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Autentyczność w życiu publicznym

Wstęp

Autentyczność oznacza oryginalność, prawdziwość, spełnienie 
określonych kryteriów. Dla wielu z nas pozostaje synonimem warto-
ści. Tymczasem, jak się wydaje, w dzisiejszym świecie autentyczność 
wypierana jest z wszystkich sfer życia publicznego. W tym kontek-
ście podjęcie problemu autentyczności wydaje się nie tylko upraw-
nione, lecz nawet konieczne. Czym jednak jest autentyczność w życiu 
publicznym? Czy można sensownie o nią pytać? Czy istnieje miara 
lub kryterium, wedle którego można oceniać stopień autentyczności 
życia publicznego, czyli tego wszystkiego, co rozgrywa się w sferze 
publicznej? 

Autentyczność to zgodność z wzorcem, z punktem odniesienia. 
Czy zatem punkt odniesienia dla oceny autentyczności czegokol-
wiek jest stały, czy też może ulegać zmianom? Czym uzasadnio-
ne byłyby zmiany punktów odniesienia dla oceny autentyczności? 
Jak żyć, gdy poczucie braku autentyczności utrudnia człowiekowi 
funkcjonowanie zarówno w sferze prywatnej, jak i w przestrzeni 
publicznej?

Książka, którą czytelnik otrzymuje, to trzeci tom rozpoczętej kil-
ka lat temu serii „Etyka i życie publiczne”. Wiodącym zagadnieniem 
tego tomu, jak również tytułem monografii, jest autentyczność w ży-
ciu publicznym. Tematyka zebranych tekstów na pierwszy rzut oka 
może wydawać się mocno rozbieżna, wszystkie dotykają problemu 
autentyczności lub jej braku i prezentują związane z nią problemy, 
ukazując różne aspekty życia w sferze publicznej. 

Problem autentyczności podejmują autorzy o różnych zaintereso-
waniach, wyniki ich analiz zachęcają do dalszych poszukiwań oraz 
pokazują różne możliwości ujęcia tej kwestii. Wskazują także skutki 
sytuacji, w których miejsce autentyczności zajmuje nieautentyczność 
oraz konsekwencje, jakie może nieść ze sobą taka zamiana. 
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W pierwszym tekście Witold Nowak zarysowuje problem związ-
ku etyki cnót z etyką autentyczności. Etycy cnót, podobnie jak ety-
cy autentyczności, poprzez badanie stosowności postaw, poszukują 
odpowiedzi na pytanie: jakie życie jest dobre. Nowak odwołuje się 
w swojej pracy do koncepcji Charlesa Taylora, umieszczającego bycie 
autentyczne człowieka w tzw. „horyzoncie znaczeń”, określającym 
wartość rzeczy i spraw. Ta koncepcja, podkreślająca rolę wspólnoty, 
jej języka oraz rozumienie przez tę wspólnotę hierarchii dóbr, prze-
ciwstawia się indywidualizmowi. Kultywowanie autentyczności 
utożsamione jest tu z wezwaniem do odwagi, szczerości i prawdo-
mówności, Nowak wskazuje jednak na istotny problem, jakim jest 
enigmatyczność i niejasność pojęcia autentyczności w takim ujęciu. 

Mária Klobušicka i Andrea Leskova wychodzą z założenia, że au-
tentyczność opiera się na miłości, że jedynie działania nią kierowane 
są autentyczne i godne człowieka. Miłość wiąże się tu z pragnieniem 
dobra drugiego i byłaby niemożliwa bez udziału Bożej łaski i Bożej 
miłości. Człowiek autentyczny to człowiek kochający Boga, dzięki 
czemu każde jego działanie kieruje się ku dobru. 

Autentyczność można rozpatrywać jako „wartość luksusową”. 
Tak problem autentyczności w życiu publicznym ujmuje Mariusz Ma-
kowski. Odnosząc się do koncepcji Carla Rogersa, pokazuje, że każdy 
człowiek posiada indywidualny potencjał rozwojowy oraz potrzebę 
jego realizacji. Dzięki samopoznaniu i samourzeczywistnieniu może 
stać się autentyczny, czyli wewnętrznie spójny. Człowiek autentycz-
ny nie nosi maski, jest wolny i autonomiczny. Problem komplikuje 
się jednak w życiu publicznym, gdyż człowiek – co jest nieuniknio-
ne – nieustannie pozostaje w sieci rozmaitych powiązań. Czy zatem 
osoba, która stara się być autentyczna, pozwala sobie na ryzykowny 
luksus, czy też wznosi relacje interpersonalne na wyższy poziom eg-
zystencjalny? 

Piotr Bartula jeszcze bardziej problematyzuje dylematy związa-
ne z autentycznością, podnosząc kwestię autentyczności człowieka 
w sytuacjach ekstremalnych. Ilustruje problem, rozważając koleje 
losu Solomona Perela, niemieckiego Żyda, który w czasie II wojny 
światowej udawał Aryjczyka. Kim był Perel? Kiedy był sobą? Jako 
Żyd, członek Komsomołu, czy jako członek Hitlerjugend? A może 
jego autentyczność sprowadza się do bycia bohaterem mediów i po-
stacią z filmu Agnieszki Holland Europa, Europa? Autor tekstu zadaje 

Joanna Mysona Byrska
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pytanie, kogo i kiedy Perel zdradza? A może nie zdradza nikogo i je-
dynie adaptuje się do rzeczywistości, pozostając wierny instynktowi 
przetrwania? Może również do tego współcześnie sprowadza się by-
cie autentycznym?

Problem autentyczności w świecie polityki, analizując medialne 
wizerunki polityków, podejmuje Sławomir Drelich. Autor zastana-
wia się, czy wizerunek polityka jest kreowany zgodnie z panującymi 
tendencjami, czy jest on aktorem odgrywającym narzuconą mu przez 
własny wizerunek rolę? Autor sugeruje, że autentyczność została 
w świecie polityki zdeklasyfikowana, a jej miejsce zajęły skuteczność, 
efektywność i medialność. 

Zbigniew Waleszczuk, niejako w opozycji do takich konstatacji, 
prezentuje postać kardynała Johna Henry’ego Newmana, człowieka 
działającego w sferze publicznej, który w całym swoim życiu i dzia-
łaniu pozostawał autentyczny. Kardynał Newman ukazany jest jako 
postać niezłomna zarówno w autentyczności dążeń, jak i ich realiza-
cji. Autor na tym przykładzie pokazuje możliwości przeciwstawiania 
się liberalizmowi i zachowania autentycznych przekonań i postaw. 

Taka postawa nie byłaby możliwa, gdyby człowieczeństwo nie 
posiadało wymiaru duchowego. Przypomina o tym Małgorzata Bałys, 
przywołując koncepcję Victora Frankla, wskazującego, że to właśnie 
duchowość stanowi podstawę wszelkich autentycznych zachowań. 
Dzięki niej możemy przezwyciężać egoizm, odnajdywać wolność 
i poszukiwać swojej wewnętrznej prawdy. Zasadniczą kwestią pozo-
staje tworzenie warunków dla rozwoju życia duchowego. 

Osobnym problemem pozostaje artykulacja autentyczności. Czym 
jest wypowiedź autentyczna? Czy autentyczna wypowiedź to wypo-
wiedź wiarygodna? Jak należy odnosić się do skutków wypowiedzi, 
czy one również mogą być autentyczne lub nie? Te pytania podejmuje 
Robert Piechowicz, wskazujący na kluczowy związek pomiędzy wy-
powiedzią a przekonaniami nadawcy w formułowaniu autentyczne-
go komunikatu. 

Z tą tezą koresponduje artykuł Jakuba Synowca, podnoszący 
kwestię autentyczności argumentacji etyka. Autor stara się dowieść, 
że autentyczność argumentacji zasadniczo wpływa na wiarygod-
ność przekazywanych treści. Synowiec zwraca jednak uwagę na 
zasadniczą różnicę między etykiem i zwykłym mówcą. Gdy etyk 
postępuje niezgodnie z tym, co mówi, jego wypowiedź odbierana 
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jest jako nieautentyczna i traci wiarygodność, a zatem zdolność do 
przekonywania, co oznacza utratę autorytetu i pozbawia sensu ko-
munikat etyka. Czy można zatem nie wierzyć w to, co się mówi i re-
alnie wpływać na ludzi? 

Kwestię tę z innej strony podejmuje Grażyna Bilik, omawiająca pro-
blem autentyczności w sztuce. Autorka wskazuje, jak różne sposoby 
rozumienia pojęcia autentyczności wpływają na twórczość. Zastana-
wia się przy tym, czy artysta jest w stanie autentycznie wyrazić siebie 
w sztuce? Z drugiej strony pyta, czy jest możliwe, by twórca nie wyrażał 
autentycznie i prawdziwie siebie w swoich kreacjach? Jakie są relacje 
pomiędzy kreacją i autentycznością? Wydaje się, że problem ten pozo-
staje ważny nie tylko w dziedzinie sztuki, ale też w coraz większym 
stopniu dotyczy całości życia publicznego.

Redaktorzy przedłożonego czytelnikowi trzeciego tomu serii 
„Etyka i życie publiczne” starali się ukazać wieloaspektowość pro-
blemów związanych z autentycznością w otaczającym nas świecie. 
Zamieszczone artykuły, co należy podkreślić, obrazują nie tylko róż-
norodność znaczeń autentyczności, ale również świadczą o wraż-
liwości autorów, którzy dostrzegając wagę i złożoność związanych 
z nią problemów, starali się sygnalizować trudności oraz wskazywać 
możliwości rozwiązań. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w książce 
zagadnienia dotykające tylko w kilku perspektywach problemu au-
tentyczności zachęcą czytelników do własnych poszukiwań i będą 
pomocne w promowaniu autentyczności w sferze publicznej.

Joanna Mysona Byrska

Joanna Mysona Byrska



Autentyczność w życiu publicznym

Wprowadzenie

Gratuluję wyboru ambitnego i aktualnego zarówno w życiu pry-
watnym, jak i publicznym tematu. Rozmach i różnorodność podjętej 
problematyki, a mówimy o problemie autentyczności postawy czło-
wieka w życiu prywatnym, publicznym oraz w polityce, wzbudza 
mój autentyczny podziw.

O autentyzm pytali już ludzie w starożytności. Wprawdzie 
w świecie greckim, w filozofii rzadko pojawiają się słowa authentia  
czy authentikos, ale stosowały je pierwsze pokolenia chrześcijan. 
Można wśród nich wymienić Klemensa Rzymskiego, Klemensa 
Aleksandryjskiego, Orygenesa, Pseudo-Justyna, Grzegorza z Nysy, 
Epifaniusza z Salaminy, Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, 
Didyma Ślepego. Dla wielu z nich słowo to wiązało się z posiada-
niem władzy, mocy i siły. W dokumentach Soboru Chalcedońskiego 
w 451 roku pojawia się ono w odniesieniu do dokumentów w zna-
czeniu zgodności z oryginałem. Podobnie w języku łacińskim au-
thenticus oznacza coś prawdziwego, własnoręcznego, wiarygodnego, 
zgodnego z rzeczywistością itp.

