akcepto‑
wania pomysłów innych, tolerowania i przyznawania się do swoich błędów, 
zmiany poglądów, rezygnacji z kontrolowania każdej sytuacji, tolerowania 
niepewności, okazywania wrażliwości itp. To bowiem edukacja, która próbuje 
dostosować się do współczesnego świata. Jak pisze Nellie McCaslin: „Coraz 
bardziej oczywista staje się próba zmiany kierunku edukacji z czysto intelek‑
tualnego nacisku na rozpoznanie ukrytego potencjału ucznia za pośrednic‑
twem sztuki jako podstawowego elementu edukacji”12. Taką kreatywną meto‑
dą jest z pewnością edukacja z wykorzystaniem transformative drama, która 
ma na celu rozwiązanie codziennych problemów uczniów, umożliwienie im 
uświadomienia sobie przyczyn i konsekwencji ich działania, a przede wszyst‑
kim zrozumienie siebie i swoich potrzeb, zdefiniowanie swojej tożsamości, 

8 M.C. Clark, A.L. Wilson, Context and Rationality in Mezirow’s Theory of Transformational 
Learning, „Adult Education Quarterly” 1991, Winter, t. 41, nr 2. 
9 P. Freire, Pedagogy of the oppressed, New York 1970.
10 Zob.: J.M. Dirkx, Transformative Learning Theory in the Practise of Adults Education: An 
Overview, „PAACE Journal of Lifelong Learning” 1998, t. 7; E.L. Taylor, Building Upon the 
Theoretical Debate: A Critical Review of the Empirical Studies of Mezirow’s Transformative 
Learning Theory, „Adult Education Quarterly” 1997, t. 48, nr 1; A-M. Nohl, Typical Phases 
of Tranformative Learning: A Practice-Based Model, „Adult Education Quarterly” 2015, t. 65, 
nr 1; C. Calleja, Jack Mezirow’s conceptualisation of adults transformative learning: A review, 
„Journal of Adult and Continuing Education” 2014, t. 20, nr 1; J.A. Banks, The Historical 
Reconstruction of Knowledge about Race: Implications for Transformative Teaching, „Educa‑
tional Researcher” 1995, t. 24, nr 2.
11 A. Lehtonen, M. Kaasinen, M. Karjalainen-Väkevä, T. Toivanen, Promoting Creativity in 
Teaching Drama, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2016, t. 217, nr 5.
12 N. McCaslin, Creative Drama in the Classroom and Beyond, London 2006, s. 277.
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ról społecznych i fobii, a w niektórych przypadkach umożliwienie katark‑
tycznego doznania. Zajęcia skupiają się przede wszystkim na kreatywności, 
wyobraźni oraz ekspresji siebie poprzez analizę bądź pisanie tekstu drama‑
tycznego. Pozwalają na odkrywanie siebie, opowiadanie swojej historii ujętej 
metaforycznie, przedstawianie siebie jako fikcyjnych bohaterów, rozwijanie 
zdolności komunikacyjnych, wyrażania myśli i emocji. Odwołują się moc‑
no do storytellingu. Uczniowie mogą doświadczyć swoich historii – historii, 
które ich dotyczą lub które są przez nich opowiadane. Rola nauczyciela spro‑
wadza się tu do koordynowania dyskusji, zadawania pytań i stymulowania 
uczniów do samodzielnej pracy. Zajęcia te ponadto mają walor terapeutyczny. 
Autorzy tekstu When lightning strikes: Reexamining creativity in psychothe-
rapy, powołując się na badania Lorny L. Hecker i Jeffreya A. Kottlera z 2002 
roku, podkreślają, że twórczość jest głównym elementem terapii13. Wśród kre‑
atywnych metod David S. Shepart14 wymienia między innymi technikę sce‑
nariusza, która jego zdaniem polega na tworzeniu wiarygodnych bohaterów 
i umożliwia uczniom wcielanie się w różne role. Poprzez pisanie tekstu dra‑
matycznego uczniowie mogą przetestować konsekwencje różnych wyborów. 
Pisanie rozwija ich kompetencje społeczne, słownictwo i uczy empatii. Kon‑
struując dramatis personae, przedstawiają różne osobowości, kreują rozmaite 
tożsamości i charaktery. Scenki dramatyczne umożliwiają im wyrażenie sie‑
bie i otwarcie się na świat. To metoda angażująca, odwołująca się do fantazji, 
twórczości, ale również ich uświadomionej i nieuświadomionej pamięci. Bar‑
dzo istotne są tematy, które można poruszyć, pracując metodą transformative 
drama – czyli np. wartości uniwersalne, takie jak dobro i zło, młodość i sta‑
rość, zdrowie i choroba, wgląd w siebie, ale również indywidualne i aktualne 
problemy. Wątek dramatu jest wybierany zazwyczaj przez całą grupę metodą 
burzy mózgów. Czasami jest sygnalizowany przez nauczyciela, gdy zachodzi 
istotna potrzeba, aby porozmawiać na określony temat i rozwiązać konkretny 
problem.

Poprzez zaangażowanie w proces twórczy, w opisywanie charakterów, 
kształtowanie fabuły czy proces analityczny, ocenianie postępowania drama-
tis personae uczniowie znajdują się w nowej sytuacji i poszerzają swój hory‑
zont obserwacji i myślenia. To wszystko pozwala im na odkrywanie inności, 
na zmianę dotychczasowych schematów postrzegania rzeczywistości oraz na 
zrozumienie nieustannie zmieniającego się świata. I właśnie owa zmiana wy‑
daje się najistotniejszym punktem dramatyzowanych historii. Zmiana, punkt 
13 D.K. Carson, K.W. Becker, When lightning strikes: Reexamining creativity in psychothera-
py, „Journal of Counseling and Development” 2004, nr 82, s. 111.
14 D.S. Shepard, Using Screenwriting Techniques to Create Realistic and Ethical Role Plays, 
„Counselor Education and Supervision” 2002, t. 42, nr 2.
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kulminacyjny, bohater dynamiczny są wpisane we wszystkie te historie. Stąd 
transformacja staje się tematem i celem.

Przymiotnik transformative dla teoretyków art therapy wiąże się z deve-
lopmental transformations Davida Reada Johnsona, który wierzy w niekoń‑
czącą się transformację i zmiany uczuć, myśli oraz wyobrażeń i właśnie do 
tego nurtu się odwołuje. Pisze: „Człowiek jako świadoma istota zawsze ulega 
transformacji, jest jak strumień wewnętrznego życia, jak przypływy i odpły‑
wy”15. Twórczy proces jest dla niego procesem różnicowania i integracji, do‑
świadczania wolności i ograniczeń. Celem transformacji jest zaś „głębokie 
doświadczenie katharsis stłumionego poczucia i zachęty do życia, w którym 
wcześniej niektóre jego aspekty były mu zabronione. Zamiast budowania 
sztywnych definicji siebie, jego celem staje się elastyczność w adaptowaniu 
nowych uczuć i sytuacji, osiąganiu siły w samo-obserwowaniu się, zadawaniu 
pytań i tolerowaniu dwuznaczności. [...] Celem jest pomoc [...] w osiągnięciu 
akceptacji swojej historii i obecnej sytuacji oraz znalezieniu przebaczenia dla 
innych i swoich ograniczeń”16. Dla Johnsona transformacja tak pojęta może 
być również osiągnięta poprzez „strumień świadomego pisania”17, werbaliza‑
cję uczuć, myśli, stereotypów, kanonów, prawd i lęków, która to ma otworzyć 
dostęp do siebie, do „ja”. Etapami owej transformacji są między innymi kon‑
frontacja, interpretacja, odpamiętanie i integracja.

Transformative drama również zakłada powyższe etapy. Jej transforma‑
cyjny potencjał polega na zaangażowaniu ucznia w proces pisania, interpre‑
towania i analizowania. Czynności te potraktowane jako proces prowadzą 
do socjalizacji, umożliwiają eksplorację tożsamości, rozwiązywanie proble‑
mów w spokojny, nienerwowy sposób, na zasadzie prób i błędów, z zacho‑
waniem dystansu. Bo w końcu uczniowie rozpatrują wybory i zachowania 
dramatis personae, a nie swoje. Dramatyzowana historia pozwala bowiem 
na przeniesienie prawdziwych historii w świat literatury i schowanie się 
za swoimi bohaterami18. Jak pisze McCaslin: „Postaci i ich relacje z in‑
nych bohaterami są analizowane jako wgląd w ich motywację i działania. 
Uczniowie są zachęcani do ujawniania swoich pomysłów i interpretacji oraz 

15 D.R. Johnson, The theory and technique of transformations in drama therapy, „The Arts in 
Psychotherapy” 1991, t. 18, nr 4, s. 285. Por.: D.R. Johnson, Developmental approaches in dra-
ma therapy, „The Arts in Psychotherapy” 1982, nr 9; D.R. Johnson, The developmental method 
in drama therapy: Group treatment with the elderly, „The Arts in Psychotherapy” 1986, nr 13.
16 D.R. Johnson, The theory and technique of transformations in drama therapy, „The Arts in 
Psychotherapy” 1991, t. 18, nr 4, s. 287.
17 Tamże, s. 288. 
18 N. McCaslin, Creative Drama in the Classroom and Beyond, dz. cyt.
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przedstawiania sugestii grupie”19. McCaslin pisze co prawda o dramie, ale 
można jej słowa odnieść i do dramatu.

Pisanie czy analizowanie tekstu dramatycznego, który uprzywilejowuje 
wieloperspektywiczość i wielogłosowość, stawia na dialog i ukazuje perfor‑
matywne efekty rozmowy, w której działanie przenoszone jest na grunt wypo‑
wiedzi, stymuluje dyskusję i umożliwia poruszenia trudnych zagadnień. Na‑
wet tych, o których nikt nie chce mówić otwarcie. Na przykładzie fikcyjnych 
postaci dramatycznych można określić prawidła rządzące światem, rangę 
i skutki dokonywanych wyborów. Model wykorzystywania edukacji poprzez 
transformative drama jest uniwersalny i niezmienny. Również budowa tych 
dramatów – ich klasyczny wygląd z podziałem na role, antyczna budowa: po‑
dział na ekspozycję, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, perypetię i rozwiąza‑
nie, dynamiczność ich bohaterów – pozostaje niezmienna. Zazwyczaj w fazie 
wstępnej prezentowana jest sytuacja wyjściowa, uczeń zapoznaje się z tema‑
tem. W rozwinięciu, czyli fazie zasadniczej, opowiadana jest historia postaci, 
aby podczas perypetii nastąpił zwrot akcji. I wreszcie w czasie rozwiązania 
akcji dochodzi do zbudowania równowagi.

Warsztaty w MOW i ZP

Metoda transforming teaching i transformative drama została z powo‑
dzeniem wykorzystana w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczy (MOW) 
w Krupskim Młynie oraz Zakładzie Poprawczym (ZP) w Tarnowie. Idei za‑
stosowania edukacji poprzez dramat przyświecała myśl wyrażona w pracy 
Pytanie o conditio humana przez Helmutha Plessnera20, jednego z ojców an‑
tropologii filozoficznej. Pisze on, że kondycja doświadczania siebie mierzona 
jest dystansem do siebie oraz na drodze konfrontacji z innymi. Samointerpre‑
tacja jest zatem uzależniona od innych, jest odbiciem obrazu „ja” w oczach 
innych. Interpretacja ta polega na obserwacji swoich działań i zachowań za 
pośrednictwem spojrzenia innych. Erika Ficher-Lichte21 interpretuje myśl nie‑
mieckiego myśliciela w kategoriach teatralnych – uważa, iż Plessner opisuje 
człowieka jako aktora, który patrzy i równocześnie jest obserwowany, który 
jest magicznym lustrem dla widzów i staje się odbiciem ich wyobrażeń. Po‑
przez rolę ucieleśnia to, co postrzega widz, i jest rozumiany jako reprezentant 
19 Tamże, s. 259.
20 H. Plessner, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodęb‑
ski, A. Załuska, Warszawa 1988.
21 E. Ficher-Lichte, History of European Drama and Theatre, London, New York 2002.
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społeczeństwa i tożsamości jego członków. Jest sobą i innymi równocześnie. 
Aktorskie wskazanie na „ja” jest uświadomieniem dla niego, ale i dla widzów. 
I ze względu na pośredniość tej metody została ona przeszczepiona na grunt 
pracy z tak zwaną trudną młodzieżą. Fakt, iż nie musieli oni wyrażać siebie 
bezpośrednio, obnażać swoich lęków przed grupą, która owe lęki deprecjo‑
nuje i stygmatyzuje, a czynili to za pośrednictwem dramatis personae, spo‑
wodował, że zdefiniowali swój strach – strach przed niebytem w przestrzeni 
społecznej. Co więcej, okazało się, iż strach ten dotyczy przede wszystkim 
tego, jak – wedle nich – odbierani są przez innych, postrzegani przez społe‑
czeństwo. I za pośrednictwem dramatu chcieli przedstawić biografię osoby 
skazanej na egzystencję na społecznym marginesie.

W MOW umieszczana jest bowiem młodzież niedostosowana społecznie, 
wymagająca resocjalizacji wychowawczej (jak miało to miejsce w przypad‑
ku grupy chłopców, z którymi pracowano metodą transformative drama) lub 
resocjalizacji rewitalizacyjnej. Resocjalizacja ma polegać na dostosowaniu 
społecznym, eliminacji przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego 
osób, które często wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 
pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Istot‑
nym elementem pracy w ośrodku jest przygotowanie wychowanków do życia 
zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz umoż‑
liwienie im powrotu do społeczeństwa. Zadania te realizowane są między 
innymi przez: organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wycho‑
wawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych, umożliwiających nabywa‑
nie umiejętności życiowych oraz ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku rodzinnym i społecznym.