A co znaczy być autentycznym w świecie personalizmu dzisiaj? 
Czy człowiek ma prawo do swojej intymności i wnętrza? Na ile czło-
wiek w swoim życiu musi okazać swoją osobę, swoje prawdziwe 
wnętrze, aby można mówić, że jest człowiekiem autentycznym? Na 
ile musi to czynić w życiu publicznym? 

Jezus mówił o wilkach w owczej skórze, ale mówił także o rzuca-
niu pereł przed wieprze. Przestrzegał przed obłudą, ale do uczniów 
kierował słowa, aby byli prości jak gołębice i przebiegli jak węże. Hi-
storia zarówno wspólnot kościelnych, jak i państwowych pokazała, 
jak trudno się ustrzec symonii, nepotyzmu i korupcji, którym próbo-
wały się przeciwstawiać synody, sobory i prawodawstwa świeckie. 
I tak dzieje się do dziś, a słońce wschodzi nad jednymi i nad drugimi. 
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Przypatrzmy się jednym i drugim w świetle, które mamy do dyspo-
zycji dzisiaj. 

Rzeczywiście jest się czemu przyglądać, bo współcześnie, 
w świecie zglobalizowanym problem autentyzmu stał się jeszcze 
bardziej zawiły. Dawniej, w mniejszych środowiskach, które nie 
dysponowały nowoczesnymi mediami, człowiekowi łatwiej było 
skutecznie ukrywać przed światem brak autentyzmu. Obecnie trud-
no nawet jednoznacznie wytyczyć granicę pomiędzy prywatnym 
i publicznym życiem. Filozofowie wiele mówili i pisali o ludziach 
z kryjówek. Czynili tak zapewne dlatego, aby człowiekowi unaocz-
nić prawdę o nim samym. A dzisiaj człowiek zaczyna szukać, gdzie 
mógłby się schronić i bronić prawdy o sobie. Jego dramat, nie tra-
gedia, tkwi właśnie w tym, że żyje na różnych poziomach w taki 
sposób, że na poziomie prywatnym może być znany małej grupie 
ludzi, jako ktoś zupełnie inny, aniżeli znany jest dla ogromnych  
mas ludzkich na poziomie publicznym. Z jednej strony zagraża hi-
pokryzja i brak autentyzmu, a z drugiej strony ciągle nasuwają się 
pytania, czy być autentycznym to znaczy realizować siebie, swo- 
je powołanie, stanowisko i pracę w oparciu o wewnętrzną prawdę 
i oczekiwania samego siebie, wspólnoty, w której się żyje, czy może 
w oparciu o jeszcze coś innego, bardziej obiektywnego? 

Stąd ogromna waga postawionych przez redaktorów tomu pytań. 
Nie są one łatwe, ale mam nadzieję, że lektura tomu wyda prawdziwe 
owoce w życiu każdego czytelnika i przyczyni się do dobra wielu. 
Tego czytelnikom z całego serca życzę. 

ks. dr hab. Arkadiusz Baron
Prorektor UPJPII

Ks. Arkadiusz Baron



Autentyczność w życiu publicznym

Witold M. Nowak

Etyka cnót  
i etyka autentyczności

Wstęp

Zestawienie obok siebie etyki cnót i etyki autentyczności może się 
wydawać zaskakujące, a nawet nieuprawnione. Wielu uzna obie kon-
cepcje za niewspółmierne, nieprzekładalne na siebie, a nawet niema-
jące żadnych punktów stycznych, które mogłyby tworzyć podstawę 
dla ich porównania i oceny.

Etyka cnót ma walor klasyczny. Przez stulecia – od Platona 
i Arystotelesa – była synonimem etyki po prostu. Nawet myśliciele 
odlegli od arystotelizmu, jak N. Malebranche czy I. Kant traktowali 
teorię cnót jako niezwykle ważną część etyki. Etyka autentyczno-
ści jest nie tylko o wiele młodsza, lecz także wyrażona w mniej od 
swej poprzedniczki precyzyjnym języku romantycznego ekspresy-
wizmu. 

Mimo tego, jestem zdania, iż porównanie obu koncepcji jest inte-
resującym tropem, gdyż może nam uświadomić rozmiary nowożytnej 
zmiany pojęciowej polegającej na odkryciu głębi jaźni (podmiotowości, 
self) i na narodzinach subtelniejszego języka służącego do opisu jaźni. 
Po drugie, sądzę, że relacja etyki autentyczności względem etyki cnót 
nie musi być relacją antagonizmu, lecz może być relacją komplemen-
tarności. Ujęcie takie dostarcza zasobów pojęciowych pozwalających 
rozwiązać przynajmniej niektóre spośród współczesnych dylematów 
moralnych.
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Renesans etyki cnót
Teoria cnót była wielką koncepcją kulturową; można wręcz mó-

wić o tradycji cnót. Jej istotą był trójczłonowy schemat obejmujący: 
pojęcie nieuformowanej natury ludzkiej, pojęcie człowieka takim, 
jakim ma się on stać oraz zespół reguł (w tym katalog cnót) umożli-
wiających przejście z jednego stanu w drugi1. Natura człowieka jest 
tu pojęta teleologicznie, jako posiadająca swą entelechię i telos, do 
którego winniśmy zmierzać; w innym wypadku chybiamy swego na-
turalnego spełnienia. To, co dobre i złe dla człowieka ma charakter 
prawd obiektywnych, a nie jest uwarunkowane przez jednostkowe 
upodobania, jak utrzymują emotywiści.

Etyka cnót od kilku dekad przeżywa renesans w filozofii anglo-
saskiej; zainicjował go wydany w 1958 roku artykuł E. Anscombe 
Modern Moral Philosophy. Nurt ten chce być alternatywą dla dominu-
jących etyk nowożytnych, dlatego każda jej odmiana zawiera rozbu-
dowaną krytykę etyki nowożytnej. Etyka cnót czerpie także energię 
z niepowodzeń etyki współczesnej, w której przeważa zainicjowa-
ne przez G. E. Moore’a (Principia Ethica, 1903) podejście metaetycz-
ne – analityczne skupienie na języku i uzasadnianiu. 

Do jej przedstawicieli bywają zaliczani: Alasdair MacIntyre, Char-
les Taylor, Iris Murdoch, Michael Slote, Martha Nussbaum, a spośród 
autorów nieco starszych Max Scheler, który traktował cnoty jako cechy 
charakteru służące realizacji obiektywnych wartości. Wymienionych 
myślicieli różni bardzo wiele, ale wspólne jest im poszukiwanie zaso-
bów moralnych w przeszłości, zwłaszcza antyku; MacIntyre połączył 
nawet swą obronę etyki cnót w wersji arystotelesowsko-tomistycznej 
z katastroficzną narracją o upadku Zachodu. Część przedstawicieli 
etyki cnót to republikanie i komunitarianie, jak np. Taylor.

W przeciwieństwie do etyków zasad etycy cnót nie poszukują ra-
cjonalności ocen, ale stosowności postaw. Nie idzie im o to, jak mam 
się zachować w konkretnej sytuacji („co mam czynić?”), jakie działa-
nie tu i teraz będzie „słuszne”, co jest moim obowiązkiem, jakie będą 
konsekwencje mojego działania dla mnie i dla innych. Najważniejsze 
pytania to natomiast: jakim człowiekiem (osobą) mam się stać?; jak 
formować swój charakter?; jak się etycznie doskonalić?; jakie życie jest 

1  Schemat ów przypomina i obszernie analizuje MacIntyre w swoim Dziedzictwie 
cnoty.
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dobre lub czym jest dobre życie (good life)? Takie ujęcie celu etyki jest 
bardzo bliskie etyce autentyczności, skupionej na budowaniu narra-
cyjnej jedności życia i budzeniu odpowiedzialności za nie.

Etyka cnót w swych współczesnych wersjach nie zawsze operuje 
pojęciem natury ludzkiej, zwłaszcza ujętej teleologicznie (jako zmie-
rzającej ku określonej enelechii) i nie zawsze wyprowadza katalog cnót 
z owej natury2. Stara się raczej pokazać, że tradycyjne cnoty są tym, 
co wciąż „działa” w wiedzeniu własnego życia oraz co pełni ważną 
rolę protekcyjną. W odróżnieniu od etyki zasad – wobec której głów-
nie występuje – etyka cnót zakłada, że punktem odniesienia ocen 
moralnych nie są działania ludzkie, ale zintegrowane osoby. Według 
niej oceniać należy nie tylko zgodność postępowania z zasadami, ale 
brać pod uwagę, o jaką osobę chodzi (jakie ma skłonności, zdolność 
współczucia etc.). Idzie o to, aby wypracować w sobie cnoty – czyli 
pożądane, godne pochwały stany wewnętrzne. Etyka cnót ma zatem 
cel praktyczny – doskonalenie moralne człowieka. Jej motto to zdanie 
Arystotelesa mówiące, iż nie zastanawiamy się nad dzielnością dla sa-
mego poznania, lecz po to, aby stać się dzielnymi. Człowiek cnotliwy 
to człowiek „z charakterem”, integralny – potrafiący dać spójny opis 
swego życia i racje dla czynów, które w jego biegu podjął. 

Etyka cnót jest wreszcie optymistyczna – przyjmuje, że może-
my dalece wpływać na swój charakter i kształtować go. Nie jest to 
jednak koncepcja indywidualistyczna. Przyjmuje występowanie 
silnych oddziaływań jednostki i społeczeństwa. Ponieważ na nasze 
nawyki wpływa kształt społeczeństwa, instytucje etc. należy je tak 
formować, aby umożliwiały ludziom spełnianie się ku doskonało-
ści. W tym celu potrzebna jest reforma prawa, szkolnictwa, państwa. 
W ten logicznie nieuchronny sposób etyka cnót znajduje konty-
nuację w filozofii społecznej i filozofii polityki. Związek ten jest 
szczególnie silny w wypadku MacIntyre’a, który niejednokrotnie wy-
rażał pogląd, że powrót do etyki cnót – w wersji arystotelesowsko- 
-tomistycznej i uprawianej w ramach małych wspólnot kontestują-
cych liberalne społeczeństwo – jest jedynym lekarstwem na kryzys 
duchowy współczesności3. 

2  Niektórzy unikają operowania tym pojęciem (Taylor), inni poddają je historycy-
zacji (MacIntyre).

3  Por. A. MacIntyre, Etyka i polityka, red. naukowa A. Chmielewski, Warszawa 2009.
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Antropologia w obrębie kosmologii
Etyka cnót była w czasach swego rozkwitu powiązana z klasycz-

nymi systemami ontoteologicznymi. Systemy te zakładały istnienie 
dookreślonej i niezmiennej natury ludzkiej. Rozwój istoty ludzkiej 
postrzegany był tutaj teleologicznie – jako entelechia, realizacja owej 
natury. Antropologia w tych systemach, np. u Arystotelesa lub 
św. Tomasza, nie istniała samodzielnie, lecz była całkowicie wtopio-
na w kosmologię. Jak ujmuje to M. Buber, idea antropologiczna wy-
stępowała jedynie w ramach idei kosmologicznej4. Okres panowania 
klasycznych systemów ontoteologicznych można przez to określić 
mianem „epoki zadomowienia”, w której świat jawił się człowieko-
wi jako uniwersum o pokrewnej mu naturze, jako jego wielki dom, 
w którym mieszka on i panuje pełnoprawnie. W takich ramach poję-
ciowych istota ludzka nie zyskiwała świadomości swej wyjątkowości 
i problematyczności w świecie. Przeciwnie, była traktowana przez 
innych oraz sama siebie traktowała jako przypadek czegoś ogólne-
go i znanego – powtarzalny egzemplarz, jednostka gatunku homo. 
Człowiek Arystotelesa i św. Tomasza spoglądał na siebie z zewnątrz, 
myśląc w perspektywie zaimka ON, nie zaś JA. Istotne w poznaniu 
było to, co gatunkowo wspólne, to zaś, co indywidualne, traktowa-
no jako bezwartościowe poznawczo, zgodnie z zasadą individuum est 
ineffabile.

W związku z tym pozostaje jasne, że z nowożytnego punktu wi-
dzenia starożytność i średniowiecze to epoki niepsychologiczne – mało 
wyczulone na „ja”, nastawione obiektywistycznie. Odkrycie i eks-
plorację „ja” przynoszą dopiero czasy nowożytne po Montaigne’em 
i Kartezjuszu, czego świadectwami poza obszarem filozofii są m.in. 
autobiografia, esej i wreszcie powieść w literaturze oraz portret i au-
toportret w malarstwie. Może należy zresztą powiedzieć, że nastąpiło 
tu nie tyle odkrycie „ja”, co zmiana i wzbogacenie treści tego pojęcia 
oraz rozrost problematyki egologicznej. „Ja” to bowiem pojęcie o treści 
historycznie – a także kulturowo – zmiennej. Rację ma J. Łotman, gdy 
twierdzi, że „Struktura «Ja» stanowi jeden z podstawowych wskaźni-
ków kultury”5, wziernik w jej najbardziej istotne cechy.

4  Por. M. Buber, Problem człowieka, przeł. A. Reszke, Warszawa 1993.
5   J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. i wstępem opatrzył B. Żyłko, Warszawa 1999, 

s. 202. Autor dodaje: „«Ja» jako zaimek jest znacznie prostsze w swojej strukturze niż 
«Ja» jako imię własne” (tamże).
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Dodajmy jeszcze, że kosmologiczne ujęcie człowieka sytuują-
ce go na określonej pozycji Wielkiego Łańcucha Bytów zapewniało 
człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Redukcja kosmologiczna – re-
dukcja człowieka do jednego z bytów świata – łączyła się z pewno-
ścią wiedzy. Tymczasem nowożytne odkrycie wewnętrznej głębi bytu 
ludzkiego – mające ważnego antycypatora w św. Augustynie6 – przy-
niosło wprawdzie człowiekowi nowe poczucie godności, jednak za 
cenę niepewności, zwątpienia i utraty bezpieczeństwa. Człowiek ja-
wił się samemu sobie coraz bardziej jako obdarzony świadomością 
wyjątek we wszechświecie, universum straciło charakter domu, a jego 
rozwój przestał być postrzegany jako Boży Plan7. 

Krytycy arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji człowieka 
zwracają uwagę na fakt, że jest ona oparta na filozofii kosmocen-
trycznej, powstałej na bazie obserwacji przyrody. Jest to filozofia 
przedmiotowa, która ujmuje byt ludzki w perspektywie kosmologicz-
nej – jako jeden spośród wielu bytów, przedmiotów świata. Potrakto-
wanie człowieka jako jednostki gatunku homo jest zgodne ze strukturą 
definicji klasycznej Arystotelesa (podanie najbliższego rodzaju i róż-
nicy gatunkowej) i oczywiście zasadniczo poprawne. Nie jest ono jed-
nak w stanie uchwycić tego, co nieredukowalne w człowieku – sfery 
podmiotowości. Karol Wojtyła pisał w tym wypadku o dokonywanej 
w arystotelizmie redukcji kosmologicznej8. Tymczasem człowiek to 
przeżywająca siebie (swoje czyny) podmiotowość, byt posiadający 
wnętrze i samointerpretujący się. Kluczem do człowieka jest prze-
życie, zaś aby je pojęciowo uchwycić, potrzebna jest fenomenologia 
podmiotowości i metoda fenomenologiczna. Co ważne, w żadnym 
wypadku nie zrywa się tu z realizmem – przeżycie także bowiem 
jest rzeczywistością. Wojtyła argumentował, że Arystotelesowskie 
kategorie działania (agere i pati) nie uchwytują intencjonalnego cha-
rakteru ludzkiego działania i bogactwa sfery przeżyciowej. Również 
Taylor jest zdania, że w przeżyciu odsłania się cała osobowa struktura 
samostanowienia, np. przeżycie wstydu wiąże się z naszą aspiracją 

6  Buber traktował czasy późnego antyku jako epokę bezdomności, a filozofię św. Au-
gustyna jako jej ważny wyraz. 

7  Na temat dziejów idei Bożego Planu zob. Ch. Taylor, Secular Age, Harvard 2009.
8  Por. K. Wojtyła, Podmiotowość i to, co nieredukowalne w człowieku, „Ethos”, 1988, 

nr 2–3, s. 21–28. Podobną koncepcję człowieka odnajdujemy m.in. u W. Diltheya, J. Ha-
bermasa i Ch. Taylora.
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do godności9. Język naszych przeżyć i emocji jest nieredukowalny 
i bezzasadne są podejmowane przez naturalistów próby wyjaśniania 
naszych przeżyć w terminach nauki potraktowanych jako terminy ab-
solutne10. 

Filozofia podmiotu operująca fenomenologią przeżyć lepiej ponad-
to radzi sobie z wyjaśnianiem przyczyn zła moralnego. W arystotele-
sowskim eudajmonizmie dobro definiuje się jako cel naszych pragnień, 
zaś esse est bonum. Skoro jednak pożądamy tylko dóbr, to jak możliwe 
jest pragnienie zła? A przecież pragnienie takie jest faktem, np. realne 
jest ludzkie pragnienie zła jako pragnienie transgresji, przekroczenia 
ustanowionego porządku. Tego rodzaju przypadki z pewnością lepiej 
od arystotelizmu ujmowała i wyjaśniała już podmiotowa filozofia Au-
gustyna. 

Konkludując, dla kosmocentrycznej filozofii przedmiotu sfera prze-
żyć pozostawała godną co najwyżej drugorzędnej uwagi. Przednowo-
żytne formy wnikania w siebie – praktykowanie samotności, ascezy 
i kontemplacji – zakładały obiektywny porządek moralny i obiektywny 
wzorzec człowieczeństwa. Należało w samotności – tymczasowej bądź 
stałej – dostosować się do obiektywnie pojętego porządku i wzorca. Nie 
ma tu żadnych elementów tworzenia jako wynajdywania i powoływa-
nia do istnienia czegoś nowego, nieznanego dotąd, o których będzie 
traktować etyka autentyczności. Nieobecne pozostaje także przekona-
nie, iżby w człowieku znajdował się jakiś pierwiastek radykalnej in-
dywidualności i inności, o którym powie Rousseau. Kiedy np. Mistrz 
Eckhart mówi o najbardziej wewnętrznej części człowieka, iskierce du-
szy – utożsamia ją z Bogiem. 

Autentyczność
Poszukiwanie siebie, które postuluje etyka autentyczności, jest 

ściśle powiązane z nowożytnym indywidualizmem powstałym na 

      9  Niezwykle ważne pod tym względem jest także ludzkie przeżywanie czasu. We-
wnętrzna świadomość i przeżywanie czasu jest czymś całkowicie odmiennym od jego 
fizyczno-mierzalnego upływu.

10  Por. Ch. Taylor, Pojęcie osoby, przeł. R. Wieczorek, [w:] Koncepcje podmiotu, War-
szawa 2006, s. 401–420. Lekcja płynąca z filozofii podmiotu dla filozofii przedmiotu 
brzmi zatem: człowiek to istota, która siebie posiada i sobie panuje, która jest sobie dana 
i zadana jednocześnie.
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Zachodzie. Etyka autentyczności stanowi wyraz przełomu w myśle-
niu o istocie ludzkiej, który dokonał się za sprawą takich autorów, jak 
Kartezjusz, Locke, Rousseau i romantycy. Jej podstawą jest nowa an-
tropologia, dostrzegająca –  w miejscu statycznej i dookreślonej natu-
ry ludzkiej – indywidualne i ekspresywne bogactwo ludzkiego „ja”, 
a także stawiająca przed jednostką postulat kreacji samej siebie. 

Nie jest przesadą twierdzenie, że cała współczesna kultura czerpie 
z ideału autentyczności. Choć mieści on w sobie wymogi natury es-
tetycznej (twórczość, odkrywanie) i choć jego odczytania redukowały 
go często do ideału czysto estetycznego, jest to u swego romantycz-
nego źródła ideał moralny. Dlatego właśnie możemy zasadnie mówić 
o etyce autentyczności obejmującej zespół moralnych roszczeń, a na-
wet wzór osobowy człowieka autentycznego. Termin „etyka auten-
tyczności” wprowadził Taylor w pracy pod takim właśnie tytułem 
(Ethics of Authenticity, 1992). Główny wymóg tej etyki to wymóg bycia 
autentycznym, czyli wymóg samodzielnego i świadomego wyboru 
drogi życiowej11. Chodzi o wybór zgodny nie tylko ze społecznym, ale 
i z jednostkowym wyobrażeniem o dobru i dobrym życiu, dla którego 
wzorzec mogę odnaleźć tylko we własnym wnętrzu.

Sam postulat autentyczności narodził się w XVIII wieku za sprawą 
J. G. Herdera, który uznał, że każda istota ludzka istnieje na swój wła-
sny sposób i ma swą własną miarę – indywidualizm. Jak wspomnia-
łem, ujęcie to przygotowały wcześniejsze wersje indywidualizmu, 
począwszy od renesansu i Kartezjańskiego cogito oraz jaźni punktowej 
J. Locke’a; wkład mieli tu także Hutcheson i Shaftesbury ze swą teorią 
uczuć moralnych. 