MOW w Krupskim Młynie, gdzie prowadzone były zajęcia metodą trans-
formative drama, jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla chłopców 
niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Do placówki przyjmo‑
wani są chłopcy w wieku od 13 do 18 lat. Dwudniowe zajęcia terapeutyczne 
metodą transformative drama miały na celu podjęcie tematu radzenia sobie 
z agresją oraz wzmocnienie pozytywnej tożsamości uczniów. Celem nieza‑
mierzonym, który się pojawił podczas zajęć, było zdefiniowanie i uwypukle‑
nie w dramacie strachu przed niebytem w przestrzeni społecznej.

Tymczasem do ZP trafiają osoby między 13 a 21 rokiem życia, które po‑
pełniły przestępstwo, odznaczają się wysokim stopniem demoralizacji, a do‑
tychczasowe próby ich wychowania nie przyniosły pozytywnych rezultatów22. 
Resocjalizacja tam ma polegać na zmianie postaw młodzieży, zapobieganiu 

22 Zobacz: Art. 3, 10 i 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich.
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dalszej demoralizacji i kształtowaniu rozwoju osobowości, wdrażaniu we 
właściwą hierarchię wartości i norm społecznych oraz uczeniu zasad współ‑
życia społecznego. Celem nadrzędnym, podobnie jak w przypadku ośrodka 
wychowawczego, jest stworzenie osadzonym warunków powrotu do nor‑
malnego życia. Maciej Muskała w tekście Zakłady poprawcze readaptacyj-
ne – czy nowa szansa readaptacji?, w którym komentuje Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 roku zmieniające rozporzą‑
dzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, wska‑
zuje na to, że „zrealizowany został postulat włączenia do wysoce specja‑
listycznego oddziaływania terapeutycznego nieletnich, którzy czynnie lub 
biernie odmawiają udziału w procesie wychowania, edukacji i terapii. Dzię‑
ki utworzeniu readaptacyjnego zakładu poprawczego […] jakość pracy re‑
socjalizacyjnej zyska na efektywności”23. Postulat ten otwiera drogę przed 
transforming teaching. Zajęcia poprowadzone tą metodą w ZP w Tarnowie 
przebiegały w identyczny sposób jak w MOW i przyniosły te same rezul‑
taty – ostatecznym tematem dramatu zaimprowizowanego przez chłopców 
był strach przed powrotem do społeczeństwa oraz niebytem w przestrzeni 
społecznej.

Jednym z wyzwań postawionych przed uczestnikami było stworzenie 
własnego tekstu. Zadanie wprowadzające polegało na przygotowaniu spisu 
tematów, które chcieliby poruszyć i problemów, które chcieliby rozwiązać. 
Zarówno wychowankowie MOW, jak i ZP zgodnie stwierdzili, iż najbardziej 
dotykających ich problemem jest stygma, którą noszą osoby zdeprawowane. 
Uważają bowiem, że już zawsze będą traktowani jako reprezentanci margi‑
nalizowanej części społeczeństwa – młodzieży nieprzystosowanej do życia 
w społeczeństwie, gangsterów. I dlatego obawiają się zarówno powrotu do 
społeczeństwa, jak i tego, że będą przez społeczeństwo nie tyle defawory‑
zowani, co niezauważani. Jako przynależący do mufflet group24, uważają, że 
nikt ich nie usłyszy i nie będzie chciał usłyszeć. Boją się, że nigdy nie do‑
staną szansy, aby się zrehabilitować. Z tych względów postanowili napisać 
dramat, który zwerbalizuje ich strach. Ich teksty skupiają się na wątku szansy 
dla każdego, podkreślają, że każdy powinien dostać szansę na zmienienie się, 
wypowiedzenie swoich racji, na bycie wysłuchanym.

Podczas warsztatów stworzyli historię, dzieląc jej przebieg na sceny. Po‑
nieważ byli bardzo sceptycznie nastawieni do pisania, zaproponowano im im‑
prowizowanie scen, które były nagrywane na video, a następnie tekst został 
23 M. Muskała, Zakłady poprawcze readaptacyjne – czy nowa szansa readaptacji?, „Proba‑
cja” 2011, nr 2, s. 34.
24 Zob. Migrant Women: Crossing Boundaries and Changing Identities (Cross-Cultural Per‑
spectives on Women, t. 7), red. G. Buijs, London 1996.
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spisany przez prowadzącą warsztat. Uczestnicy podzielili między sobą role: 
reżysera, protagonistów i deuteragonistów. Najpierw charakteryzowali swoje 
postaci – kim są, dlaczego popełniają błędy. Następnie omawiali każdą sce‑
nę, zastanawiając się, jak powinny wypowiadać się postaci. Odgrywane sce‑
ny omawiali, powtarzali ujęcia aż do momentu, kiedy uznali, że dana scena 
przekazuje ich myśl przewodnią. Potem pracowali na napisanym tekście, po‑
prawiając go i dostosowując słowa do ich sposobu wypowiadania się. W ten 
sposób powstały dramaty opowiadające historię chłopca, który czuje się od‑
rzucony i samotny.

Dramat zatytułowany Szansa dla każdego, napisany w MOW, opowiada 
historię Filipa, który poznaje dziewczynę. Jej uczucie nie jest jednak bez‑
warunkowe, zaczyna wyciągać od niego pieniądze, nalegać, aby zapraszał ją 
w różne miejsca, kupował jej podarunki. Chłopca na to nie stać i prosi o po‑
moc kolegę. Ten wciąga go do grupy handlującej narkotykami. Filip i jego 
kolega, Czacha, zostają jednak schwytani przez policję i postawieni przed ku‑
ratorem. Filip jest przerażony, nie wie, jak się bronić, obiecuje, że się zmieni, 
ale nikt go nie słucha. Kurator chce skierować chłopców od razu do popraw‑
czaka, ale w ich obronie staje drugi kurator, obiecując objąć ich nadzorem 
i pomóc wyjść z gangu. Chce dać chłopcom szansę, pokazać im, że są inne 
możliwości poradzenia sobie z problemami niż najkrótsza droga prowadząca 
do łamania prawa. Wygłasza motto dramatu: „Szanuj innych, a sam będziesz 
szanowany”. Drugi kurator sam miał kiedyś problemy, ale trafił na osobę, 
która w niego uwierzyła i dała mu szansę. Został kuratorem, aby pomagać 
takim, jakim on kiedyś był. Filip zgadza się na to, aby kurator mu pomógł. 
Tymczasem Czacha woli swoje dotychczasowe życie, uważa się za osobę 
sprytną i bezkarną. Kurator doprowadza do spotkania Filipa z Ostrym, czło‑
wiekiem, który wyszedł z więzienia. W więzieniu zmienił się, odnalazł Boga 
i teraz próbuje odzyskać rodzinę, pracować i wolontariacko pomagać chłop‑
com, którzy zeszli na drogę bezprawia. Filip chętnie korzysta z rad i wsparcia, 
które otrzymuje od Kuratora i Ostrego, próbuje także namówić Czachę, aby 
przemyślał sobie swoje postępowanie. Ten jest jednak nieugięty, nie przema‑
wiają do niego nawet argumenty Ostrego. Filip wraca do szkoły, zrywa ze 
złym towarzystwem, wierzy jeszcze w to, że Czacha się zmieni. Jego kolega 
tymczasem trafia do poprawczaka. Na widzeniu Filip ponownie namawia go 
do zmian. Nie znamy odpowiedzi Czachy.

Bohaterem dramatu napisanego przez wychowanków ZP jest trzynastolet‑
ni Krzysztof, półsierota, który mieszka z niepełnosprawnym ojcem. Krzysz‑
tof czuje się samotny, nie ma przyjaciół ani dziewczyny, nie potrafi znaleźć 
wspólnego języka z rówieśnikami. Nie interesuje się nim nawet jego zapraco‑
wany i nieradzący sobie w życiu ojciec. Staje się ofiarą Blachy, który należy 
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do gangu złodziei i handlarzy narkotyków. Szef gangu, niezadowolony z pra‑
cy Blachy, każe mu werbować nowych członków. Ten przypomina sobie, że 
często w szkole widuje Krzysztofa, zawsze wycofanego i zagubionego. Uda‑
jąc przyjaciela, zapoznaje Krzysztofa z dziewczynami, wciąga go do gangu. 
Protagonista, chcąc zasłużyć na zainteresowanie Blachy i korzystać z wszyst‑
kich profitów należenia do drużyny, zaczyna kraść. Jego pierwszą ofiarą pada 
spokojny, dobrze się uczący kolega z klasy – Klaudiusz. Krzysztof nie zdaje 
sobie jednak sprawy z tego, że cały czas obserwowany jest przez młodego 
człowieka, który jest wolontariuszem w gabinecie szkolnej pedagog. Artur 
sam kiedyś należał do gangu, został złapany, oskarżony i osadzony w po‑
prawczaku na pięć lat. Zrozumiał tam, że źle postępował, zaczął się modlić. 
W religii odnalazł schronienie, postanowił zerwać z wcześniejszym życiem, 
co nie było łatwe. Miał to szczęście, że poznał dziewczynę, która uwierzyła 
w jego odmianę, zaręczył się, znalazł pracę, a w wolnych chwilach pracuje 
jako wolontariusz w gimnazjum. Artur odwiedza ojca Krzysztofa, informuje 
go o tym, co dzieje się z jego synem. Ojciec przyznaje, że nie potrafi dogadać 
się z synem i nie wie, jak go wychowywać. Jednak postanawia spróbować 
z Arturem pomóc Krzysztofowi. Tymczasem protagonista zaczyna rozumieć, 
że życie w świecie przestępczym nie jest dla niego, chce odejść z gangu, ale 
dowiaduje się, że jest to niemożliwe. Ma przestrzegać zasad, inaczej stanie się 
coś złego jemu lub jego ojcu. Zaczyna szukać pomocy, kogoś, kto poda mu 
dłoń, uwierzy w jego chęć odmiany, ale nikt go nie słucha. Każdy traktuje go 
jak gangstera i albo boi się z nim rozmawiać, albo nie wierzy w jego zmia‑
nę. Inaczej zachowuje się Artur, który go zauważa i traktuje podmiotowo. Po 
rozmowie z Arturem i ojcem Krzysztof zaczyna rozumieć, że musi zdobyć się 
na odwagę zejścia z dotychczasowej ścieżki. Postanawia przeprosić Klaudiu‑
sza, oddać mu pieniądze i poprosić o wybaczenie. Nie wiedząc, jak zerwać 
z gangiem, czując się słabym i samotnym, postanawia popełnić samobójstwo. 
Próbę powieszenia się przerywa mu Klaudiusz, który obiecuje zostać jego 
prawdziwym przyjacielem. Krzysztof, wiedząc, że ma za sobą Klaudiusza, 
ojca i Artura, postanawia spróbować innego życia.

Konstrukcja obu dramatów jest bardzo prosta, napisane są w klasyczny 
sposób – w centrum znajduje się główny wątek, a wszystkie wydarzenia 
nadbudowane są na nim. Podobna jest również historia dramatyczna – sa‑
motny, młody człowiek, który nie ma zainteresowań, nie jest silną postacią, 
łatwo ulega wpływowi złego środowiska. Mimo prób, nie potrafi się z niego 
wydostać. Dopiero, gdy zostanie wsparty przez osoby zewnętrzne, gdy ktoś 
w niego uwierzy i stanie po jego stronie, zyskuje siłę na zerwanie z prze‑
stępczą przeszłością. Co ciekawe, w obu wypadkach protagonista poznaje 
człowieka, który również popełniał błędy, ale za nie zapłacił. W instytucji 
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resocjalizacyjnej został odmieniony, odnalazł drogę do Boga i do społeczeń‑
stwa. Stał się empatyczny, ułożył sobie życie i altruistycznie pomaga innym. 
Postać ta jest bardzo istotna i to na niej uczestnicy warsztatów najbardziej 
się skupiali, pokazując, że można się odmienić i to właśnie ta postać wypo‑
wiada znaczące słowa, że każdy zasługuje na drugą szansę. Ponadto autorzy 
dramatu próbują bronić bohatera – wskazują na konkretne powody, dla któ‑
rych schodzi on z prawidłowej drogi, oskarżając za każdym razem także jego 
środowisko. To ono ponadto może pomóc mu po wyjściu z poprawczaka czy 
ośrodka wychowawczego, nie stygmatyzując go i odrzucając, co prowadzi do 
ponownej ucieczki w łatwy świat przestępczy, ale dając mu szansę na odnale‑
zienie się w społeczeństwie.

Uciążliwe w odbiorze mogą wydawać się skomplikowane psychologicznie 
postaci – na przykład kuratora czy Artura, którzy sami w przeszłości byli kry‑
minalistami. Różne koincydencje postaci, wielość postaci dynamicznych wy‑
daje się nierealistyczna i wręcz ideologiczna. Ale właśnie ową ideologiczną 
funkcję mają one spełniać – mają dowodzić, że zmiana jest możliwa. Treścią 
tekstów bowiem jest nie tylko wiązka fabularna, ale podskórny dramat toczą‑
cy się między „ja” autora a jego wyborami i poczuciem wolności. Kluczem do 
dramatów jest dynamika bohaterów, fakt, że uwierzą w siebie i swoją siłę. Fa‑
buła ma zatem być tylko narzędziem do ukazania człowieczeństwa protagoni‑
sty, istotę natomiast stanowi doświadczenie odbiorcy, który często odmawia 
prawa do miejsca w społeczeństwie osobom, które – jak twierdzą uczestnicy 
warsztatów – pogubiły się. I oczywiście taka interpretacja dramatis perso-
nae wydaje się być próbą usprawiedliwienia się młodych osób, ale również 
ukazaniem świata zewnętrznego i lęku przed powrotem do tego świata. Toteż 
teksty napisane przez wychowanków MOW i ZP mają za zadanie wywołać 
poczucie katharsis u odbiorców. Uporządkowany układ zdarzeń zawiera pe‑
rypetię, czyli zmianę biegu zdarzeń, rozpoznanie (anagnorisis) – rozumia‑
ne jako zwrot od nieświadomości do świadomości, poznania siebie. Prosta 
konstrukcja dramatu umożliwia wywołanie anagnorisis autorów – uświado‑
mienie sobie swojej tożsamości, rozpoznanie siebie w dramatis personae, ale 
i odbiorców utożsamiających się ze społeczeństwem, które osądza i odmawia 
prawa do readaptacji. Dramat, który ma prowadzić do rozpoznania, czyni to 
zatem poprzez odwołanie się do doświadczenia piszących i czytających oraz 
przez pobudzanie uczuć. Emocje postaci udzielają się widzom. I właśnie emo‑
cje zbliżają sztukę do interwencji terapeutycznej. Mają prowadzić do natęże‑
nia energii – stanowić dla autorów i odbiorców lustro.