Nie do przecenienia jest wreszcie wkład Rousseau z jego teorią 
wewnętrznego zmysłu moralnego. Zgodnie z tą teorią istoty ludzkie 
mają wewnętrzne, intuicyjne poczucie dobra i zła – pogląd polemicz-
ny względem poglądu, że moralność to rzecz kalkulacji lub że jest za-

11  W antycznej grece authentikos to tyle, co: oryginalny, niepodrobiony, natomiast 
częściej używane authentes oznaczało sprawcę, mordercę, władcę, kogoś działającego 
własnoręcznie, a zatem kierowało uwagę na samowładność i sprawczość. Autentycz-
ność to: 1) prawdziwość, zgodność z rzeczywistością; 2) to, co spontanicznie wypływa 
z ludzkiej osobowości (prawdziwe uczucia, postępowanie) w przeciwieństwie do tego, 
co pozostaje mniej lub bardziej uświadomioną grą czy naśladownictwem; 3) wierność 
samemu sobie (szczerość) jako pożądany rodzaj ludzkiej postawy i warunek przyswo-
jenia wartości moralnych. Zob. Filozofia. Leksykon PWN, Warszawa 2000, s. 49–50.
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szczepiona przez wychowanie. Według autora Wyznań moralność jest 
zakotwiczona w naszych uczuciach – ma swój głos w naszym wnętrzu. 
Cywilizacja głos ów tłumi, ucząc wyrachowania i hipokryzji; dlatego 
to raczej człowiek dziki, człowiek bliższy hipotetycznego stanu natu-
ralnego jest dobry. Co najważniejsze, Rousseau jako pierwszy wysu-
nął myśl, że istnieją osoby niepowtarzalne, a przynajmniej, że on sam 
jest taką osobą. Już na początku Wyznań stwierdza zuchwale: „Ja sam. 
Czuję moje serce i znam ludzi. Nie jestem podobny do żadnego z tych, 
których widziałem; śmiem wierzyć, że nie jestem podobny do żadnego 
z istniejących”12. Spośród nowszych autorów torem myślenia Rousseau 
podążał H. D. Thoreau. W Walden (1848) oceniał miejskie, pozbawione 
kontaktu z naturą życie większości ludzi jako ubogie, zestandaryzo-
wane i stracone. On tymczasem zachęca do skontaktowania się ze sobą 
w samotności i bliskości przyrody13.

U Kierkegaarda życie autentyczne uzyskuje kontekst religijny. 
Jest ono wprawdzie zawisłe od woli jednostki, od jej wyboru, lecz je-
śli zdecyduje się ona je wieść – jej rozwój przebiega przez nieuchron-
ne stadia: estetyczne, etyczne i religijne. Autentyczne we właściwym 
sensie okazuje się dopiero stadium religijne. Jest ono prawdziwie 
indywidualne, niezapośredniczone przez wspólnotę, a oznacza by-
cie z Bogiem sam na sam niczym „rycerz wiary” Abraham. Dopiero 
w religii B – w odróżnieniu od nieautentycznej, bo motywowanej ko-
rzyścią i poszukiwaniem bezpieczeństwa religii A – człowiek zyskuje 
świadomość siebie jako syntezy skończoności i nieskończoności. 

Po Kierkegaardzie autentyczność stała się tematem i toposem 
całej myśli egzystencjalnej. Oznacza tu ona życie z pełną świadomo-
ścią ludzkiej kondycji, a zwłaszcza tego, że umrzemy oraz z pełną 
odpowiedzialnością za wybory, jakich dokonujemy, i działania, jakie 
podejmujemy. Jako takie jest to życie emocjonalnie doniosłe. Novum 
egzystencjalistycznego okresu rozwoju idei autentyczności było łą-
czenie jej z pojęciem odpowiedzialności. Heidegger był zdania, że 
człowiek musi wybrać pomiędzy życiem autentycznym a nieauten-
tycznym, gdzie to pierwsze oznacza wzięcie odpowiedzialności za 
swoje „ja”. To nie społeczeństwo bowiem czyni nas tym, kim jeste-

12  J. J. Rousseau, Wyznania, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1956, s. 65.
13  Por. P. Cafaro, Thoreau’s Living Ethics. „Walden” and the Pursuit of Virtue, Athens 

and London 2004.
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śmy, lecz my sami. Możemy wybrać noszenie maski, czyli postępo-
wanie niezgodne z własnymi przekonaniami, podejmowane przez 
wzgląd na innych. Możemy też podjąć wyzwanie autentyczności, 
czyli odwagę nieukrywania własnych przekonań wobec otoczenia 
społecznego. Stawka w tym wyborze jest bardzo wysoka: jeśli nie 
będę sobie wierny, przegapię sens swojego życia, przegapię to, czym 
człowieczeństwo jest dla mnie lub, jak mówi Kierkegaard, „spiszę sie-
bie na straty”. Ciągle zagraża nam możliwość „upadania” w nieau-
tentyczność, w to, co Heidegger nazwał trybem „Się” (das Man), z jego 
„gadaniną”, „pisaniną” i innymi formami powtarzania14. 

Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz. Mówiłem dotąd o nowo-
żytnym indywidualizmie jako pozytywnym źródle ideału auten-
tyczności. Wydaje się jednak, że potężniejszy był negatywny motyw, 
zwłaszcza gdy idzie o upowszechnianie tego ideału. Powodem upo-
wszechniania się etyki autentyczności nie było jedno wydarzenie – jak 
I wojna światowa dla sformułowania teorii odpowiedzialności – lecz 
długotrwałe narastanie mechanizmów alienujących życie nowocze-
snych jednostek: zestandaryzowanych form pracy, wypoczynku, te-
rapeutyki, rozrywki i reklamy. Postulowanie autentyczności miało 
chronić poddane owym presjom jednostki przed potraktowaniem 
siebie czysto funkcjonalnie. 

Taylor
Interesującą próbę mediacji pomiędzy etyką cnót i etyką auten-

tyczności zaprezentował Charles Taylor15. Filozof ten bywa co prawda 
zaliczany do przedstawicieli etyki cnót, ale to bardzo „gruba” klasyfi-
kacja koncepcji i postawy filozoficznej Taylora. Novum jego myśli leży 
w ukazaniu historycznych źródeł i bogatego moralnego potencjału 
tkwiącego w etyce autentyczności oraz w obiektywistycznym potrak-
towaniu wymogów ideału autentyczności. 

Taylor broni „autentycznej” etyki autentyczności, ostro krytyku-
jąc jej formy aberracyjne, których wiele powstało zwłaszcza w ostat-

14  Powtarzanie jest tu przeciwieństwem twórczości, również w filozofii, gdzie – jak 
mówił Heidegger – istotne jest, aby rzeczywiście zadawać filozoficzne pytania, a nie je-
dynie je powtarzać.

15  Zob. zwłaszcza Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 2000.
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nich dekadach. Jego zdaniem na ideał autentyczności składają się dwa 
zestawy roszczeń:

1. a) twórczość i odkrywanie; b) oryginalność; c) sprzeciw wo-
bec zasad społecznych;

2. a) otwarcie się na horyzonty znaczenia; b) samookreślenie 
w dialogu.

Możliwy i bardzo prawdopodobny jest konflikt tych dwóch ze-
stawów. Punktem zapalnym jest zwłaszcza interpretacja wymogu 
twórczości, autokreacji. Na przykład neonietzscheański dekonstruk-
tywizm akcentuje jedynie amoralny charakter twórczości i lekceważy 
wymogi pkt. 2, uznając je za ograniczenia woli. Ktoś myślący w ten 
sposób akceptuje wszystkie swoje pragnienia niczym nadczłowiek 
z pism Nietzschego lub bohater Cosmopolis Dona De Lillo. Akceptu-
je on życie w jego totalności, z całym immanentnym okrucieństwem 
i afirmuje je postawą „tak” (Ja-sagen). Kryterium oceny ludzi staje się 
tu stopień, w jakim zdolni są afirmować życie, stopień ich woli mocy. 
Myśląc w ten sposób, traktuje się wszelkie zasady stojące nad jednost-
ką jako kajdany woli i odrzuca je.

Taylor jako historyk idei podkreśla, że w ideale autentyczności 
już od jego narodzin tkwi zagrożenie przerostem indywidualizmu, 
czyli indywidualizmem połączonym ze: 

1. słabym relatywizmem; 
2. gloryfikacją wyboru dla samego wyboru, bez względu na jego 

treść. W ostatnim wypadku uzasadnieniem dla wyboru staje 
się sam fakt wyboru (to, że jednostka wybrała), cele działania 
pozostają zaś poza sferą racjonalnego uzasadnienia.

Tymczasem, mówi Taylor, nasze wybory nie dokonują się w mo-
ralnej i społecznej próżni, i to nie jedynie nasza wola czyni pewne 
rzeczy wartościowymi, inne zaś nie. Istnieją „horyzonty znaczenia”, 
które są czymś zastanym, danym podmiotowi. Pewne rzeczy w ży-
ciu są znaczące niezależnie od naszego wyboru i sądów, tworząc „tło 
znaczeniowe” czy „horyzont znaczeń”, który nadaje określoną war-
tość rzeczom i sprawom. Na owo tło składają się trzy elementy:

1. Wspólnota, inni ludzie. Jest to zawsze wspólnota z pewną 
tradycją, która niesie w sobie pouczenie o tym, co jest ważne, 
a co nie.

2. Język naszej wspólnoty, który integruje ludzi i zawiera rozu-
mienie pojęć.
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3. Wspólnotowe rozumienie hierarchii dóbr – ono umożliwia 
jednostkom formułowanie celów życiowych.

Wszystkie wymienione elementy, podkreśla Taylor, leżą poza 
„ja” – są dane – i to dzięki nim konstytuuje się podmiotowość. W po-
wyższy sposób kanadyjski filozof komunitariański dokonuje korekty 
wspólnotowej ideału autentyczności. Tym, czego potrzebuje nasza 
kultura, jest, jego zdaniem, odzyskanie źródłowego ideału autentycz-
ności, który jest ideałem wysokim. Odzyskiwanie to ma polegać na 
perswazji w przestrzeni publicznej, na cierpliwym przekonywaniu 
innych w kwestiach: „co ideał ten oznacza?” i „jak się go osiąga?”.

Propozycja Taylora, wyrażona w tonie koncyliacji i pochwały ide-
ałów modernizmu, jest godna uwagi. Jest on przekonany, że nie ma 
możliwości powrotu do przednowoczesności z jej poznawczym abso-
lutyzmem i kosmologiczną redukcją podmiotu. Zarazem pragnie on 
ocalić podmiotowy akt wyboru przed arbitralnością i amoralizmem. 

Wydaje się jednak, że cała koncepcja autentyczności jest raczej 
głosem sprzeciwu wobec alienujących sił nowoczesnego życia, aniżeli 
pozytywną filozoficzną ideą, jaką jest np. idea odpowiedzialności16. 
Włączenie tej idei przez Taylora w ramy komunitaryzmu, z jego naci-
skiem na wspólnotową tożsamość, tradycję i cnoty buduje wprawdzie 
wersję komunitaryzmu bardziej elastyczną, przyznającą podmioto-
wi (ograniczone) prawo do autokreacji i tym samym wznoszącą ów 
podmiot ponad zwykłego wykonawcę tradycyjnych ról społecznych. 
Rodzi jednak pytanie, czy istotnie taki pomysł jest zakorzeniony 
w tradycji myślenia o autentyczności, czy też jest sztuczną legitymi-
zacją intencji samego Taylora.

Zakończenie
Postulat autentyczności wciąż pozostaje niejasny, ponieważ treść 

samego pojęcia „autentyczność” jest enigmatyczna. Dotyczy to zresz-
tą wielu pojęć o romantycznym rodowodzie. W perspektywie kla-
sycznej etyki cnót wezwanie do autentyczności jest powierzchownym 
hasłem. Oznacza co najwyżej wymóg bycia szczerym względem in-
nych i wobec siebie, a zatem wymóg postępowania zgodnego w wła-
snym sumieniem i przekonaniami. W optyce etyki cnót daje się więc 

16  Zob. np. prace J. Filka poświęcone odpowiedzialności.
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postulat autentyczności sprowadzić do praktykowania cnoty odwa-
gi, szczerości i prawdomówności. Ontologizacja natomiast pojęcia 
autentyczności – potraktowanie jej jako cechy istoty ludzkiej jako ta-
kiej – jest zabiegiem bezzasadnym. 

Jakkolwiek enigmatyczny pozostaje ideał autentyczności i język, 
w którym jest on propagowany, powstanie ideału autentyczności wy-
nikało z dostrzeżenia pierwiastka nieredukowalnej subiektywności 
tkwiącej – przynajmniej potencjalnie – w każdym człowieku. Rezygna-
cja z kultywacji tego romantycznego ideału oznaczałaby pozbawienie 
się potężnego źródła moralnego, chroniącego nas przed totalizującymi 
tendencjami życia nowoczesnego. W warunkach nowoczesnych, gdy 
rozwinięte społeczeństwa są gospodarkami, istota ludzka postrzegana 
jest w – powiązanych ze sobą – paradygmatach ekonomicznym (homo 
economicus) i naturalistycznym (homo naturalis, Menschentier). Oba pa-
radygmaty są redukcjonistyczne, ponieważ mają na celu wykrycie 
bezwyjątkowych prawidłowości ludzkich zachowań oraz przełożenie 
tej wiedzy na system społeczny. Dlatego być może najlepsze, co moż-
na uczynić z ideą autentyczności, to potraktować ją w tych warunkach 
jako pojęcie defensywne i protekcyjne. 



Autentyczność w życiu publicznym

Mária Klobušická, Andrea Lesková

Miłość jako autentyczne życie człowieka  
– etyczna analiza miłości

Vysvetlenie pojmu lásky (rozsah a obsah pojmu)
Základným pojmom všeobecnej a kresťanskej etiky je bezpochyby 

dynamická sila, ktorá vychádza zo srdca človeka a nazýva sa láskou. Táto 
sila hýbe celou etikou, pretože je práve tak univerzálna ako samo bytie. 
Nájsť uspokojivú definíciu určitého pojmu nie je ľahké. Podľa zásad lo-
giky musí definícia zohľadňovať nielen obsah pojmu, ale aj jeho rozsah, 
nielen jeho podstatu, ale i dosah vecných vzťahov, ktoré označuje. 

Vo filozofickom slovníku je láska definovaná ako „hodnotu pri-
znávajúca a hodnotu vytvárajúca presila chcejúceho ducha”. Erich 
Fromm tvrdí: „Zrelá láska je jednota pod podmienkou, že sa zachová 
vlastná osobná celistvosť, nezávislosť, a tým aj vlastná individuali-
ta”. Platón vidí v láske „túžbu plodiť v krásne”1. Láska je teda onto-
logickou silou, prítomnou u všetkých bytostí, žiadnu nevynímajúc, 
pretože každá bytosť ako taká je dobrom vzbudzujúcim túžbu, so 
schopnosťou vyvolať u iných silu lásky. Je čímsi, čo predchádza a na 
čom sa zakladá vzťah medzi milujúcim a milovaným: prirodzenou 
zhodou a spriaznenosťou ducha. Napätie (tenzia) lásky milujúceho 
subjektu smerom k milovanému dobru vychádza z plnosti vnútornej 
súdržnosti (z lásky v línii vertikálnej). Láska prv než napätím smerom 
k želanému dobru je intenzitou vnútornej jednotiacej sily. Ak súcno 

1  V. Šatura, Prečo láska stroskotáva, Cambridge (Canada) 1987, s. 21–22.
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nie je zjednotené so sebou samým a v sebe samom, nemôže sa zjed-
notiť s inými, ani iných zjednotiť so sebou. Sila príťažlivosti a túžby 
smerom navonok je priamo úmerná sile vnútornej súdržnosti2. 

V láske sa osoby stretávajú ušľachtilejšie a plnšie. Cez lásku komu-
nikuje človek s iným človekom, alebo s Bohom. Láska je nielen prvým 
a najväčším, ale i jediným prikázaním. A tak v dialógu s blížnym 
a najmä s Bohom, je dôležité, aby tento dialóg vyjadroval lásku. Ako 
sa táto láska prejaví, čiže čo sa človek rozhodne urobiť z lásky, je dru-
horadé – podstatné je, aby prehovorila láska3. 

Pretože nás Boh miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4, 10), láska už nie 
je iba „prikázaním”, ale je odpoveďou na dar lásky, s ktorým nám Boh 
ide v ústrety. „Boh je láska; a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh 
ostáva v ňom” (1 Jn 4, 16). Tieto slová Prvého Jánovho listu mimo-
riadne jasne vyjadrujú jadro kresťanskej viery: kresťanský obraz Boha 
a v dôsledku neho aj obraz človeka a jeho životnej cesty. Na začiatku 
toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľko-
lepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá 
ponúka životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie4. 

Ako sa rodí láska?
Je láska vrodená, alebo sa jej človek musí priúčať? Všeobecné kri-

térium, podľa ktorého genetici a psychológovia hľadajú odpoveď na 
túto otázku, znie: „ak sa nejaká vlastnosť či schopnosť získava vply-
vom skúsenosti, nepokladá sa za vrodenú”5. To platí aj o láske. Všetko, 
čo má a čím sa prejavuje, možno vysvetliť vonkajšími a vnútornými 
vplyvmi. Nie je teda vrodená, ale nadobudnutá. Abrahám Maslow 
vyhlasuje hlad po láske za istú chorobu: „Hlad po láske je chorobou 
z nedostatku, tak ako nedostatok soli alebo avitaminóza”6. Či už mo-
tiváciu k láske nazveme túžbou, očakávaním, želaním, či potrebou, 
nehrá žiadnu rolu, kým sa pridržiavame skutočnosti, že človek je mo-
tivovaný k láske. Je zaujímavé, že i klasici filozofie a teológie rozlišo-

2  A. Bogliolo, Etika, Rím 1980, s. 122–123.
3  J. Oprala, Vybrané kapitoly z kresťanskej etiky, Nitra 1992, s. 29.
4  Benedikt XVI., Deus caritas est: Encyklika Svätého Otca Benedikta XVI. o kresťan-

skej láske z 25.12. 2005, Trnava 2006, s. 3–4, b. 1.
5  V. Šatura, Prečo láska stroskotáva, op. cit., s. 54.
6  Ibidem, s. 55.
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vali medzi „amor concupiscentiae” a „amor complacentiae”, medzi 
žiadostivou a dobroprajnou láskou, pričom prvú považovali za čosi 
menejcenné a druhú za čosi vznešené.

Láska rodičov k dieťaťu vzniká ešte pred narodením a upevňuje 
sa jeho príchodom na svet. Fritz Riemann pripomína, že „malé die-
ťa možno ľahko milovať; …zázrak nového života v nás budí nádeje 
a vedomie, že máme na udržiavaní a vývoji tohto života rozhodujúci 
podiel, nám dodáva pocit zodpovednosti a nenahraditeľnosti, ktorý 
prežívame hrdí a šťastní”7. Naproti tomu dieťa sa láske učí, odhaľuje 
ju ako nanajvýš blahodarnú formu medziľudskej komunikácie. Dáva-
jú mu to cítiť rodičia svojou náklonnosťou, láskavosťou, úsilím o jeho 
šťastie. Pomaly sa aj u neho prebúdza túžba, či želanie opätovať túto 
skúsenosť. A tak krok za krokom nadobúda nielen schopnosť milo-
vať, ale i motiváciu k vytváraniu láskyplných vzťahov.

Tento základný „učebný proces” stačí na to, aby bol človek neskôr 
schopný popri rodičoch milovať i priateľov, manželského partnera, 
ľudí vo všeobecnosti. 

Rôznorodosť foriem lásky
Slovo láska má širokú významovú rozmanitosť: hovoríme o láske 

medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami a príbuznými, o láske me-
dzi priateľmi, o láske k Bohu, ako aj o láske k blížnemu, o láske k vlasti, 
o láske k svojmu povolaniu, k práci atď. V tomto množstve významov 
však láska medzi mužom a ženou, v ktorej sa telo a duša nerozlučne 
spájajú a pred ľudským bytím sa otvára prísľub akéhosi neodolate-
ľného šťastia, vyniká ako archetyp lásky par excellence a v porovnaní 
s ňou už na prvý pohľad akoby ustupovali do pozadia ostatné typy 
vzťahov. 

Ktoré skutočnosti alebo oblasti označujeme slovom láska?:
1. Erotická láska: Rozumieme tým tú formu lásky, ktorá 

sa normálne rozvíja medzi mužom a ženou. Ide o túžbu 
po dokonalom spojení, po jednote s druhou osobou. 
„Práve z tohto dôvodu je erotická láska exkluzívna a nie 
univerzálna; ale z tohto dôvodu je to azda i najklamlivejšia 
forma lásky” hovorí Erich Fromm.  

7  F. Riemann, Die Fähigkeit zu lieben, Stuttgart – Berlin 1982, s. 19. 
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 Na druhej strane je „erotická láska muža a ženy vzorom 
lásky vôbec”, ba dokonca „symbolom Božej lásky”8. 

2. Manželská láska: Láska dvoch osôb – muža a ženy, 
vedie v manželstve k vzájomnému odovzdaniu sa. Na 
báze vzájomnosti sa v ňom stretávajú dve odovzdania 
sa – mužské a ženské – ktoré majú psychologicky rozdielnu 
formu, ale ontologicky sa prelínajú a dopĺňajú. Manželská 
láska sa formuje vo vnútri osoby na základe zrelého videnia 
hodnoty a pripravenosti vôle, ktorá je schopná práve takto 
sa zaangažovať9. Sexuálne spolužitie manželov vytvára 
špecifickú intenzívnosť lásky, schopnej otvárať sa aj pre 
iných. Prirodzeným plodom manželskej lásky sú deti. 

3. Rodičovská láska: Pokladá sa za „najvyššiu podobu 
lásky a za najsvätejší zo všetkých citových vzťahov”10. Jej 
základná štruktúra je asymetrická: jedna strana (rodič) 
miluje, druhá (dieťa) je milovaná. „Táto skúsenosť – byť 
milovaný matkou a otcom – je svojou podstatou pasívna. 
Nemusím ničím prispieť, aby som bol milovaný. 
Rodičovská láska nekladie žiadne podmienky. Všetko, 
čo musím urobiť je – byť dieťaťom. Predovšetkým láska 
matky znamená blaženosť, znamená pokoj, netreba si ju 
vopred získať, netreba si ju zaslúžiť”11. 