Ewaluacja warsztatów wykazała, że wychowankowie MOW i ZP łatwo 
i szybko angażują się w pracę metodą transforming teaching. Nawet oso‑
by początkowo sceptycznie nastawione do tej formy warsztatu z czasem 
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zaangażowały się w proces budowania dramatu. Pozwala na to wielość ról. 
Uczestnicy mogą dowolnie wybierać role protagonistów czy deuterogonistów, 
którzy na scenie są krótko. Ci zaś, którzy nie chcą stawać przed wszystkimi 
i wcielać się w daną postać, mogą pozostać „w kulisach” i pełnić funkcję reży‑
sera, skryby, kamerzysty itp. Ponadto uczestnicy otworzyli się i zaczęli opo‑
wiadać o swoich problemach i lękach. Nie odnosili bezpośrednio wydarzeń 
dramatycznych, wyborów postaci i ich psychologii do siebie, ale pośrednio 
przenosili swoje doświadczenia na postaci. Zdarzało się, że niektórzy dekla‑
rowali chęć zmiany. Jeden z nich, Mateusz, za dobre sprawowanie i wysokie 
oceny mógł wyjść do domu. Ponieważ bał się tego, co go spotka na zewnątrz, 
zaczął sprawiać problemy wychowawcze i opuścił się w nauce. Po warszta‑
tach zaczął poprawiać oceny i wkrótce opuścił MOW. Zdarzały się i trudne 
chwile, gdy uczestnicy odmawiali uczestnictwa, gdyż bali się, że się odkry‑
wają i wyjdą ze swoich codziennych ról „twardziela”, które dają im poczucie 
bezpieczeństwa. Dobór ról zatem, który był dokonywany przez uczestników, 
był moderowany przez prowadzącą warsztat tak, aby role nie były przypadko‑
we. I tak na przykład młodociany dealer narkotyków sam zgłosił się do ode‑
grania roli dealera. Ponadto prowadząca musiała zwracać szczególną uwagę 
na wzajemne relacje chłopców. Niektórzy, uważani za słabszych, byli przez 
pozostałych obrażani i uczestnicy nie chcieli wysłuchać ich racji. Istotne za‑
tem było, aby wyznaczyć im takie role, które by zmuszały pozostałych do 
respektowania ich zdania, na przykład rolę reżysera. Kolejną kwestią było ob‑
serwowanie wzajemnych niechęci uczestników do siebie i niekonfrontowanie 
tych postaci w dramacie, a jeżeli tak, to dopilnowanie, aby konfrontacja odby‑
wała się na gruncie merytorycznym i na poziomie rozmowy. Niedopuszczalne 
zatem było, aby osobom tym przydzielić role ofiary i sprawcy.

Najistotniejsze w warsztacie było oddanie głosu uczestnikom, to oni mie‑
li bowiem tworzyć dramat, postaci i dialog. Rola prowadzącej sprowadzała 
się do podpowiedzi, sugestii, moderowania, rozwiązywania sporów, szukania 
kompromisu oraz naprowadzania uczestników na konkretne działania. Język 
dramatu to język uczestników, który zawiera ich slang i nowomowę. Co cie‑
kawe, uczestnicy świadomie nie przeklinali. Używali sformułowań charakte‑
rystycznych dla języka ich kultury, ale nie stosowali słów wulgarnych.

Zakończenie

Strach przed nieistnieniem w przestrzeni publicznej, przed byciem odrzu‑
conym i niezauważanym przez społeczeństwo, przed zapomnieniem jest de 
facto strachem przed utratą tożsamości rozumianej jako świadomość siebie 
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i swojej odrębności, akceptowanie siebie, co jest nieodzownie związane z opi‑
nią innych na temat „ja”. W myśl zasady głoszonej przez Krzysztofa Rut‑
kowskiego25, warunkiem istnienia jest bycie widzianym i zauważanym. To 
bowiem inni konstytuują egzystencję człowieka. Zasadę tę można poszerzyć 
o kolejny aspekt – bycie pamiętanym. Parafrazując zdanie z powieści Joanny 
Bator26, można powiedzieć, że człowiek jest tym, co pamięta, ale również 
wówczas, gdy jest pamiętany. Pamięć i bycie dostrzeganym przez społeczeń‑
stwo tworzy poczucie przynależności, doświadczenia bycia w świecie, ist‑
nienia we wspólnocie27. W ramach tak zdefiniowanego istnienia, strach wy‑
chowanków MOW i ZP przed niebyciem w przestrzeni publicznej wydaje się 
uzasadniony i zrozumiały. Uczestnicy warsztatów, przenosząc swoje historie 
do dramatu, kreśląc dramatis personae, kształtują swój wizerunek, jakże od‑
mienny od tego, z którym się na co dzień spotykają. Ich pisanie można za Kry‑
styną Koftą nazwać „pisaniem z pamięci”28, dodając drugi człon „dla pamię‑
ci”. Dramaty stają się próbą nawiązania komunikacji ze społeczeństwem, ale 
także zagwarantowaniem sobie miejsca w tymże społeczeństwie. Podtrzymy‑
wanie pamięci o sobie warunkuje ich tożsamość i poczucie bezpieczeństwa, 
a także buduje ich podmiotowość i pozwala na samoakceptację, na wiarę w to, 
że można się zmienić i zostanie dana im szansa. Pisanie to próba zabloko‑
wania procesu zapominania o nich i ich niebycia. Toteż dramaty te można 
określić za Pierre’em Norą miejscami pamięci. Francuski historyk podkreślał 
bowiem, że teksty literackie obok rytuałów, zdjęć i tradycji są specyficznym, 
metaforycznie ujętym miejscem pamięci, a zatem „wcieleniem pamięciowej 
świadomości”29, które tworzy, manifestuje, ustanawia, konstruuje i gwaran‑
tuje tożsamość. W wypadku dramatów pamięć traktowana jest jako terapia 
i sposób udzielenia głosu tym, którzy nie są wysłuchiwani30. Dla uczestników 
warsztatów bardzo ważne było, że dramaty te zostaną spisane, że będą mogły 
zaistnieć w społecznym obiegu, a prowadząca opisze ich teksty i przedstawi 
ich przesłanie szerszemu gronu odbiorców.

Jak podkreśla we wstępie do swojej książki poświęconej zagadnieniu lęku 
w dramacie Ewa Szkudlarek: „Rozważania o lęku w dramacie są wyrazem 

25 K. Rutkowski, Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim, Gdańsk 2007.
26 J. Bator, Chmurdalia, Warszawa 2013.
27 Za: P. Nora, W poszukiwaniu europejskich miejsc pamięci, „Borussia. Kultura. Historia. 
Literatura” 2007, nr 4.
28 K. Kofta, Monografia grzechów 1978-1989, Warszawa 2006, s. 12
29 P. Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum” 
2009, nr 2, s. 6.
30 Za: E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanisty-
ce, Poznań 2006, s. 15.
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albo znacznej odwagi, albo wielkiego tchórzostwa osób piszących”31. I choć 
pisze o dramatopisarzach takich jak Witkacy, Różewicz, Herbert czy Wojtyła, 
to jej słowa można odnieść również do osób, które sporadycznie, z różnych 
względów, decydują się na przedstawienie w dramatycznej formie swoich lę‑
ków. W przypadku wychowanków placówek resocjalizacyjnych jest to odwa‑
ga opowiedzenia o sobie i swoich fobiach – grupy te bowiem niechętnie przy‑
znają się do odczuwania strachu. A także próba performatywnego dotarcia 
do społeczeństwa i zaapelowanie o swoje miejsce w przestrzeni społecznej. 
Ponadto jest to próba oswojenia fobii i jej terapia. A dramat odznaczający się 
wieloperspektywicznością, zawiązujący dialog i wzywający do komunikacji, 
wydaje się najbardziej efektywnym sposobem wyrażenia siebie. Jak pisze 
dalej Szkudlarek: „lęk w paradoksalny sposób staje się czynnikiem wyzwa‑
lającym siłę do pokonywania własnych ograniczeń zarówno psychicznych, 
jak i fizycznych”32, tak opowiedzenie o nim staje się oczyszczeniem dla pi‑
szącego, wyrazem kondycji człowieka w ogóle i szansą na przedstawienie 
i ukonstytuowanie swojej tożsamości. To bowiem konwencja sztuki, jej trój‑
dzielność: nadawca – komunikat–odbiorca, wyzwala potrzebę przekazywania 
innym swoich emocji i lęków, a odbiorcę poniekąd zmusza do podmiotowego 
potraktowania tej wypowiedzi i dojrzenia jej. I właśnie z konwencji tej korzy‑
stają wychowankowie placówek resocjalizacyjnych w ramach zajęć metodą 
transforming teaching i transformative drama.
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Streszczenie

Podczas warsztatów z pisania dramatów przeprowadzonych w Miejskim Ośrodku 
Wychowawczym w Krupskim Młynie oraz Zakładzie Poprawczym w Tarnowie wy‑
chowankowie napisali dwa dramaty, które stały się artykulacją ich lęków. W tekstach 
wyrazili swój strach przed niebytem w przestrzeni publicznej. Ich pisanie to próba 
stworzenia miejsca pamięci o sobie i dla siebie, skonstruowania miejsca swojego ist‑
nienia w społeczeństwie po wyjściu z ośrodka resocjalizacyjnego. Celem artykułu 
jest opisanie warsztatów przeprowadzonych w ramach transforming teaching oraz 
transformative drama napisanych przez uczestników.

Słowa kluczowe: atazagorafobia, niebyt, przestrzeń społeczna, readaptacja, 
transformative drama, transforming teaching
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Lęk przed kobietami, brzydotą czy obawy  
z powodu zasad moralnych?  
Arteterapeutyczne „czytanie sztuki”  
na przykładzie obrazu Pabla Picassa

1. Podstawy do estetoterapii

Odwołując się do tytułu publikacji Umberto Eco Historia piękna, stwier‑
dzić można, że nawet uroda ma swoją historię, choć nie zawsze wiadomo, 
dlaczego akceptowane są różne jej kanony, podobnie zresztą, jak różnorodne 
efekty wyobraźni artystycznej na temat uroków ludzkości. Kultura współcze‑
sna przyzwyczaiła nas do tego, aby zachwycać się zgrabną sylwetką, czołem 
bez zmarszczek, policzkami po liftingu. Za sprawą mediów staje się niemal 
pewne, że piękno ma jakoby dwie podstawy: prowokację i konsumpcję. Bez 
wątpienia „piękno”, ale rozumiane jako p i ę k n o  i n n e, prowokujące od‑
biorcę do myślenia, zaproponowały najpierw rozmaite ruchy awangardowe. 
Mamy na myśli sztukę, która chce uczyć interpretowania świata innymi ocza‑
mi, radowania się nawiązaniami do modeli archaicznych lub egzotycznych, 
np. świata snu, inspiracji psychoanalizą, innym razem zaś śledzić fantazję 
osób umysłowo chorych, czy wizję wywoływaną używkami, narkotykami1.

W rezultacie łatwo dziś rozpoznawać style malarskie, przyporządkowy‑
wać tekst kultury konkretnemu artyście, uwierzyć lub doczytać, wyedukować 
się, by zauważyć, że widzimy dzieło, obcujemy ze sztuką, np. Pabla Picassa.

1 U. Eco, Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005, s. 415-416. 
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Rodzi się jednak pytanie, czy aby współcześni ludzie – w sytuacji komu‑
nikacji społecznej, komunikacji artystycznej, w kontekście wiedzy pocho‑
dzącej z psychologii – nie powinni czytać na nowo, inaczej tych obrazów, 
na których zamiast ludzi stworzonych na wzór i podobieństwo boskie po‑
jawiają się człekokształtne postaci, zwłaszcza kobiety ze zdeformowanymi 
twarzami?

Drążenie w badaniach, wnioskach, pozwala lepiej pojąć istotę estetote‑
rapii, metodę w niej stosowaną, która w Polsce jest traktowana marginalnie, 
bo na ogół pozostawia się miejsce na indywidualne przeżycia estetyczne. 
To błąd. Za estetoterapię powszechnie uważa się kontakt, terapię poprzez 
doznania estetyczne uzyskane w kontakcie z pięknym otoczeniem, a jeszcze 
częściej z dziełami sztuki2. Tymczasem okazuje się, że obcowanie z dzieła‑
mi surrealistów, reinterpretacja form sztuki, treści, metafor, symboli, a także 
interpretacja hermeneutyczna skoncentrowana na objaśnieniu tekstu kultu‑
ry, ale w kontekście doświadczenia hermeneutycznego, umożliwia rozpo‑
znanie anatomii strachu współczesnych ludzi, grup, podmiotów.

Koniecznie należy w tym miejscu zaznaczyć, że zaproponowany ogląd 
dzieł sztuki, form arteterapeutycznych, koncentruje się głównie na mode‑
lu interpretacji hermeneutycznej, w którym rozumieć tekst kultury, znaczy 
tyle, co traktować go jako wypowiedź skierowaną do konkretnego czytel‑
nika (w przypadku oglądu dzieł sztuki – widza). W ten sposób buduje się 
koncepcja dialogu z tekstem i za pośrednictwem tekstu; aranżuje sytuacje 
sprzyjające „przepracowaniu” problemów, lęków, nie tyleż artysty pokroju 
Picassa, co spraw człowieka XXI wieku, obserwatora otaczającego świata 
i sztuki.