4. Medziľudská a priateľská láska: Je humánna a svojou ideou 
zameraná na „ty”. Priblíženie sa k tomuto ideálu prináša 
veľa dobra. Základný spôsob lásky, ktorý vyzdvihuje i Biblia 
je láska k blížnemu, ktorá nikoho nevylučuje. Ide o prvé 
a najväčšie prikázanie: „Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého” (Mt 22, 39). Človek krok za krokom odhaľuje 
nové podoby lásky, ktoré viac či menej úspešne uskutočňuje. 
Lásku k celému svetu ako celku dosiahne málokto. 
 To, že priateľská láska je veľmi potrebná pre život človeka 
si uvedomovali všetci veľkí grécki a rímski filozofi ako aj 
kresťanskí myslitelia prvých storočí. Kedysi jej Aristoteles 

  8  J. Pieper, Über die Liebe, München 1972, s. 139.
  9  K. Wojtyła, Láska a zodpovednosť, Bratislava 2003, s. 78–79.
10  E. Fromm, Die Kunst des Liebens, Frankfurt 1979, s. 61.
11  Ibidem, s. 50.
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venoval jednu z desiatich kníh Nikomachovej etiky. Sviežo 
plasticky opisuje svätý Augustín vo svojich Vyznaniach 
ovzdušie medzi priateľmi: „Najviac ma posilňovala 
a občerstvovala útecha priateľov…”12. Aj dnes si opravdivé 
priateľstvo vieme oceniť. Jeho hodnota spočíva v tom, že 
sa máme komu úprimne vyrozprávať, nájsť pochopenie, 
povzbudenie, spolu sa smiať i plakať, preukazovať si 
pozornosť, láskavosť, vzájomne sa doberať, vymieňať si 
názory, navzájom sa poúčať. Priateľ je človek o ktorom 
môžeme so šťastím v duši povedať: Ako dobre, že si tu! 

5. Láska k Bohu a láska k blížnemu: samozrejme 
predpokladá vieru v Boha. Je zaujímavé, že sa nevyskytuje 
v žiadnom inom náboženstve okrem kresťanstva. Pre tento 
dôvod cirkevný učiteľ svätý Augustín nazval kresťanstvo 
náboženstvom lásky. V nijakom inom náboženstve sa nejaví 
Boh ako osoba, ktorá miluje a chce byť milovaná. Môžeme 
vôbec milovať Boha, ktorého nevidíme? A možno lásku 
prikázať? V dejinách spásy, ktoré podáva Biblia, nám Boh 
vychádza v ústrety a stáva sa viditeľným prostredníctvom 
Ježiša Krista a jeho obetujúcej sa lásky. Spoločenstvo lásky 
medzi Bohom a človekom je založené práve na skutočnosti, 
že naša vôľa, myšlienky a city sa čoraz viac zbližujú. 
Božia vôľa nie je viac pre nás cudzou vôľou, ktorú nám 
zvonka ukladajú prikázania, stáva sa našou vôľou a to 
na základe skúsenosti, že Boh je nám bližší, než sme my 
sami sebe. Vtedy rastie odovzdanosť Bohu a Boh sa stáva 
naším šťastím (porov. Ž 73, 23–28). Rovnako dôležitá je 
súvislosť medzi láskou k Bohu a láskou k blížnemu. Ak 
totiž vo svojom živote vynechám pozornosť voči blížnemu, 
budem chcieť byť len „zbožný” a plniť si „svoje náboženské 
povinnosti”, vytratí sa aj môj vzťah k Bohu. Vtedy je takýto 
vzťah iba korektný, ale bez lásky13. Je preto potrebné 
otvoriť svoje srdce a vykročiť s láskou v ústrety blížnemu. 
Tým sa priblížime k Bohu.

12  V. Šatura, Prečo láska stroskotáva, op. cit., s. 25.
13  Benedikt XVI., Deus caritas est, op. cit., s. 28, b. 18.
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Prečo láska stroskotáva

Mnohí z  ľudí stroskotajú na tom, že nie sú schopní prejsť z pri-
jímateľov (v detskom veku) na darcov lásky (v dospelom veku). 
Motív, sila, dynamika osvojenia si lásky nie sú žiadnym vrodeným 
inštinktom, ale procesom, ktorý treba pestovať vedome, pretože žiad-
ne životné sklamanie nebolí tak ako sklamanie v láske. Hlbšie príčiny 
zlyhania sú často tajomné a nepochopiteľné. Kde sa teda stala chyba, 
čo sa malo urobiť inakšie? Najčastejšie faktory zlyhania lásky možno 
zhrnúť do troch bodov: 

– nesprávne predstavy o láske
– nedocenenie princípu celistvosti
– prevrátená subjektívna hierarchia hodnôt.
Pomýlené predstavy: 
Prvá znie: Láska trvá večne, je nesmrteľná. Proti tomuto namieta aj 

stredoveký Codex amoris: „Láska je stále v pohybe, buď ubúda alebo 
vzrastá”. Tragika takéhoto nereálneho chápania lásky spočíva v tom, 
že po obšťastňujúcom začiatočnom vzplanutí, zákonite nastupuje pro-
zaickosť každodenného života, ktorú nie sú schopní akceptovať.

Druhý mýtus: Pravá láska sa neopotrebuje. Je silná, povznesená 
nad všetky malicherné potreby. Realita je však taká, že láska konkrét-
neho človeka, ponechaná sama na seba, bez obnovy, bez nových im-
pulzov sa postupne opotrebováva, pomaly a nezadržateľne hynie.

Tretí mýtus, ktorý vedie k stroskotaniu lásky znie: Láska nepo-
zná hraníc, je schopná objať celý svet. Láska ako taká by bola možno 
schopná objať celý svet, ale milujúci človek ostáva ohraničený vo všet-
kom, teda i v láske.

Štvrtý mýtus: fatalizmus, viera v osud. Mnohí veria, že jestvuje 
vzájomné osudové určenie a im osudom predurčený partner. Takéto 
fatalistické zameranie sotvakoho podnieti a aktivite, aby podnikol 
niečo na zachovanie a uchránenie svojej lásky. 

Nedocenenie zásady celistvosti:
Tento princíp vyžaduje, aby sa pri každom probléme zohľadnili 

celkové súvislosti. Prostredie ovplyvňuje kvalitu danej situácie pozi-
tívne alebo negatívne. Stotožnenie lásky s konkrétnou situáciou, môže 
viesť k jej zániku. Zlyhanie v jednom bode alebo jednotlivých bodoch 
sa potom logicky vysvetľuje ako zlyhanie samotnej lásky a človek sa 
jej vzdáva. V praxi je potrebné upriamiť pozornosť na súhrn všetkých 
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okolností, nielen na lásku ako takú. A snažiť sa zmeniť celkový stav 
vecí k lepšiemu. K ďalším veľmi nepriaznivým vplyvom patrí každo-
denný stres, hospodárske, sociálne a zdravotné problémy.

Prevrátená stupnica hodnôt:
Pri postupnom preskupovaní v rebríčku hierarchie hodnôt sa stáva, 

že láska klesne z najvyššieho stupňa, na ktorom bola doposiaľ, na jeden 
z najnižších. Jestvuje síce i naďalej, ale len ako jedna z podradných hod-
nôt14. Do popredia sa dostávajú iné hodnoty: otázka moci (v rodine či 
na pracovisku), boj o prestíž, osobný egoizmus, kariéra na úkor dobra 
spoločenstva, honba za ziskom a vidinou veľkého bohatstva. 

Láska je dušou všetkého, všetko preniká a oživuje svojou silou 
a teplom. Ak ju chceme zachovať, musíme ju zbaviť všetkej mystifi-
kácie a neuskutočniteľných ilúzií, zreálniť ju. Nie je vinou lásky, že 
niektoré srdcia ostávajú po celý život zatvrdnuté a uzavreté, neschop-
né prijať lúč svetla krásy a lásky. Rany v srdci spôsobené neláska-
vosťou, nevraživosťou, urážkami sa hoja ťažko a možno sa úplne 
nezahoja nikdy. Na druhej strane nám zostáva nádej, pretože:„Láska 
je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje 
sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na 
zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, 
všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne”  
(1 Kor 13, 4–8). 

Záver
„Idem velle atque idem nolle” – „to isté chcieť a to isté odmietať” 

bolo v staroveku definíciu autentického obsahu lásky. Láska rastie 
a šíri sa ďalej iba prostredníctvom inej lásky. Vlastnosťou zrelej lásky 
je, že sa usiluje zapojiť všetky schopnosti ľudskej bytosti, aby obsiahla 
človeka v jeho úplnosti. To je však proces, ktorý neustále prebieha: 
láska nikdy nie je ukončená ani úplná. V priebehu života sa premieňa, 
dozrieva, popritom však zostáva verná sama sebe. 

Najvyššie šťastie a najvyššie dobro znamená predovšetkým 
dosiahnutie človeku možnej dokonalosti, definitívnej realizácie, 
po ktorej ľudská myseľ túži ako po „svojom” dobre a „svojom” 
poslednom cieli. Etika je nielen vedou skúmajúcou normy ľud-

14  V. Šatura, Prečo láska stroskotáva, op. cit., s. 58–69. 
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ského konania a to, čím má človek byť, ale vysvetľuje tiež hodno-
tu života, naplneného láskou. V encyklike Jána Pavla II. Dominum 
et vivificantem čítame tieto krásne slová: „Je to práve láska, ktorú 
hľadá unavený človek v hĺbke svojej bytosti, i pokoj, ktorý si žia-
da ľudstvo, národy a svetadiely v tichej nádeji, že ho dosiahnu 
na počiatku tretieho tisícročia. Keďže cesta pokoja nakoniec ve-
die cez lásku a smeruje k vytvoreniu civilizácie lásky, upierame 
zrak na toho, ktorý nás prevyšuje, ktorý je absolútnou Láskou 
a ktorý i  napriek rozličným okolnostiam neprestáva byť prítom-
ný v našom ľudskom svete, na horizonte svedomí a sŕdc, aby 
‘naplnil celý svet’ pokojom a láskou”. 

Zakończenie
„Idem velle atque idem nolle” – „to samo pragnąć i to samo od-

rzucać” było w starożytności definicją autentycznej miłości. Miłość 
rośnie i rozprzestrzenia się dalej tylko za pośrednictwem innej miło-
ści. Własnością dojrzałej miłości jest to, aby wszystkie zdolności ludz-
kiego istnienia włączyć w proces osiągnięcia jego istoty. Jest to proces, 
który jest ciągły – miłość nigdy nie jest zakończona ani pełna. W trak-
cie życia przekształca się, dojrzewa, a ponadto pozostaje wierna sobie.

Najwyższe szczęście i najwyższe dobro oznacza przede 
wszystkim osiągnięcie przez człowieka doskonałości, defini-
tywnej realizacji, osiągnięcie tego, czego pragnie umysł, jako 
„swojego” dobra i „swojego” dobra jako ostatecznego celu. Ety-
ka jest nie tylko dziedziną nauki badającą standardy ludzkiego 
postępowania i to, czym ma być człowiek, ale także wyjaśnia 
wartość życia pełnego miłości. W encyklice Jana Pawła II Do-
minum et vivificantem czytamy te piękne słowa: „I pokój również 
jest owocem miłości. Ten pokój wewnętrzny, którego szuka utrudzony 
człowiek w głębi swej ludzkiej istoty; i ten pokój którego żąda ludz-
kość, rodzina ludzka, ludy, narody i kontynenty, w cichej nadziei 
otrzymania go w perspektywie przełomu drugiego i trzeciego tysiąc-
lecia chrześcijaństwa. Ponieważ droga do pokoju prowadzi ostatecznie 
przez miłość i dąży do stworzenia cywilizacji miłości, Kościół patrzy 
na Tego, który jest Miłością Ojca i Syna, i pomimo narastających za-
grożeń nie przestaje z ufnością błagać o pokój i służyć pokojowi człowieka 
na ziemi. Swoją ufność opiera na Tym, który będąc Duchem-Miłością, 
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jest również Duchem pokoju i nie przestaje być obecny w naszym ludz-
kim świecie: na horyzoncie ludzkich sumień i serc, by «napełnić okrąg 
ziemi» miłością i pokojem”15. 

Summary 

Love is the most perfect inspiration of all of our deeds. Love 
strengthens and purges our human ability to love. In the same time 
love reactivates and initiates the practicing of all of our virtues. It is 
the depicting principle, the source as well as the target of particular 
following of ethical ideal of good and beauty in human life because: 
„To love means to want good for somebody” (St. Thomas Aquinas). 
What is love, what are its main features, how does it spring up, how is 
it developed and why does it come to an end – these are the questions 
we will try to answer in our deliberation. 

Abstrakt
Najdoskonalszą inspiracją wszystkich naszych działań jest miłość. 

Miłość wzmacnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność kochania. Rów-
nież ożywia i zachęca do praktyki wszystkich cnót. Jest ideą formują-
cą, promieniem i celem konkretnej realizacji ideału etycznego dobra 
i piękna w życiu człowieka, ponieważ „miłość to pragnienie dobra 
dla kogoś” (św. Tomasz z Akwinu). Co to jest miłość, jakie są jej ce-
chy charakterystyczne, jak powstaje, jak się rozwija i dlaczego wyga-
sa – to pytania, na które odpowiem yw tym rozważaniu.

15  Jan Paweł II, Dominum et vivificantem, 67.





Autentyczność w życiu publicznym

Mariusz Makowski

Autentyczność osoby w ujęciu Carla Rogersa: 
rzadki i ryzykowny luksus  
w stosunkach społecznych  
czy konieczność dla wznoszenia  
relacji interpersonalnych na wyższy,  
egzystencjalny poziom?

Carl Rogers, zmarły w 1987 roku amerykański psycholog, filozof 
i edukator był czołowym przedstawicielem nurtu psychologii humani-
stycznej. Obok Harry`ego Stacka Sullivana, Rollo Maya oraz Abrahama 
Maslowa począwszy od lat 50. XX wieku Rogers współtworzył humani-
zujący prąd nauki o człowieku będący wyrazem niezgody na redukcjo-
nistyczne podejścia psychoanalizy i behawioryzmu. Przeważającą część 
swego zawodowego życia Rogers poświęcił pracy jako psychoterapeu-
ta. Jego zawodowe doświadczenia w pracy z klientami doprowadziły 
go do sformułowania szeregu koncepcji zachowań społecznych i roz-
woju jednostki o aplikacji wykraczającej poza gabinet terapeutyczny.

Główne prace Carla Rogersa wydane w USA w roku 1961 – On be-
coming a person oraz A way of being w roku 1980, polskiego tłumaczenia 
i wydania doczekały się dopiero w 2002 roku. Skromny nakład został 
szybko wyczerpany i dzieła amerykańskiego psychologa pozostają 
trudno osiągalne dla polskiego czytelnika1. Jest to zastanawiające, 

1  W akademickim mieście, jakim jest Kraków, gdzie studiuje 200 000 studentów, 
a psychologia wykładana jest na kilku uczelniach, główne dzieła Rogersa – po jednym 
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zważywszy na wciąż wzrastające w społeczeństwie zainteresowanie 
psychologią i fakt, że Rogers pozostaje jedną z kilkunastu osób, które 
w XX wieku nadały kształt współczesnej psychologii.

Centralnym założeniem psychologii Rogersa jest przekonanie, 
że człowiek – niezależnie od przebytych, częstokroć traumatycznych 
doświadczeń – posiada indywidualny potencjał rozwojowy, jak też 
immanentną potrzebę jego realizacji. Tym, co – ponad wszystko – po-
rusza człowieka do działania jest potrzeba samorealizacji – samo-
urzeczywistnienia. Psychologowie humanistyczni zanegowali tezy 
psychoanalizy sugerujące, iż podstawowa motywacja ludzi wypływa 
z popędu przyjemności (libido), jak też założenia behawiorystów, że 
kluczowym motywatorem zachowań jednostki jest poszukiwanie na-
gród oraz unikanie kar.

Koncepcję człowieka, która wyzierała z poglądów Rogersa, można 
ująć w kilku głównych założeniach. Zakładał on, iż człowiek, aby się 
rozwijać, powinien doskonalenie intelektu równoważyć dbałością o po-
znanie emocjonalne, doświadczeniowe. Samopoznanie człowieka jest 
bramą do poznania świata innych ludzi. Jednostka posiada wrodzoną, 
przemożną potrzebę rozwoju, spełnienia i nadawania sensu własnej eg-
zystencji. Ludzka zdolność wyboru dominuje nad presją „ewolucyjnych 
programów realizacji instynktów”. Dzięki swej samoświadomości po-
trafimy projektować ścieżkę indywidualnego wzrastania.

W ujęciu Rogersa osoba w naturalny sposób zmierza do osiągnięcia 
pełni (rozwoju). Dokonuje się to poprzez trzy nakładające się na siebie 
procesy: 1) rosnącą otwartość na doświadczenia, 2) zdolność egzysten-
cjalnego przeżywania życia oraz 3) rosnące zaufanie do organizmu. 
Psychologia rogersowska bywa utożsamiana z podejściem nastawio-
nym na osobę, oryginalną koncepcją, która wypłynęła z jego doświad-
czeń terapeutycznych i uprawianej formy podejścia terapeutycznego: 
„terapii nastawionej na klienta”. Można je przedstawić słowami auto-
ra: „Jednostka dysponuje olbrzymimi zasobami umożliwiającymi jej 

egzemplarzu – dostępne do wypożyczenia są w dwóch zaledwie bibliotekach – Jagiel-
lońskiej oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym. Lustracja karty bibliotecznej książki 
wypożyczonej na UP, na której widniały dwie adnotacje o wypożyczeniu (na przestrze-
ni 8 lat), skłania do wniosku, że myśli Rogersa nie cieszą się zainteresowaniem studen-
tów. Próżno szukać jego pozycji w księgarniach czy w serwisie internetowym allegro; 
na przestrzeni kilku miesięcy nie udało mi się również dostać jego dzieł w krakowskich 
antykwariatach.
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zrozumienie samej siebie, zmianę sposobu pojmowania siebie, zmia-
nę jej podstawowych postaw oraz zachowania kontrolowanego przez 
nią samą. Zasoby te można wykorzystać, jeśli stworzy się odpowiedni 
klimat wspomagającego nastawienia terapeutycznego”2. Tutaj poja-
wia się kluczowy wątek: rozwój, samourzeczywistnienie możliwe jest 
dzięki szczególnej relacji z drugim człowiekiem. W kontakcie tym mu-
szą być spełnione trzy warunki: autentyczność, bezwarunkowy sza-
cunek dla drugiej osoby oraz empatia. Rogers tłumaczy te czynniki 
kontaktu na przykładzie terapii: „W im większym stopniu terapeuta 
w danej relacji jest sobą, nie posługuje się zawodową ani osobistą ma-
ską, tym większe jest prawdopodobieństwo, że klient konstruktyw-
nie zmieni się lub rozwinie. Oznacza to, że terapeuta otwarcie wyraża 
uczucia i postawy, które w danej chwili przeżywa”3.

Przedstawiony opis ukazuje to, co Rogers nazywa autentyczno-
ścią, szczerością w kontakcie. Bezwarunkowe poszanowanie oznacza 
stan, gdy „terapeuta doświadcza pozytywnego, akceptującego stosun- 
ku wobec klienta, takiego, jakim on jest w danym momencie”4. Chodzi 
tu o postawę bezwarunkowej akceptacji, szerokiego otwarcia się na 
odmienność drugiej osoby w sferze jej postaw i przeżywanych uczuć. 
Trzeci warunek „relacyjnego klimatu sprzyjającego rozwojowej zmia-
nie” to empatyczne zrozumienie. Rogers tłumaczy je jako „rodzaj 
wrażliwego, aktywnego słuchania”, a także zdolność „precyzyjnego 
odczytywania uczuć i osobistych znaczeń, których doświadcza klient 
oraz komunikowania mu tego zrozumienia”5. Stawia on tu rozróżnie-
nie między słyszeniem drugiej osoby a jej aktywnym (empatycznym) 
słuchaniem, dodając, iż „ten rodzaj słuchania jest jedną z najpotęż-
niejszych znanych [mi] sił przyczyniających się do zmiany”6. Należy 
dodać, iż Rogers odnosi wymienione warunki dobrego, przeobraża-
jącego kontaktu nie tylko do specyficznej relacji terapeuta – klient. 
Mówi, że mają one zastosowanie uniwersalne; mają miejsce w rela-
cjach rodzice – dzieci, przełożeni – podwładni, partnerzy w związku 
czy też nauczyciele – uczniowie.