Według Heideggera, (Dasein) „jest” znaczy również „ma być” – bycie 
dla człowieka jest więc zadaniem, możliwością realizacji3, przede wszyst‑
kim w sensie kulturowym. Ten model obcowania z tekstem i dialogiem da‑
leki jest od moralizowania czy duchowego posłannictwa, lecz ma na celu 
objaśniać sens ludzkiej egzystencji, lęków i zachowań. Powołując się raz 
jeszcze na filozofa, trzeba dodać, że „otwarcie” Dasein (oto jestem) nie jest 
statyczne, lecz przeciwnie – jest dynamiką, procesem4.

2 W. Szulc, Sztuka i terapia, Warszawa 1993, s. 21. 
3 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1987, s. 145. 
4 Tamże, s. 220-221.
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2. Dlaczego malarstwo „nowej formy” może inspirować do 
działań arteterapeutycznych?

Reprezentowane jest tu humanistyczne i egzystencjalne podejście do arte‑
terapii, czyli koncentrowanie się na osobie, jej kondycji. W sensie ogólnym, 
człowiek postrzegany jest jako osoba podlegająca ciągłemu rozwojowi i zdol‑
na do ponoszenia odpowiedzialności za swój los5. Malarstwo mistrzów może 
stanowić egzemplifikację problemów międzyludzkich – w szerszym kontek‑
ście komunikacji społecznej, artystycznej – charakterystyczną nie tylko dla 
ludzi początku XX, ale także dla kultury i obyczajowości XXI wieku.

Sporo problemów wynika z interakcji, z jakimi mamy do czynienia współ‑
cześnie, zatem prawie jednym tchem są nazywane, definiowane przez socjo‑
logów, kulturoznawców, pedagogów, psychologów itp. Do wspomnianych 
dylematów należą: brak zaufania, brak umiejętności porozumienia, a szcze‑
gólnie powierzchowność relacji i emocji między kobietą i mężczyzną, samot‑
ność, a także problem z akceptacją własnej cielesności (co potwierdzić mogą 
chirurdzy plastyczni oraz lekarze leczący choroby związane z zaburzeniami 
odżywiania).

W kwestii natomiast przedstawiania, rysowania ludzi, nawet przez geniu‑
szy takich jak Picasso, trzeba nam przyjąć założenie, że ciało nie istnieje samo 
w sobie, wyłącznie jako biologiczna całość. Nie ma ciała naturalnego, chciało‑
by się powiedzieć neutralnego, bo jest ono zawsze definiowane przez kulturo‑
we i społeczne procesy. Kulturowe i społeczne presje wywierane na jednostki 
powodują, że są one akceptowane i ucieleśniane w ciałach6. Inaczej sprawa 
ma się w rzeczywistości wykreowanej na płótnie mistrzów, gdzie przedsta‑
wiane ciało ludzkie jest niejako podszyte emocjami, „jakby zdeformowane na 
użytek” dostrzeżenia emocji, uczuć i twórcy, i postaci przedstawionych.

Początek XX wieku to okres znaczących i głębokich przemian, jakie zaszły 
w obrębie światopoglądowo-społecznym. Wybuch wojny, rewolucja w Rosji, 
odkrycia naukowe Freuda i Einsteina, innowacje technologiczne – wszystko 
to wpłynęło w znaczącym stopniu na świadomość ludzi, zmieniając ją, desta‑
bilizując, podważając dotychczasowe zasady7. Był to czas buntu przeciwko 
konserwatyzmowi, Kościołowi i społeczeństwu, pewnego rodzaju niezgoda 
na sytuowanie problemu cielesności i seksualności w sferze grzechu, co jest 
charakterystyczne dla obszaru cywilizacji zachodniej, związanej z religią 
chrześcijańską.

5 Arteterapia, red. C.A. Malchiodi, przeł. E. Bochenek, Gdańsk 2012, s. 29-30.
6 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Poznań-Toruń 1996, s.13.
7 Zob. D. Hopkins, Dada and Surrealizm: A Very Short Introduction, Oxford 2004, s. 1.
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Z perspektywy socjologiczno-kulturowej, to znaczy analizując kulturę 
współczesną przez pryzmat tekstów kultury, po które sięga odbiorca, jego 
form życia i zabawy, tworzenia przez niego faktów społecznych, w których 
przejawia się rzeczywistość społeczna XXI wieku, możemy śmiało powie‑
dzieć, że obyczajowość dotycząca cielesności i seksualności w kulturze 
zatoczyła koło. Surrealiści oraz poszukiwacze nowej formy w sztuce wy‑
mogli redefinicję miłości, chcieli doprowadzić (i doprowadzili) do zmiany 
postrzegania miłości, a jej istotną częścią stało się pragnienie (i zaspakaja‑
nie go), potrzeba wolności, wyobraźnia, „siła”, która jest w stanie przenosić 
człowieka w „inny wymiar” 8. Twórca kubizmu, Picasso, również z tym się 
utożsamiał.

Należy jednak zaznaczyć, że podążanie za realizacją pragnień i pożą‑
dań nie uwalniało nawet artystów od lęku, strachu i frustracji. Wydaje się, 
że to właśnie ów stan emocji mobilizował twórców do nowego, podłóg wła‑
snych lęków, przedstawiania człowieka i świata pod postacią nowej formy 
artystycznej.

Nie inaczej działo się na przełomie XX i XXI wieku, i wreszcie w no‑
wym tysiącleciu. Zapewne trudno polemizować z Frommem i zadawać kłam 
twierdzeniu, że we współczesnym społeczeństwie zachodnim mamy do czy‑
nienia z rozbiciem miłości. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zarów‑
no przedmioty, jak i energia ludzka, zdolność człowieka, przekształca się 
w towar. Rezultatem jest fakt, że współczesny człowiek wyobcowuje się od 
samego siebie, od swoich bliskich, nawet swoje siły żywotne traktuje jako 
inwestycję, która musi przynieść zysk9. Niestety, jedna z takich energii ży‑
ciodajnych – miłość – bywa traktowana w sposób przedmiotowy, rozumiana 
bardziej na poziomie physis niż psyche.

3. Dlaczego sztuka Picassa pozwala realizować  
działania arteterapeutyczne?

Dla historyków sztuki, kulturoznawców i ogólnie pojmowanych miłośni‑
ków malarstwa twórczość Picassa jest szczególna, bo kubizm niejako rozstał 
się z tradycją artystyczną, stając się podwaliną dla sztuki XX wieku. Praw‑
dą jest, że uwaga widza powinna się skupiać wokół formy, ale nie można 

8 K. Janicka, Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości 
i teorii sztuki, Warszawa 1985, s. 85. 
9 E. Fromm, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań 2009, s. 87-89. 
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pominąć treści jako zapisu różnych emocji, nastrojów i relacji międzyludz‑
kich, które w sposób bezpośredni wiążą się z biografią artysty.

Picasso uwielbiał malować kobiety. Z siedmiu niewiast, które miały 
istotny wpływ na jego życie i twórczość, dwie odebrały sobie życie, a dwie 
inne postradały zmysły. Zdaniem niektórych historyków sztuki, kontakty 
z kochankami odzwierciedlają się w poszczególnych okresach jego twór‑
czości. Picasso był więc mężczyzną biegłym w sztuce uwodzenia10. Wszyst‑
kie biografie, monografie poświęcone artyście i jego dziełom ujawniły, do 
jakiego stopnia jego malarstwo jest autobiograficzne. Malarz spotykał ko‑
bietę i niejako natychmiast ją zagarniał, jej wygląd, jej rysy, nawet jej duszę, 
aby ją przedstawiać, wielbić, zanim nie doprowadzi do rozpadu, według dy‑
rektyw własnej paranoi11. Początkowo kobieta jako przedmiot czystego po‑
dziwu staje się tematem portretów o takiej głębi, że wystarczy je obejrzeć, 
aby wiedzieć wszystko o modelce, kochance i o tym, jak będzie ewoluowała 
fascynacja. Choć w gruncie rzeczy geniusz malarstwa notorycznie zdradzał 
i porzucał.

Nie tyle o statystykę potwierdzającą rozwiązłość Picassa tu chodzi, co 
o fakt, na ile osobowość i „chuć” artysty i jego modelek, kochanek, pozwoliła 
mu na obrazach „ilustrować” sens kobiecości. I czy ów sens jest możliwy do 
oczytania również dzisiaj? I w końcu rodzi się pytanie, po co mężczyzna‑
-twórca oszpeca twarze kobiety, jaką fascynację lub lęk przeżywa w związku 
z tym działaniem?

Tak jak niegdyś, tak i współcześnie za zdradą, poligamią mężczyzny 
kryć się może wiele przyczyn, do których należy m.in. chęć potwierdzenia 
swojej wartości, udowodnienia własnej atrakcyjności, bycie podziwianym, 
kochanym, odnalezienie motywacji do pracy, do życia. A przecież Picasso 
szukał motywacji, był zdeterminowany, by znaleźć ją dla tworzenia formy 
w malarstwie. Wydaje się, że im bardziej forma stawała się skomplikowana 
dla widza, tym więcej własnych emocji i leków mógł w niej Picasso pomie‑
ścić, więcej na temat własnej męskości powiedzieć, zaszyfrować.

10 http:// www.tygielkultury.eu/7_9_2002/aktual./31ram.htm. Za: Jacques Perry, przeł. K. Za‑
pałowicz (dostęp: 20.07.2012).
11 Tamże.
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Obraz nr 1. Pablo Picasso, Panny z Awinionu

Pierwsza reakcja widza na obraz Panny z Awinionu była wyrazem szoku 
i braku zrozumienia. Został on wystawiony publicznie prawie dziewięć lat po 
jego namalowaniu. Picasso przedstawia na obrazie pięć nagich kobiet, które 
niejako spoglądają na widza i bezwstydnie prowokują nagim ciałem. Ale ich 
kształty są ostre, kanciaste, jakby ociosane, surowe, pozbawione doskonało‑
ści i piękna przypisywanego kobiecie w naszej rzeczywistości kulturowej. 
A wszakże nad tematem i formą pracował Picasso długo i rzetelnie, skoro 
miało zachować się wiele szkiców i studiów rysunku12. Najbardziej irytuje po‑
traktowanie twarzy kobiet, bo o ile trzy z nich zachowują ludzkie rysy, o tyle 
dwie zostały w sposób szczególny oszpecone.

Trzeba tu wspomnieć, że Picassa fascynowały afrykańskie drewniane rzeź‑
by, ich uproszczona forma i symbolika; sam zresztą posiadał kilka takich13. 
Zaczął wgłębiać się w „sztukę prymitywną”. Przedmioty kwalifikowane jako 
dzieła sztuki afrykańskiej rzadko pełnią w Afryce funkcje estetyczne, bo są 
ściśle związane ze sferą wierzeń, religii i ezoterycznych rytuałów. Ponad‑
to maska jest w Afryce ważnym i trwałym elementem kultury. Założona na 
twarz, przemienia właściciela w ducha lub mityczną postać. Nigdy nie funk‑
cjonuje samodzielnie. W przekonaniu mieszkańca Afryki, otaczający go świat 
jest groźny i obcy, zaludniony przez złe moce i ludzi, którym jest on podpo‑
rządkowany. Nie da się w nim przeżyć bez pomocy sił nadprzyrodzonych. 

12 E.L. Buchholz, B. Zimmermann, Pablo Picasso. Życie i twórczość, przeł. T. Demuth-  
-Kaiser, Bonn 2005, s. 36-37.
13 Tamże, s. 36.
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One mogą zapewnić spokojne życie, wysokie plony lub liczne potomstwo, 
a także odwrócić złe działanie – pozwalają uwolnić od choroby czy nawet 
uniknąć śmierci14.

Uwzględniając kontekst etnograficzny, można dostrzec, jak bardzo Picassa 
fascynowała i przerażała seksualność kobiet, które umieścił na obrazie. Dory‑
sowując im twarze-maski, uczynił je istotami jakby pozaziemskimi. W owym 
czasie obawiano się zdecydowanie chorób wenerycznych, które bywały przy‑
czyną śmierci. Zatem zdeformowana twarz, niby maska, budzić miała odrazę, 
stanowiła przestrogę.

Postaci kobiet, panny z obrazu są dynamiczne, jakby uchwycone w ruchu, 
pląsie, to one uwodzą mężczyznę (nawet uwodziciela pokroju Picassa), nie on 
je, co może być odebrane jako mało fascynujące. Ważny jest również kolor 
ciał namalowanych postaci, chciałoby się dopowiedzieć – przesadnie poma‑
rańczowy. Jest to barwa stymulująca emocje, a nawet apetyt (w tym przypad‑
ku seksualny). Utożsamiany jest ten kolor z energią (czyli też temperamentem 
kobiet), ciepłem, w sumie pomarańcz kojarzony jest z żywotnością, rozkwi‑
tem, a symbolika koloru znana jest w arteterapii15.

Biografia artysty zdaje się potwierdzać fakt, że Picasso sam decydował 
o tym, która kobieta i jak długo pozostaje jego kochanką, nie one same. Toteż 
nie jest wykluczone, że kobiety – nazwijmy je – wyzwolone, bez skrupułów 
wzbudzały w nim podziw, jak i odrazę.

Warto zaznaczyć, że również we współczesnych badaniach kulturowych, 
np. dotyczących obyczajowości społeczeństwa Zachodu, pisze się o „seksual‑
nie żarłocznej kobiecie”, która staje się źródłem pełnej przerażenia fascynacji. 
Dość wspomnieć prace Christophera Lascha16. W czasach ponowoczesnych 
taka kobieta staje się bohaterką przekazów kultury popularnej, jest kobietą 
„fatalną”, która nie tylko uwodzi, wykorzystuje, porzuca, ale także upokarza, 
ośmiesza. Chodzi tu o typowy i znany od dawna lęk mężczyzn, podszyty prze‑
konaniem, że seksualność mężczyzny jest ograniczona, a kobiet biologicznie 
niewyczerpana. Paradoksalnie, taki typ kobiecości (który demonizował sam 
Picasso) współcześnie staje się zarówno bardziej dostępny mężczyznom (np. 
za pośrednictwem Internetu, cyberprzestrzeni), jak i im zagrażający17.

Na podstawie autorskiej praktyki arteterpaeutycznej skoncentrowanej 
na użyciu estetoterapii i literaturoterapii, opracowany i zastosowany został 
formularz i pytania otwarte. W ćwiczeniu brali udział studenci kierunków: 

14 http://www.muzeum.szczecin.pl /indeks.php.opition=com (dostęp: 20.07. 2012).
15 http// forum.arteum.pl/index.pp (dostęp: 20.07.2012).
16 Za: Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, dz. cyt., s. 139.
17 Por. tamże, s. 139-140.
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filozofia, psychologia (około dwudziestu sześciu osób udzieliło odpowiedzi 
na każde pytanie) oraz środowisko zawodowe mężczyzn pracujących w pry‑
watnych firmach18, blisko czterdzieści osób pełniących funkcje kierownicze, 
menażerskie i zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi (osoby w wie‑
ku od 32-47 lat)19.

Na formularzu pojawiła się reprodukcja obrazu Panny z Awinionu Picasso, 
a potem następujące pytania, sugestie:
(1)  Przekroczyłem ramy obrazu i jestem zaniepokojony tym, co się tutaj dzie-

je, a postaci na to: Jesteśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(miejsce na uzupełnienie wypowiedzi)

(2) Tak się zachowujemy, bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(3) Chcemy, abyś Ty, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lecz Ty im odpowiadasz: . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(4)  A potem jeszcze dodajesz jakby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(5)  Istota, ta z rogu prawego, jakby w masce, pyta Cię grzecznie: czy to ma się  
już nie powtórzyć więcej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(6)  Z lekkim uśmiechem na twarzy odpowiadasz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rezultat ćwiczenia z zakresu arteterapii przedstawia się następująco:

Odpowiedzi studentów20:

(1). Jesteśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zagubieni, twoimi fantazjami, pokusami, tylko sobą każda z nas, ofiarami 
handlu ludźmi, w chaosie, zataczamy się, a także: wyluzowane jesteśmy i cze-
kamy, tutaj, tutaj, hop hop!, uwięzione, z wyobraźni innych ludzi, zaskoczone 

18 Ze względu na etyczny wymiar ćwiczeń arteterapeutycznych, które nie są standardowymi 
badaniami naukowymi, nie wymieniono nazw placówek, nie podano roczników studentów. 
19 Typ wykonywanej pracy zawodowej: 9 osób – kierownicze stanowiska, 19 osób – przed‑
stawiciele handlowi, 6 osób zajmuje się finansami w firmach, 5 osób to specjaliści ds. logistyki 
i dystrybucji produkcji za granicę (firmy mężczyzn biorących udział w ćwiczeniach artetera‑
peutycznych zlokalizowane są na terenie zachodniej Małopolski).
20 Cytowane są odpowiedzi z ćwiczenia arteterapeutycznego. 
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tym, że tak bardzo się niepokoisz, nieokiełznanym sensem, uwierz, nagie, sa-
motne, jesteśmy modelkami, ucieleśnionymi marzeniami.

Studenci próbują zrozumieć sytuacje, czytać ją dosłownie, ale także prze‑
nośnie, dobierają słownictwo potoczne, ale także budują słownictwo metafo‑
ryczne np.: nieokiełznanym sensem, ucieleśnionymi marzeniami.

Inaczej przedstawia się kwestia na podstawie ćwiczenia zastosowanego 
w środowisku zawodowym męskim:

Aż 70 % uczestników ćwiczenia uznaje, że kobiety (postaci z obrazu Pi‑
casso) czekają, są gotowe, chętnie na spotkanie.

Około 20 % odpowiadających chwali proporcje i sylwetkę kobiet: wi-
dać, że nie wychudzone, cieszą się, bo nie anorektyczki, są siebie świadome 
kobietki21.

(2.) Tak się zachowujemy, bo – brzmiała dalsza cześć zadania.

W optyce studentów powody są następujące: pragniemy bliskości, ale 
w sposób egoistyczny nie mamy żadnych granic, my wiemy, czego chcesz, taką 
mamy naturę, nas do tego zmuszono, nie chcemy, lecz musimy, świat lubi ko-
biece wdzięki, bo jesteśmy piękne, robimy to, co ma wyobraźnia innych w gło-
wie, bo wydaje się nam, że wykraczamy poza normy i szlaki, to nas zadawala, 
jesteśmy do tego powołane.

Natomiast 50% mężczyzn – w badanej grupie – uważa, że zachowanie bo‑
haterek obrazu jest zgodne z postępowaniem kobiet, a nawet modą, więc nie 
widzą niczego zaskakującego w sposobie bycia istot z obrazu. 20% mężczyzn 
uważa, że zachowują się one tak, jak na imprezach kobiety, jak pijane. Warto 
też dodać, że 10% pracowników firm uznaje, że zachowaniem przypominają 
kobiety: szukające męża, chętne żeby się ustawić, wyjść za mąż.

Te dane ilustrują pewien deficyt dojrzałych, głębokich emocjonalnie rela‑
cji damsko-męskich, ale także poziom emocjonalnej negacji dla niektórych 
zachowań współczesnych kobiet. Warto zauważyć, w jakiej kategorii postrze‑
gane jest przez mężczyzn małżeństwo; raczej jako status społeczny, a nie po‑
trzeba uczuć, wynikająca z rozwoju psychologicznego człowieka i jego doj‑
rzałości emocjonalnej.

(3.) Chcemy, abyś Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lecz Ty im odpowiadasz:

Propozycje zapisane w odpowiedziach studenckich są następujące:

Rozebrał i dołączał do nas, żebyś tu był, bądź naszym poddanym, nas zro-
zumiał, abyś nas uratował od niewolnictwa, abyś oglądał nas, tańczył z nami, 

21 Tamże, ćwiczenie zastosowane w środowisku zawodowym.
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przestał się na nas gapić, nas zauważył, powiedział nam coś dobrego, zain-
teresował się nami, nam się zaprezentował, zdystansował się trochę, dołączył 
do nas i spróbował być sobą, zatańcz z nami, również się rozebrał, też tak się 
zachował.

Osobliwością pozostaje fakt, że wypowiedzi, zakres pola semantycznego 
wyżej przedstawiony, nie różnią się szczególnie od wypowiedzi mężczyzn 
pracujących zawodowo. Choć trzeba zauważyć, że w opisach tej drugiej gru‑
py pojawiła się nowa kategoria: postaci z obrazu chcą, aby (w domyśle on 
jako mężczyzna) bawił się, relaksował – taką odpowiedź podało blisko 25% 
mężczyzn. Zatem seksualność człowieka, a szczególnie kobiet, odbierana jest 
w kategorii zabawy, sama zaś kobieta jest przedmiotem pożądania.

Inne pytanie ujawnia następujące skojarzenia osób biorących udział 
w ćwiczeniu:

(4) A potem jeszcze dodajesz jakby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Według studentów: Nie chodzi mi o gwałt lecz o delikatność, raczej nie, bo nic 
to dobrego nie przyniesie, nie, bo lepiej wiem, czego potrzebuję, mogę spró-
bować, nie mam na to środków, nie wiem, czy to wam pomoże, nie jestem aż 
tak w tańcu dobry, nie jesteście tymi kobietami, których szukałbym, musiałbym 
się zastanowić, nie będę się dostosowywać do tego, co wymyśliłyście, nie, nie, 
trudno byłoby mi się tam odnaleźć, dziękuję, nie tańczę, nie umiem tak, każdy 
człowiek, potrzebuje jakieś ograniczenia, nie, dziękuję, nie zamierzam, nie 
znam się na uwodzeniu kobiet.

Powyższe wypowiedzi studentów są egzemplifikacją odmowy wobec przed‑
stawionych zachowań kobiet, które przekraczają normy obyczajowe, kulturowe.

Inaczej przedstawia się sytuacja w optyce zawodowo czynnych panów: 
12% wykorzystuje pytanie do tego, by wspomnieć o swojej samotności, 
pomimo że jednocześnie informują o posiadaniu rodziny, np.: pogadałbym 
z wami, bo w domu mam niewrażliwą żonę na te sprawy, a zrozumiecie mnie, 
jak faceta? Zostanę, to lepsze, niż pretensje żonki.

Ponadto 35% deklaruje, że szuka lub rozważa posiadanie dyskretnej ko-
biety, ale jednej, najlepiej kochanki, podsumowując to słowami: jedna taka 
potrzebna od zaraz, utrzymywałbym z nią (kontakt).

40% mężczyzn dystansuje się i żartuje z sytuacji, „z bohaterek” płótna 
Picassa i w tych okolicznościach pojawiają się wypowiedzi typu: jak pani 
dorabia do pensji na kasie to dziękuję, tylko zgrabna, inteligentna kobietka 
mogłaby mi zawrócić w głowie, dziękuję czekają na mnie dzieci, drugi raz 
rozwodzić się nie będę, nie w moim typie.

Ostatnia kwestia w ćwiczeniu arteterapeutycznym dotyczyła próby zatrzy‑
mania czasu, okoliczności i możliwości powrotu.
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(5.)  Istota, ta z rogu prawego, jakby w masce, pyta Cię grzecznie: czy to ma 
się już nie powtórzyć więcej?

Z lekkim uśmiechem na twarzy odpowiadasz.

Studenci reagują następująco:
Ze smutkiem, martwię się o was, jakby smutny dodaję, dziewczyny, przykro 

mi, więcej się nie zobaczymy, nie szukam kochanek, jestem wolny, bo do wol-
ności stworzony, sam decyduję, mogę się wycofać, zniewalacie, stanowczo, 
chętnie bym z wami porozmawiał, ale nie patrzył na was, gdyby każdy pokazy-
wał to, co ma do ukrycia, czy na pewno byłoby dobrze?; z ironią: myślicie, że 
się mi podobacie, jesteście wymyślone, wykreowane, jakby mówiąc do siebie, 
nie wiem, co tu robię, potrzebuję czasu.

90% odpowiedzi studenckich można rozumieć jako chęć wycofania się 
z zaaranżowanej sytuacji „wejścia w rolę”, a nawet jako rodzaj dezaprobaty 
dla zachowania postaci z omawianego obrazu.

Inaczej sprawę ujmują mężczyźni w przedziale wiekowym 32-47 lat, pra‑
cujący zawodowo, bowiem 30% z nich chciałoby wrócić do przedstawionej 
na obrazie Picassa sytuacji. 20% deklaruje, że z podobnymi zachowaniami ma 
styczność, jakoby nie widzi różnicy między fikcją a rzeczywistością kulturo‑
wą, w której żyje.

Około 18% mężczyzn odbiera tę sytuację jako nietypową, w której to za‑
pewne trudno czuć się nieskrępowanym człowiekiem:

Jakby mi się podobało, to bym tu został, kokietują, trudno w tej sytuacji 
zachować się logicznie, na takie trzeba uważać.

Zatem obrazy mistrza kubizmu pozwalają nie tylko na stymulowanie wy‑
obraźni, bo nie to jest przedmiotem arteterapii, ale na introspekcję, zastano‑
wienie, na którą to czynność zwykle nie ma czasu ani woli współczesny czło‑
wiek. A kiedy myśli się o zdrowiu psychicznym jednostki, mamy zwykle na 
myśli zdrowie psychiczne społeczeństwa. Jak mawiał Fromm, jedna z umie‑
jętności dbania o ten kontekst zdrowotny polega na przezwyciężaniu narcy‑
zmu, rozumianego za Freudem jako postawę, w której to, co jest subiektywne, 
własne przeczucia, odczucia, potrzeby fizyczne są bardziej realne, niż to, co 
obiektywne i to, co na zewnątrz22.

Picasso nie pozostawał wierny kobietom, w sytuacji innych relacji z nowy‑
mi kobietami „portretował” różnie, zawsze inaczej.

Zapewne Picassa należy podejrzewać o bycie narcyzem, bo jest skupio‑
ny wyłącznie na sobie i zaspokajaniu swoich własnych potrzeb, nie angażuje  
 

22 E. Fromm, Patologia normalności, przeł. S. Baranowski, R. Palusiński, Kraków 2013, 
s. 91-92.
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się w związek, nie składa jasnych deklaracji – utrzymuje kobiety w ciągłej 
niepewności, bo tak mu wygodniej23. Tę niepewność nie każda z jego ko‑
biet wytrzymywała nerwowo. Z drugiej strony, liczne portrety kobiet, pozy, 
akty, na których czytamy emocje, lęki, fascynacje, wydają się mówić więcej 
o męskości niż kobiecości, o energii twórcy, o byciu zniewolonym, a nawet 
uzależnionym od namiętności.

Aby uchwycić kontekst współczesny narcystycznej postawy kochanków, 
dobrym przykładem są wypowiedzi, zwłaszcza te z forów internetowych, 
gdzie dostrzec można przykłady komunikacji społecznej, z których wyłania‑
ją się dylematy zdradzonych i zdradzających oraz różne przykłady zaanga‑
żowania emocjonalnego, często na przekór normom społecznym. Ponieważ 
Internet zapewnia ludziom anonimowość, przyznają się oni w nim do emocji, 
dylematów, prowadzenia podwójnego życia, a nawet uzależnienia od zdra‑
dy. W rzeczywistości realnej kochankowie koncentrują się na tym, by ukryć 
przed otoczeniem tajemnicę własnego stanu emocjonalnego, zwłaszcza gdy 
dochodzi do zdrady. Fora internetowe stają się okazją do wymiany poglą‑
dów, ale także do ujawniania swoich, przeżywanych autentycznie, a nie tylko 
uznanych przez społeczeństwo wartości. Przywilej zwierzania się przypada 
w udziale po równo kobietom i mężczyznom. W optyce socjologiczno-kul‑
turowej fora internetowe są zjawiskiem społecznym, a zapiski internautów 
mogą stanowić materiał faktograficzny. Choć problematyka, jaką żyje społe‑
czeństwo w cyberprzestrzeni, zaskakuje, to jednak nie podlega subiektywnej 
ocenie, nawet jeśli jest to temat: Jestem żonaty, ale kocham moją kochankę. 
Owo forum liczy 256 stron24. By zilustrować skalę przeżyć, niepokoju, a na‑
wet lęków, jakie towarzyszą zdradzającym i zdradzanym, warto przywołać 
kilka wypowiedzi internautów:
• Ja bym odszedł, ale moja ma męża i nie chce od niego odejść.
• Żal mi tych dwóch kobiet, które miały pecha na ciebie trafić. Ja nie kocham 

swojej kochanki, ale jej mówię, że kocham, bo tak wypada. Kochanka jest 
dla relaksu, a nie do kochania.

• Moja była kochanka miała męża. Jej dzieci odwiedzają ojca, a ojciec ich. 
Ale ja... byłem tak zazdrosny, że zabroniłem przychodzenia ich ojca do 
dzieci. Bo... bałem się, że ona może wrócić do niego. Wiem, teraz, że postę-
powałem jak chory facet, ale chciałem mieć ją tylko dla siebie.

• Ps. też pozdrawiam wszystkich jak to ktoś napisał powyżej „na rozdrożu” 
proszę doradźcie coś. Sądzicie że się zakochałem? Powinienem walczyć 

23 E. Herzyk, Uzależnienie od miłości, „Odnowa” 2008, nr 6.
24 http://f.kafeteria.pl/temat/f4/jestem-zonaty-ale-kocham-swoja-kochanke-p_3401078/256 
(dostęp: 20.03. 2016).
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o tą dziewczynę? Żona traktuje mnie jak bankomat. Czasem myślę że może 
lepiej byłoby zawalczyć o to uczucie...
Przypadkowe, śladowe ilości wypowiedzi zdradzanych i zdradzonych nie 

zobrazują autentycznej skali problemu i lęków, jakie w szerszej skali towarzy‑
szą społeczeństwu XXI wieku.

Zapewne w kontekście powyższych opisów łatwiej wizualizować, jakie 
skrajne emocje towarzyszyły Picassowi, ile uwagi poświęcał na to, aby sztu‑
ka, treść obrazu i forma nie demaskowała jego słabości, ale ukrywała różne 
gradacje emocji, towarzyszące byciu niewiernym, nielojalnym mężczyzną. 
Na miano szczególnej osobliwości w tym względzie zasługuje portret Jacqu‑
elin, bo ta była jego żoną, a nie kochanką.

Obraz nr 2. Pablo Picasso, Portret Jacquelin

Malując żonę, „nie maltretował” formą, nie szpecił zbytnio jej twarzy, 
lecz przedstawiał ją bardziej jako obiekt-kobietę, którą dostrzega, niż jako 
namiętną kochankę25. Żona twórcy pojawiła się na licznych portretach. Arty‑
sta przedstawia ją jako spokojną, zamyśloną, pogrążoną w bezruchu. Raczej 
była tą kobietą, która trzymała w ryzach nieposkromioną naturę Picassa. Po 
śmierci malarza Jacqueline została jego główną spadkobierczynią, ale po kil‑
kunastu latach i tak popełniła samobójstwo.

Warto dokładnie przyjrzeć się twarzy z portretu. Jaki tym razem sposób 
znalazł Picasso na ujarzmienie emocji? Na pierwszy rzut oka widzimy jakby 

25 http://www.tygielkultury.eu/7_9_2002/aktual./31ram.htm. Za: Jacques Perry, przeł. K. Za‑
pałowicz (dostęp: 20.07.2012). 
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kontrolowany niepokój poważnej i zachowującej spokój kobiety. Spogląda 
w bok (na policzku widoczny jest rozmazany ślad, łza). Istnieją pewne znaki, 
ważne z klinicznego punktu widzenia, charakterystyczne dla użycia rysunku 
w psychoterapii, które interpretującemu pozwalają lepiej zrozumieć ten tekst 
kultury. Spoglądanie w bok – jeśli chodzi o rysunek postaci – można analizo‑
wać jako podejrzliwość i skłonności paranoidalne26. Żona tak niezdyscyplino‑
wanego, po przejściach, emocjonalnego mężczyzny musiała być podejrzliwa. 
Czyżby Picasso był tego świadomy, czy był aż tak empatyczny?

Już sam fakt, że namalował twarz kobiety z profilu, w taki sposób, być 
może powinien nasze skojarzenia odnieść do sztuki starożytnego Egiptu. 
Chodzi tu szczególnie o nieproporcjonalne w stosunku do twarzy duże oko, 
zaznaczone raczej po to, by ożywić spojrzenie, by w nim odbijać się mogło 
jakby światło bóstwa. Pytanie: kto dla Jacqueline miał być bóstwem – Picas‑
so? Jeśli tak, to artysta był świadomy, jakim uczuciem darzyła go ta kobieta, 
ale i tak jej oblicze przedstawił jako oszczędne w prezentowaniu jakichkol‑
wiek swoich uczuć do niej.

4. Zamiast zakończenia, dobre słowo o młodzieży

Podstawą do krytyki obrazów Picassa bywa na ogół powszechnie defor‑
mowana przez niego uroda ludzka i zniekształcanie postaci. Trudno zapewne, 
znając biografię twórcy kubizmu i jego twórczość, podejrzewać go o lęk przed 
kobietami czy też doszukiwać się śladów gynofobii. Sztuka czytana w kon‑
tekście arteteapeutycznym uwydatnia inny obraz lęku, związany z łamaniem 
zasad moralnych, rodzący się z braku więzi emocjonalnej między mężczyzną 
a kobietą, z braku przedmiotowego jej traktowania, z koncentrowania się wo‑
kół tematyki erotycznej, wiązanej jedynie z kultem ciała.

Istnieje wiele, wielokrotnie analizowanych publikacji na temat młodzieży, 
problemów wychowawczych, kryzysu autorytetów. Wypowiadano i akcento‑
wano w nich potrzebę socjalizacji młodego pokolenia. Tymczasem, jak poka‑
zują podsumowania ćwiczeń arteterapeutycznych, pokolenie współczesnych 
okołoczterdziestolatków nie wykazuje się nadzwyczajną dbałością o prze‑
strzeganie norm moralnych. Warto zaznaczyć, że osoby te pełnią rolę rodzi‑
ców, stanowią lub raczej stanowić powinny autorytet dla swoich dzieci. Z dru‑
giej strony upominanie się o potrzebę pedagogizacji pokolenia współczesnych 
czterdziestolatków byłaby pomysłem kuriozalnym. Porównując natomiast 
26 G.D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, przeł. A. i M. Kacmajor, Gdańsk 2001, 
s. 37.
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odbiór wartości między studentami a mężczyznami pracującymi zawodowo, 
stwierdzić można, że jawi się tu duży dysonans. Zatem nie tylko edukacja czy 
grupa rówieśnicza, młodzieżowa, sprzyja socjalizacji; trzeba wziąć pod uwa‑
gę również fakt, że socjalizacja dotyczy każdej grupy wiekowej. Jak widać, 
człowiek może ulegać także wpływom grup zawodowych, mediów, Internetu, 
które modelują, stymulują proces myślenia także dorosłych ludzi.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia przykład użycia autorskiej metody arteterapeutycznej oraz wy‑
niki badań własnych. Doszukiwanie się arteterapeutycznego znaczenia już w samej 
treści obrazów inspirowanych lękiem i strachem artystów (np. Płonąca żyrafa S. Dalí, 
Panny z Awinionu Pabla Picassa) byłoby nadużyciem, ale zainicjowanie dyskusji, 
warsztatów, a przede wszystkim działań twórczych, podjętych by zachęcać odbior‑
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ców do dyskutowania, rozpoznawania, nazwania ludzkich problemów – przesadą już 
nie jest, tym bardziej, gdy chodzi o współczesne definiowanie lęków i obaw wynika‑
jących z relacji międzyludzkich.

Autorka preferuje podejście humanistyczne i egzystencjonalne do arteterapii. Z tego 
powodu osobliwym, ale i ważnym rodzajem arteterapii jest według niej zastosowanie 
estetoterapii (autorskiej metody), w której akcentowane są nie tylko doznania pod‑
miotu, widza, jego przeżycia estetyczne, tożsame w własnym wyobrażeniem lęku, 
ale także kontakt z dziełami sztuki oraz teleologiczno-arteterapeutyczny rodzaj tego 
spotkania.
Malarstwo mistrzów, reinterpretacja ich obrazów, mogą stanowić egzemplifikację 
problemów międzyludzkich (w kontekście komunikacji społecznej, artystycznej) 
specyficzną dla ludzi z początku XX wieku, ale także typową dla budowania więzi 
emocjonalnych między ludźmi XXI wieku, wieku podszytego strachem i różnorakimi 
fobiami.

Słowa kluczowe: arteterapia, obraz, myśl, edukacja, projekt



Noty o autorach

BIELAS JACEK – dr, adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Obecnie zajmuje się problematyką samokontroli i samoregula‑
cji: ich modelami, uwarunkowaniami psychofizjologicznymi oraz możliwo‑
ściami usprawniania.

BIGAJ-ZWONEK BEATA – dr hab., absolwentka Wydziału Grafiki Aka‑
demii Sztuk Pięknych w Krakowie (1997). Pracuje w Akademii Ignatianum 
w Krakowie, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznaw‑
stwa oraz kierownika Katedry Estetyki i Wiedzy o Sztuce. Zajmuje się ma‑
larstwem i grafiką. Prezentowała swoje obrazy na kilkudziesięciu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą.

BODZIOCH-BRYŁA BOGUSŁAWA – adiunkt w Instytucie Kulturoznaw‑
stwa Akademii Ignatianum w Krakowie (Katedra Mediów i Komunikacji 
Społecznej), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; 
ukończyła również studia dziennikarskie. Autorka książek: Ku ciału post-
-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rze-
czywistości (Kraków 2011; 2006), Kapłan Biblioteki. O poetyckiej i eseistycz-
nej twórczości Adama Zagajewskiego (Kraków 2009), Z nowymi mediami 
w kulturze i o kulturze. Scenariusze zajęć edukacji medialnej dla nauczycieli 
(Kraków 2015); współautorka książek: Przepływy, protezy, przedłużenia... 
Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku (Kra‑
ków 2016); Literatura i nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX/
XXI wieku (Częstochowa 2014, Toruń 2015), Nowy leksykon szkolny (War‑
szawa 2005), Leksykon wiedzy szkolnej (Warszawa 2008) oraz wielu mono‑
grafii zbiorowych. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach 
Rodzajów Literackich”, „Studiach Medioznawczych”, „Perspektywach Kul‑
tury”, „Horyzontach Wychowania”, „Episteme”, „Śląsku”. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Towarzystwa Badań 



592 NOTy O AUTOrAcH

nad Filmem i Mediami. Współpracuje z Radiem Kraków. Jej zainteresowania 
naukowe dotyczą opisu sytuacji zderzenia współczesnej literatury ze sferą no‑
wych mediów, estetyki nowych mediów, sztuki interaktywnej, współczesnego 
przekazu reklamowego i dziennikarskiego.

BREMER JÓZEF SJ – rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, jezuita, 
filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Akademii 
Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej dziekan 
Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Pole jego badań 
naukowych obejmuje krytyczną analizę współczesnych teorii umysłu; poszu‑
kiwanie metodologii określania tzw. neuronalnych korelatów świadomości; 
poszukiwanie prototeorii świadomości zjawiskowej opartej na jej neuronal‑
nych korelatach; filozofię późnego Ludwiga Wittgensteina; podstawowe za‑
gadnienia klasycznego rachunku zdań i predykatów.

BURKIEWICZ ŁUKASZ – kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. 
Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Absolwent mediteraneistyki, historii oraz zarządzania i marketingu; dokto‑
rat z historii średniowiecznej powszechnej w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Politechnikę Krakow‑
ską i Central Connecticut State University. Jego zainteresowania naukowe są 
związane z dziejami procesów kulturowych w basenie śródziemnomorskim, 
szczególnie w średniowieczu. W kręgu jego badań znajdują się również kwe‑
stie związane z polityką kulturalną państw europejskich oraz ekonomiką kul‑
tury. Laureat konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypen‑
dium dla młodego wybitnego naukowca (na lata 2014-2017).

CEKLARZ JAN – lekarz medycyny, mgr filozofii. Zajmuje się antropologią 
filozoficzną w kontekście twórczości Antoniego Kępińskiego oraz działalno‑
ścią kulturową w ramach Stowarzyszenia „Kulturowy Gościniec”, którego 
jest współzałożycielem i prezesem. Autor i redaktor tekstów historyczno-kul‑
turowych dotyczących regionu Rabki-Zdroju oraz traktujących o zjawiskach 
kulturowych polskich Karpat. Redaktor „Zeszytów Rabczańskich”.

CHŁAP-NOWAKOWA JUSTYNA –– doktor nauk humanistycznych, polo‑
nistka, krytyk literacki, redaktorka. Zajmuje się polską poezją emigracyjną 
XX wieku, a także tradycjami i kulturą narodową. Opublikowała m.in. mo‑
nografię Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2. Kor-
pusu i jego twórczość (2004), Dwór polski. Architektura – tradycja – histo-
ria (współautorstwo, 2007), jak również kilka antologii polskiej poezji, m.in. 



593NOTy O AUTOrAcH

Jeszcze Polska... Klasyka polskiej poezji patriotycznej (2015). Jako poetka 
debiutowała tomem Niewidzialny ślad (2013); wykładowca Akademii Igna‑
tianum w Krakowie.

CHOJNACKI MARCIN M., doktorant w Instytucie Kultury Współczesnej 
Uniwersytetu Łódzkiego, współtwórca projektu „Grakademia”, popula - 
ryzującego naukowe i publicystyczne spojrzenie na elektroniczną rozrywkę, 
współorganizator cyklicznej konferencji naukowej „Kultura Gier Komputero‑
wych”, redaktor i recenzent portalu ŚwiatGry.pl, sekretarz redakcji czasopi‑
sma naukowego „Replay. The Polish Journal of Game Studies”.

CHUDZIK ANNA – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Po‑
lonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mowne zachowanie 
magiczne w ujęciu kognitywno-pragmatycznym (2002), Inskrypcje w prze-
strzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne (2010) oraz licznych artyku‑
łów poświęconych m.in. komunikacji w Internecie. Zainteresowania nauko‑
we: komunikacja medialna, semiotyka i semantyka Internetu, antropologia 
kultury i komunikacji.

DORAK-WOJAKOWSKA LILIANNA – doktor nauk humanistycznych, 
adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Prowadzi badania z zakresu praktycznych i teoretycznych możliwości za‑
stosowania performatyki w badaniach kulturoznawczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przemian w sztuce teatru. Autorka książek: Poetyka ciele-
sności w utworach dramatycznych Tadeusza Różewicza (2007), Szajna: Teatr/
Te-art. W poszukiwaniu formuły teatru plastycznego (2017) oraz współautor‑
ka wielu monografii zbiorowych. Opublikowała szereg artykułów dotyczą‑
cych analizy związków teatru i antropologii kultury, m.in. w czasopismach: 
„Perspektywy Kultury”, „Horyzonty Wychowania”, „Politeja”. „Ethos”, 
„Przestrzenie Teorii”, „Ars et Scientia. Kunst und Wissenschaft”. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Polskiego Towarzystwa 
Kulturoznawczego.

DUCHLIŃSKI PIOTR – doktor habilitowany nauk humanistycznych 
w dyscyplinie filozofia. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II 
w Krakowie. Od 2008 r. adiunkt w Katedrze Logiki i Teorii Poznania w In‑
stytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykładowca w Uni‑
wersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się na historii filozofii klasycznej i nowożytnej, metafi‑
lozofii, teorii poznania, teorii poznania naukowego, fenomenologii, tomizmie 



594 NOTy O AUTOrAcH

egzystencjalnym, filozofii naukowej, etyce ogólnej, aksjologii oraz współcze‑
snych orientacjach metodologicznych w filozofii polskiej XX wieku. W latach 
2010-2014 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii, a od 2014 
jest prodziekanem ds. studenckich i doktoranckich Wydziału Filozoficznego 
Akademii Ignatianum. Od 2014 r. p.o. kierownika Katedry Logiki i Teorii Po‑
znania w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum. W 2016 r. objął funkcję 
wicedyrektora Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ w Aka‑
demii Ignatianum w Krakowie. Wydał m.in. W stronę aporetycznej filozofii 
klasycznej (2014), O normatywności w etyce (2015, współautorstwo: A. Ko‑
byliński, R. Moń, E. Podez); Odsłony doświadczenia świata realnego (2016).

DUDA KATARZYNA – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Rosji i Europy 
Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uni‑
wersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Antyutopia w literaturze rosyj-
skiej XX wieku (1995), Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa 
(2001), Andriej Amalrik – rosyjski dysydent (2010), Szkice o prozie rosyjskiej 
XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Staro-
biniec... (2017). Autorka wielu artykułów poświęconych kulturze emigracji 
rosyjskiej oraz najnowszej literaturze rosyjskiej. Członek Komisji Kultury 
Słowian PAU, Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komite‑
tu Słowianoznawstwa oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Emigranto‑
logia Słowian”.

FRĄC WALDEMAR – doktor nauk o sztuce, absolwent filmoznawstwa i filo‑
zofii UJ, adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Filmu Instytutu Sztuk Au‑
diowizualnych UJ. Pełnił funkcję członka redakcji „Przeglądu Kulturoznaw‑
czego”. Opublikował Kino możliwe (2003) oraz artykuły m.in. w „Kwartalniku 
Filmowym”, „Principiach”, „Ethosie”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” oraz 
w tomach zbiorowych.

GAJDA KINGA ANNA – dr, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, autorka 
książki Medea dzisiaj. Rozważania o kategorii Innego (2008). Prowadzi bada‑
nia z zakresu arteterapii oraz nauczania kompetencji międzykulturowej. Jest 
autorką kategorii dramatu terapeutycznego oraz inicjatorką wydania tychże 
dramatów. Interesuje ją szczególnie kulturoznawcza recepcja dramatów. Bie‑
rze udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z pogranicza 
kreatywnej pedagogiki oraz arteterapii. Prowadzi zajęcia metodą transforma-
tive drama z dziećmi i młodzieżą. Ponadto koordynuje prace uniwersyteckiej 
klasy kompetencji międzykulturowych, prowadzi serwis kompetencji między‑
kulturowych Instytutu Europeistyki UJ, szkolenia z tegoż zakresu, koordynuje 
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i bierze udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach nauko‑
wych i dydaktycznych poświęconych nauczaniu tychże kompetencji.

GŁAZ STANISŁAW SJ – dr hab., prof. Ignatianum, jest kierownikiem Kate‑
dry Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Zajmuje się problematyką doświadczenia religijnego i osobowości człowieka. 
Autor licznych książek i artykułów.

GOCZAŁ EWA – absolwentka filologii polskiej i rosyjskiej, polonistka 
w szkole podstawowej, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersy‑
tetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ważniejsze publikacje: Aneksja 
kolektywu czy dyktat wybiórcy? Z zagadnień antologii tłumaczeń (na przy-
kładzie nowych wyborów poezji rosyjskiej); Szklane klisze albo dwie strony  
(z) Księgi. Ficowskiego wiersze o Schulzu, Odnajdując „wspólny język ognia”: 
Jerzy Ficowski wobec mistycyzmu żydowskiego (prolegomena); Wyjścia. Awan-
gardyzacja jako asumpt do kanonizacji (kazus Różewicza-poety); Ręki Mściwej 
groźba wiekuista. O jednej pieśni awangardowej Aleksandra Wata.

GÓRA SYLWIA – dr nauk humanistycznych, ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Zainteresowania: literatura XX wieku, sztuka XIX i XX wieku, 
estetyka. Publikowała w czasopismach naukowych: „Kwartalnik Filozoficz‑
ny”, „Episteme”, „Perspektywy Kultury”, „Estetyka i Krytyka”. Współre‑
daktor monografii Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze (2014); 
Oblicza szaleństwa w kulturze (2016); Sztuka – wartość – sacrum. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu (2016).

GRABIAS MAGDALENA, dr, absolwentka filologii angielskiej, kulturo‑
znawca, filmoznawca, dziennikarz muzyczny, adiunkt w Instytucie Kulturo‑
znawstwa UMCS w Lublinie. Jej badania naukowe obejmują problematykę 
kinematografii światowej i zjawisk kulturowych związanych z kinem po‑
strzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii 
oraz kultury popularnej. Jest autorką licznych publikacji, propagujących 
sztukę filmową, muzykę i teatr. Jej monografia na temat twórczości amery‑
kańskiego reżysera Franka Capry pt. Songs of Innocence and Experience: 
Romance in the Cinema of Frank Capra została wydana w 2013 roku przez 
prestiżowe wydawnictwo brytyjskie Cambridge Scholars Publishing.

JURZYSTA ANETA – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturo‑
znawstwa (filologia germańska), absolwentka filologii germańskiej w Wyższej 
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Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych na Reńskim 
Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Kilkukrotna stypendystka 
Niemieckiej Służby Wymiany Akademickiej (DAAD), inicjatorka i koordyna‑
torka projektów polsko-niemieckich. Od roku 2002 zatrudniona w Instytucie Fi‑
lologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zakład Literaturoznawstwa 
i Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych). Zainteresowania naukowe: 
literatura niemieckojęzyczna końca XX i początku XXI wieku, analiza obrazu 
kobiety oraz relacji płci w literaturze niemieckojęzycznej różnych epok.

KISIEL-DOROHINICKA CELINA – dr, filozof, pedagog, językoznawca, 
adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii 
Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się filozofią człowieka, religii i wychowa‑
nia (zwłaszcza wychowania moralnego). Bada kondycję współczesnego czło‑
wieka oraz proces i uwarunkowania kształtowania się jego moralnego i reli‑
gijnego doświadczenia.

KLETOWSKI PIOTR – dr hab., filmoznawca, kulturoznawca, specjalizuje się 
w szeroko pojętej problematyce kina autorskiego, adiunkt w Instytucie Stu‑
diów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii 
T. Kitano, S. Kubricka, P.P. Pasoliniego, kina Dalekiego Wschodu. Współau‑
tor wywiadów-rzek z polskimi reżyserami osobnymi: A. Żuławskim, P. Szul‑
kinem, G. Królikiewiczem. Publikuje w „Kwartalniku Filmowym”, „Kinie”. 
Współtwórca i prowadzący Otwartą Akademię Kina Japońskiego przy cen‑
trum „Manggha” w Krakowie.

KORŻYK KRZYSZTOF – dr, filozof, językoznawca, kognitywista. Jego za‑
interesowania naukowe dotyczą antropologicznych, filozoficznych i socjolo‑
gicznych aspektów funkcjonowania systemów symbolicznych w poznaniu, 
komunikacji i kulturze. Stypendysta Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada, Central European University w Budapeszcie, Central and 
East European Center for Cognitive Science w Sofii, Istituto Mitteleuropeo di 
Cultura w Bolzano oraz The Vilem Mathesius Center for Research and Educa‑
tion in Semiotics and Linguistics w Pradze. Publikował m.in. w „Autoportre‑
cie”, „Literaturze na Świecie”, „Perspektywach Kultury”, „Tekstach Drugich”, 
„Zeszytach Etnologii Wrocławskiej” oraz w polskich i zagranicznych specjali‑
stycznych wydawnictwach językoznawczych. Związany z Instytutem Slawisty‑
ki PAN, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Ignatianum w Krakowie.

KOWALCZYK RENATA – doktor nauk humanistycznych, absolwentka 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Wydziału Filozoficznego 
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Akademii Ignatianum w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół: dydaktyki, arteterapii, edukacji kulturalno-artystycznej i interdy‑
scyplinarnego modelu nauczania dzieci i młodzieży. Od października 2016 
roku jest członkiem Stowarzyszenia Psychiatrii i Sztuki w Krakowie. W la‑
tach 2009-2016 była kierownikiem Studium Pedagogicznego Wydziału Filo‑
zoficznego AIK w Krakowie. Wszystkie jej publikacje dotyczą problematyki 
edukacji, dydaktyki, arteterapii i wychowania przez sztukę. Nauczyciel-prak‑
tyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole. Autorka programów 
edukacji młodzieży, realizuje projekty edukacyjne w ramach tzw. ekspery‑
mentów dydaktycznych i arteterapeutycznych oraz badań własnych.

KRAKOWIAK MAŁGORZATA – doktor habilitowany nauk humanistycznych, 
adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwer‑
sytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się badaniem eseistyki literackiej, kry‑
tyki artystycznej, problematyką historiozoficzną i aksjologiczną w literaturze 
XX i XXI wieku oraz teorią literatury. Autorka i redaktorka książek: Antolo-
gia polskiego eseju literackiego (1998); Katastrofizm – personalizm – realizm 
(2001); Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (2001, współre‑
daktor S. Zabierowski); Świat przez pryzmat ja, t. 1: Teoria i autobiograficz-
ne rekonesanse; t. 2: Studia i interpretacje (2006, współredaktor B. Gontarz); 
W szkole polskich eseistów (2007); Opowiedzieć historię (2009, współredaktor 
B. Gontarz); Mierzenie się z esejem (2012), Oblężenie. Strategia pisarska – po-
strzeganie świata – motyw literacki (2014), Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, 
literaturze i życiu (2014, współredaktor A. Dębska-Kossakowska); Reprezenta-
tywna mikroskala? (2016, współredaktor A. Dębska-Kossakowska).

KUCHARSKI JAROSŁAW – dr filozofii, adiunkt w Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Specjalizuje się w etyce stosowanej oraz etyce współczesnej. 
Opublikował m.in.: Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce sto-
sowanej (2014); Oblicza wody w kulturze (2014, współredaktorzy: Ł. Bur‑
kiewicz, P. Duchliński); Etyka w organizacji – zarządzanie, kultura, polityka 
(2016, współredaktor Ł. Burkiewicz); Kultura na rynku. Wybrane zagadnie-
nia z zarządzania, marketingu i ekonomiki w sferze kultury (2017, współre‑
daktor Ł. Burkiewicz).

KUTNIK JAN – doktor filozofii, historyk idei, zajmujący się antropologią 
filozoficzną, egzystencjalizmem rosyjskim i filozofią dialogu; absolwent 
studiów filozoficznych i filozoficzno-historycznych na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także psychologię na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości), 
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realizując projekt mający na celu eksplorację struktury zmiennych egzysten‑
cjalnych. Doktorant w Katedrze Psychologii Osobowości KUL i uczestnik 
VIII edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów 
Doktoranckich Akademii „Artes Liberales”. Pracuje nad interdyscyplinarną 
rozprawą doktorską dotyczącą różnych aspektów znaczenia i sposobów ra‑
dzenia sobie z lękiem przed śmiercią.

ŁAZARSKA DANUTA – dr hab., pracuje w Katedrze Dydaktyki Literatury 
i Języka Polskiego  w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicz‑
nego im. KEN w Krakowie; zwolenniczka badań empirycznych (te ostatnie 
prowadzi w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjal‑
nych oraz w uczelniach kształcących nauczycieli polonistów); autorka wielu 
publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego, m.in. 
monografii: Uczeń w roli publicysty. Przygotowanie piętnastolatków do życia 
społecznego w kształceniu polonistycznym (2006); Osoba ucznia w świadomo-
ści studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką (2015); 
współredaktorka i redaktorka roczników „Studia ad Didacticam Litterarum 
Polonarum et Lingue Polonae Pertinentia”, ukazujących się w serii „Annales 
Universitatis Pedagogicae Cracoviensis.

MAZELA ANNA – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznaw‑
stwa, zajmuje się badaniem fotografii jako fenomenu kulturowego, a także 
jej związków z innymi rodzajami sztuki i literaturą. Publikowała w „Kulturze 
Współczesnej” oraz w zbiorowych monografiach naukowych.

REGIEWICZ ADAM – od 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, od października 2011 do sierpnia 2012 
r. pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Filologiczno-Histo‑
rycznym AJD, od października 2012 pełni funkcję dyrektora Instytutu Filolo‑
gii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii Literatury i kierownika Pracowni 
Komparatystyki Kulturowej. W 2010 r. otrzymał tytuł samodzielnego pracow‑
nika naukowego w obszarze nauk humanistycznych. Uczestniczy w badaniach 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2000 r.) oraz Polskiego Towarzy‑
stwa Etnologii Miasta (od 2002 r.), czego efektem są liczne prace publikowa‑
ne w ramach projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku oraz Katedry Socjologii AGH w Krakowie. Ponadto współpracuje 
z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie oraz z Polskim Stowarzyszeniem 
Komparatystyki Literackiej. W latach 2000-2006 był członkiem zespołu re‑
dakcyjnego pisma naukowego „Studia Laurentiana”, w latach 2000-2007 za‑
łożycielem i redaktorem naczelnym pisma popularno-naukowego „Po-mysł. 
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Pismo Klubu Myśli Humanistycznej”. Od 2003 roku jest wykładowcą w WSD 
O.O. Kapucynów w Krakowie.

ROKITA JAN – polityk i publicysta, w latach 1992-1993 minister, poseł na 
Sejm w latach 1989-2007 (X, I, II, III, IV i V kadencja); wykładowca w Insty‑
tucie Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

STUDNICKA MAGDA – absolwentka kierunku kulturoznawstwo w Aka‑
demii Ignatianum w Krakowie (2015). Obecnie uczestniczka studiów dok‑
toranckich w dziedzinie kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym tejże 
uczelni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół sztuki i kultury 
niemieckiej przełomu XIX i XX wieku, malarstwa awangardowego, poezji 
współczesnej.

SZCZOTKA JOANNA – studentka psychologii i kognitywistyki na Uniwer‑
sytecie Jagiellońskim; interesuje się modelami świadomości, ucieleśnionym 
poznaniem, wykorzystaniem paradygmatów kognitywistycznych w psychia‑
trii. Jej aktualne badania koncentrują się na problemach z poczuciem uciele‑
śnienia w schizofrenii. Poza psychologią, jako behawiorystę i technika wete‑
rynarii, interesuje ją etologia i praca ze zwierzętami.

SZTUKA MARIUSZ – dr hab., kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej 
i Resocjalizacji UJ. Zainteresowania naukowo-badawcze: teoretyczne kon‑
teksty koncepcji resocjalizacyjnych; podejście evidence based w badaniach 
i praktyce resocjalizacyjnej; zarządzanie ryzykiem recydywy. Publikacje mono‑
graficzne: Resocjalizacja wobec tajemnicy zła (2010, współredaktor K. Biel); 
Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność (2013).

TES URSZULA – filmoznawczyni, autorka książek Kino Johna Cassavetesa 
(2003); Kino Beat Generation (2010); Człowiek, zbiorowość, pamięć w fil-
mach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej (2016) oraz artykułów o kinie awan‑
gardowym i autorskim; redaktorka tomów W stronę kina filozoficznego (2011) 
i Wobec metafizyki. Filozofia – sztuka – film (2012). Współorganizowała trzy 
edycje Festiwalu Filmu Filozoficznego, wykłada w Akademii Ignatianum 
w Krakowie. Obecnie zajmuje się kinem dokumentalnym.

URSULENKO ANNA – doktor nauk filologicznych, adiunkt w Instytucie 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka monografii 
Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na 
materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004 (2013). Krąg 
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zainteresowań naukowych: zagadnienie tradycji w ukraińskiej refleksji kultu‑
rologicznej XIX-XXI w., proces ewolucji ukraińskiej tożsamości kulturowo‑
-narodowej; stereotypy i uprzedzenia międzykulturowe; fenomen lęku w lite‑
raturze i kulturze. W 2012 roku otrzymała nagrodę „Kreatywny Nauczyciel”, 
a w 2014 roku nagrodę za projekt artystyczny zrealizowany przez Małopolski 
Instytut Kultury.

WIĄCEK ŁUKASZ – ukończył kulturoznawstwo oraz historię sztuki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, absolwent 
studiów podyplomowych Rynek sztuki i antyków na Akademii Krakowskiej 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Do 2016 roku kierownik 
galerii sztuki współczesnej ZPAP Okręg Lubelski. Obecnie adiunkt Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie w Sekcji Sztuki Nowoczesnej. Autor tekstów i wy‑
kładów z zakresu polskiego rynku dzieł sztuki oraz polemik dotyczących roz‑
woju sztuki współczesnej.

WISZNIOWSKA MONIKA – doktor nauk humanistycznych, literaturoznaw‑
ca, pracuje w Zakładzie Kultury Literackiej Instytutu Nauk o Kulturze i Stu‑
diów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje 
się zagadnieniami związanymi z literaturą XX i XXI wieku oraz teorią lite‑
ratury. Szczególnie interesuje się tematyką dotyczącą literatury niefikcjonal‑
nej. Autorka książek: Stańczyk Polski Ludowej. Rzecz o Stefania Kisielewskim 
(2004), Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego (2013) Literackie reprezenta-
cje historii: świadectwa – mediatyzacje – eksploracje (2013, współautorka).

WOJAKOWSKI KRZYSZTOF – doktorant Akademii Ignatianum w Krako‑
wie. Prowadzi badania z zakresu polskiej kultury podziemnej okresu II wojny 
światowej i kultury emigracyjnej oraz zaniku ich oddziaływania na współcze‑
sną kulturę polską. Jego zainteresowania naukowe obejmują wpływ Szkoły 
Frankfurckiej na kulturę europejską. Publikował w krakowskich „Arcanach”, 
londyńskim „Dzienniku Polskim” i „Tygodniu Polskim” oraz w „Perspekty‑
wach Kultury”.



Indeks osób

Abbott George Frederick 497, 505, 
507, 509

Abivardi Cyrus 504, 509
Abramciów Rafał 105
Abramović Marina 340, 341, 348, 349
Abramowitz Jonathan 78, 82
Achmatowa Anna 261, 262, 267
Adamczyk Artur 498, 499, 501, 509, 

510
Adolphs Ralph 38, 41
Agel Henri 394
Albert Umberto 78, 83, 255, 267
Albiński Wojciech 6, 239-252
Aleksijewicz Swietłana 279
Allport Gordon Willard 44, 49
Alting Therese 60, 63
Andrzejewski Bolesław 120, 136, 211, 

212, 222
Aranda Samuel 339, 349
Arbel Benjamin 503, 510
Arendt Hannah 294, 297
Argento Dario 391
Arystoteles 56, 154, 155, 160, 422, 

427
Asinari Giovanni Francesco 78, 83
Auden Wystan Hugh 191, 192, 206
Augustyn z Hippony 155
Aumont Jacques 419, 427
Ayfree Amedee 394
Azgin Bekir 497, 512

Babel Izaak 258-260, 267
Bachelard Gaston 200, 202-204, 206
Baczyński Krzysztof Kamil 219, 220, 

222, 223

Bakke Monika 328, 333
Bakuła Bogusław 274, 283
Banasiak Bogdan 374, 375
Banks James A. 561, 572
Bańkowski Andrzej 10
Baran Bogdan 14, 104, 113, 518, 526
Baranowski Stefan 254, 268, 585, 589
Bargielska Justyna 183, 187-189
Barlow David 80, 82
Bartel Peter 37, 42
Bartelski Lesław M. 221, 222
Bartnik Czesław 550, 557
Bartoszewicz Hanna 44, 49
Bartoszewski Władysław 221, 222
Barycz Piotr 272
Bassie Ashley 367, 369, 375
Bateson Gregory 91
Bator Joanna 571, 572
Baudelaire Charles 380
Bauman Zygmunt 14, 101, 113, 193, 

197, 206, 207, 276, 283, 363, 365, 
487, 488, 491, 494, 532-534, 544

Bazylak Józef 48, 49
Bażyńska-Chojnacka K. 158, 160
Beck Ulrich 470, 471, 482, 483, 489, 

492, 494
Becker Kent W. 562, 572
Bednarek Henryk 43, 50, 107, 114, 

205, 207, 260, 269, 292, 297
Belaid Krystyna 370, 375
Bellgrove Mark A. 54, 58
Bellini Giovanni 337
Benn Gottfried 367, 402
Benson Eugene 497, 512
Berger Lutz von 504, 510



602 INDEKS OSóB

Bergman Ingmar 390, 396, 397, 401, 
405

Berlin Isaiah 142, 149, 279, 283, 338, 
347, 504, 509

Bernard Andrzej 43, 339, 419, 434, 
509, 510

Berndt-Kostyrzewska Jolanta 413, 415
Bernstein Ana 341, 347, 348
Beugnet Martine 404, 405
Białoskórski Józef 240
Bielas Jacek 5, 53, 591
Bielas Katarzyna 241, 251
Bielawska Karolina 414, 516
Bielik-Robson Agata 197-199, 204, 

206, 493, 494
Bierdiajew Mikołaj 480, 482, 483
Biesenbach Klaus 340, 348
Bigaj-Zwonek Beata 7, 335, 591
Bilikiewicz Adam 77, 81, 82, 265, 267
Birtus Jan 303
Birtus Maria 303
Bishop Sonia 60, 63
Blackmore Susan 81, 82
Bloom Harold 197, 206, 405, 573
Blos Peter 539
Błoński Jan 213, 222
Bobkowska Barbara 301
Bobkowski Aleksander 303, 304, 306, 

311
Bobkowski Andrzej 6, 241, 299-314, 

591
Bobrownicka Maria 253, 268
Bochnak Adam 335, 347
Bodzioch-Bryła Bogusława 6, 20, 165, 

174, 188
Bogetto Filippo 78
Bogunia-Borowska Małgorzata 408, 

415
Bomba Jacek 66, 71, 74, 537, 544
Bonowicz Wojciech 6, 191-207
Borecka-Biernat Danuta 549, 557
Borowska Małgorzata 408, 415, 497, 

499, 510-512
Borreli Lizatte 37, 41

Boruta Tadeusz 346, 349
Bowles Robert 58, 63
Boyers Robert 91, 97
Bradley Brendan P. 57, 59, 63
Bratny Roman 318
Bremer Józef 5, 23, 26, 27, 41, 592
Bresson Robert 394, 400-402, 405
Breton André 353, 365
Brett Matthew 60, 63
Brown Samuel 505, 510
Brown Timothy 77, 80, 82
Browning Tod 389, 420
Brudny Stanisław 322
Brysacz Piotr 275
Brzechczyn Krzysztof 347
Buber Martin 312
Buchholz Elke Linda 580, 589
Buchta Magdalena 444, 447, 453
Buffet Bernard 339
Burkiewicz Łukasz 8, 497, 498, 500, 

503, 504, 510, 592, 597
Burston Daniel 92, 97
Burzyńska Anna 244, 251
Bush George W. 463
Bustillo Alexandre 395
Buswell Guy Thomas 55, 63
Byrd Kevin 46, 50

Calder Andrew J. 36
Calleja Colin 561, 572
Camus Albert 255, 267
Canli Turhan 34, 41
Carey Frances 338, 347
Carpenter John 390
Carroll Noël 392, 405, 417, 427
Carson David K. 537, 562, 572
Casey Leanne 81, 82
Cathcart Thomas 158, 160
Cattell Raymond Bernard 43, 48, 49
Ceklarz Jan 5, 65, 592
Ceynowa Andrzej 276, 283
Chagall Marc 339, 349
Chambers Christopher D. 54, 58
Chang Frances 46, 50, 432, 439, 566, 573



603INDEKS OSóB

Cheagab Yun 343
Cheon Bobby 38
Chiang Shih-Kuang 46, 50
Chłap-Nowakowa Justyna 6, 239, 592
Chłystowski Henryk 258, 269
Chojnacka Zofia 289, 297
Chojnacki Marcin M. 7, 429, 593
Chomiuk Aleksandra 272, 283
Chudak Henryk 200, 206
Chudzik Anna 7, 441, 593
Chwedeńczuk Bohdan 43, 49
Chwistek Leon 172
Cichowicz Stanisław 353, 363, 366, 

373, 375
Cieśla Piotr 523, 525
Cieśla Stanisław 470, 482, 489, 494
Cieślak-Sokołowski Tomasz 211, 222
Cieślińska Nawojka 361, 366
Cioran Emil 471, 482
Cirlot Juan Eduardo 359, 365
Ciulla Joanna 151, 156, 159, 160
Clarc Anna L. 442, 453
Clarens Carlos 389, 405
Clark Carolyn M. 560, 561, 572
Clouzot Henri-Georges 395, 397
Cobham Claude Delaval 507, 511
Coetzee John Maxwell 243, 251
Cohen Stanley 55, 64, 490, 494
Condon Bill 421, 427
Conolly Leonard W. 497, 512
Conrad Józef 219, 242, 313
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