2  C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2002, s. 129.
3  Tamże.
4  Tamże, s. 130.
5  Tamże.
6  Tamże.
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Autentyczność osoby jest centralnym obszarem koncepcji podej-
ścia nastawionego na osobę. Co – w rozumieniu Rogersa – oznacza 
„być autentycznym”? Jakie są niezbędne warunki autentyczności 
w relacji? Dla współtwórcy psychologii humanistycznej autentycz-
ność wyraża się poprzez fakt, iż aktualne doświadczenie bieżącej 
chwili przez człowieka jest obecne w jego świadomości. To zaś, co 
świadome, przejawia się również w komunikowaniu. Tak więc, je-
żeli pomiędzy tym, co jednostka odczuwa, tym, co myśli na ten te-
mat, jak też treścią tego, co komunikuje, zachodzi zgodność, wtedy 
mówimy o spójności; byciu osobą zintegrowaną. W myśli Rogersa 
termin „spójność” jest używany wymiennie z pojęciami „prawdziwo-
ści”, „kongruencji” oraz „autentyczności”. Autor ujmuje to w sposób 
bezpośredni i emocjonalny: „Odczuwam wielkie zadowolenie, kiedy 
mogę być autentyczny, kiedy mogę być blisko tego wszystkiego, co 
we mnie się rozgrywa, bez względu na to, co to jest”7. Dodaje jed-
nak, iż nie należy dać się zwieść pozornej łatwości opisanej czynno-
ści: „Zrozumienie tego, czego w danej chwili doświadczam, nie jest 
w żadnym razie łatwe. Czuję się do pewnego stopnia podbudowany, 
gdyż sądzę, że przez lata poczyniłem pod tym względem postępy. 
Jestem jednak przekonany, że to zadanie na całe życie i że nikt z nas 
nie potrafi w pełni zbliżyć się do tego, czego sam doświadcza”8. Moż-
na rozumieć ten pogląd jako imperatyw ciągłego, nieustraszonego 
wnikania w siebie, którego celem jest samopoznanie, sięganie do ją-
dra naszej istoty, jak też uczciwość wobec samego siebie oraz innych 
osób. Dla Rogersa autentyczność, spójność wewnętrzna ma działanie 
wyzwalające: „Mam poczucie zadowolenia, kiedy odważę się zako-
munikować własną prawdę komuś innemu. Nie jest to wcale łatwe, 
po części dlatego, że moje doświadczenia zmieniają się z każdą chwi-
lą. Doświadczam czegoś, czuję coś, lecz ośmielam się zaryzykować 
podzielenie się tym z innymi dopiero później, kiedy ochłonę. Lecz 
kiedy mówię o tym właśnie wtedy, gdy się to we mnie dzieje, czuję 
się szczery, spontaniczny, żywy”9. Podkreśla on również pragmatycz-
ne społecznie konsekwencje bycia autentycznym, które ma charak-
ter „zaraźliwy”, udziela się osobom, wobec których staramy się być 

7  Tamże, s. 29–30.
8  Tamże, s. 30.
9  Tamże, s. 31.
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autentyczni. „Kiedy drugi człowiek jest szczery i spójny, często mi 
to pomaga. Poprzez bycie spójnym i szczerym często mogę pomóc 
innym osobom. W tych rzadkich chwilach, gdy głęboka rzeczywistość 
jednej osoby styka się z rzeczywistością drugiej, pojawia się godna 
uwagi relacja «ja – ty», jak nazwałby ją Martin Buber. Takie głębokie, 
wzajemne osobiste spotkania nie zdarzają się często, lecz uważam, że 
jeśli nie zdarzyłyby się w ogóle, nie żylibyśmy jak istoty ludzkie”10.

Spójność trzech poziomów funkcjonowania psychicznego czło-
wieka jawi się tutaj jako postulat rozwoju wewnętrznego, życiowe wy- 
zwanie dla doskonalenia się. Nie jest to stan trwały, możliwy do wy-
kształcenia w krótkim czasie. Nie jest to też wyzwanie łatwe, choć 
pozornie „bycie spontanicznym” utożsamiane ze szczerością koja-
rzy się z czynnością odruchowo-automatyczną lub naiwnie dziecię-
cą. W jaki sposób człowiek może dążyć do osiągnięcia kongruencji 
uczuć, myśli i czynów? Na czym polega ów proces i jakie prerekwi-
zyty są dlań niezbędne? Rogers przedstawia opis procesu osiągania 
coraz większej spójności, odwołując się do relacji terapeutycznej. Jest 
ona ukazana jako model, w którym – stosunkowo – najłatwiej o zmia-
ny, biorąc pod uwagę specyfikę relacji terapeuta – klient, oraz fakt, iż 
ów klient rozwija się w klimacie bezpieczeństwa akceptacji, empatii 
i autentyczności terapeuty. Carl Rogers odwołując się do Kierkegaar-
dowskiego postulatu: „Być tym ja, którym się naprawdę jest”, kreśli 
sugestie, w jaki sposób proces ten może być realizowany. Posiłkuje się 
tutaj swoim bogatym doświadczeniem terapeutycznym. „Dostrzegam 
przede wszystkim to, iż klient wykazuje zazwyczaj skłonność do od-
dalania się – z wahaniem i lękiem – od „ja”, którym nie jest. Innymi 
słowy, chociaż klient może nie rozumieć dokąd zmierza, to jednak od 
czegoś się oddala. Dzięki temu, chociaż w sposób negatywny, zaczyna 
określać, kim jest”11.

Takie porzucanie masek, pełne niepokojów i wątpliwości prowa-
dzi człowieka ku sobie samemu, „byciu sobą”. Proces ten częstokroć 
zostaje zapoczątkowany poprzez wgląd w siebie i uświadomienie so-
bie kosztów osobistych, jakie niesie ze sobą podtrzymywanie masek, 
za którymi skrywamy się na co dzień. Zaczynamy liczyć się z faktem, 
iż ktoś może je nieco odsunąć i zajrzeć, co się za nimi kryje. Przeczu-

10  Tamże, s. 34.
11  C. R. Rogers, O stawaniu się osobą, Poznań 2002, s. 208.
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wamy, że możemy wtedy czuć się zaskoczeni, bezbronni, pozbawieni 
sił. W tym sensie budowanie autentyczności poprzez odchodzenie od 
masek jest strategią funkcjonowania polegającą na wyjściu naprzeciw 
„niebezpieczeństwu” ujawnienia, odkrycia przez innych.

Jako trzy inne „kamienie milowe” na drodze do autentyczności 
Rogers wskazuje odchodzenie od powinności, spełniania cudzych 
oczekiwań oraz porzucanie potrzeby, nawyku sprawiania innym 
przyjemności. Powinności te można rozumieć jako zinternalizowa-
ne przekonania człowieka dotyczące tak istotnych kwestii warto-
ściujących, jak „bycie dobrym człowiekiem”, „bycie w porządku”, 
„co powinienem, aby inni mnie akceptowali”, a jednocześnie wielce 
nieostrych i trudno poddających się autorefleksji intelektualnej. Ro-
zeznanie dysfunkcyjnej roli „powinności” nie jest rzeczą łatwą, gdyż 
zbudowane zostały one we wcześniejszych etapach życia (dzieciń-
stwa i dorastania) w procesie nieuświadamianym, a w konsekwencji 
u dorosłej osoby trudno dostępnym introspekcyjnie. Odchodzenie 
od spełniania oczekiwań otoczenia społecznego wymaga odkrycia, 
iż poza konformistycznym dopasowaniem się do zbiorowości, która 
karmi nas za to poczuciem bezpieczeństwa, jesteśmy „kimś więcej”. 
Wyzwanie to polega na odważnym, krytycznym ponownym przyj-
rzeniu się procesowi socjalizacji, jakiej nas poddano, i zdecydowaniu, 
które wpływy akceptujemy, które służą naszemu wzrostowi, a któ-
re odrzucamy. „Potrzeba” sprawiania innym przyjemności w istocie 
jest rodzajem przymusu, nieświadomej strategii sięgania po akcepta-
cję innych ludzi12. Odwołujemy się tu do wiary w społeczną regułę 
wzajemności (liczymy, że inni w rewanżu też nam sprawią przyjem-

12  Należałoby użyć w tym miejscu terminu „podnieta”. W psychologii procesów 
motywacyjnych dokonuje się rozróżnienia między potrzebami a podnietami, gdzie te 
pierwsze są rzeczywiste a drugie pozorne. W tym sensie chęć zjedzenia obiadu, gdy 
jesteśmy głodni, ma odniesienie do realizacji potrzeby pokarmu, zaś ochota na deser po 
sytym posiłku ma charakter podniety, gdyż nie odpowiada ona potrzebie jedzenia, już 
zaspokojonej. Podniety można uznać za fałszywe potrzeby, choć poprzez nawykowe 
i długotrwałe kierowanie się nimi w zachowaniu, poprzez szereg sprzężeń zwrotnych 
zmieniających fizjologiczną równowagę w organizmie, frustracja w ich niezaspokaja-
niu może prowadzić do dyskomfortu, cierpienia podobnego jak przy niezaspokojeniu 
„prawdziwych” potrzeb (np. w nałogach). Podnieta sprawiania przyjemności innym 
(nadskakiwanie, narzucająca się troska, poświęcanie się) oparta jest na urojeniowych 
przesłankach: Nie jest tak, że ktoś oczekuje, że będę dlań miłym. Coś „we mnie” każe 
mi być wobec tej osoby miłym.
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ność akceptacją naszej osoby), obawiamy się też reakcji innych, toteż 
próbujemy uśmierzyć ten lęk zachowaniami oswajająco-służalczymi. 
Rogers przytacza relację swojego klienta pod koniec terapii, który 
uświadomił sobie ciężar tego rodzaju postawy i strategii funkcjono-
wania wśród ludzi: „Zawsze czułem, że muszę robić pewne rzeczy, 
ponieważ ich ode mnie oczekiwano, albo – co ważniejsze – ludzie 
mnie za nie lubili. Do diabła z tym! Myślę, że od tej chwili będę po 
prostu sobą – bogaty czy biedny, racjonalny czy irracjonalny, logicz-
ny czy nielogiczny, sławny czy niesławny”13.

Bycie spójnym to zmierzanie ku autonomii, osiąganie rozeznania 
w mnogości celów, jakie są w nas, oraz wybór, które z nich są nasze 
i które chcemy rzeczywiście zrealizować. Oznacza to samodzielność 
w kierowaniu sobą oraz wzięcie odpowiedzialności z własne wybory.

Rogers zauważa, iż choć jego klienci ogólnie akceptują propono-
wane przezeń drogi do większej autentyczności, to nie dzieje się to 
bez trudu, wątpliwości i okresów stagnacji. Rozumie on ich rozterki: 
„Wolność bycia sobą to w istocie wolność przerażająco odpowiedzial-
na. Człowiek zmierza ku niej ostrożnie, z lękiem, a początkowo prawie 
bez przekonania”. Przytacza słowa jednego z klientów: „Czułem się 
przerażony i bezbronny, odcięty od wszelkiego wsparcia, lecz zara-
zem odczuwałem coś w rodzaju wzbierającej we mnie siły czy mo-
cy”14. Droga do większej spójności naszych uczuć, myśli na ich temat 
oraz komunikowania jest drogą wyboistą i autor podejścia zoriento-
wanego na osobę nie obiecuje na niej łatwych sukcesów. Zmierzanie 
ku samoaktualizacji, jednej z najbardziej istotnych i wyrafinowanych 
potrzeb człowieka, wiedzie poprzez mroczne sfery lęku przed spo-
łecznym odrzuceniem, popadnięciem w szaleństwo, byciem uznanym 
za aroganta, nieprzystosowanego lub za osobę wyalienowaną. Rogers 
pisze, iż człowiek samorealizujący się „nieustannie odkrywa, że bycie 
tym wszystkim, co się z nim dzieje, nie oznacza, że jest zły, czy traci pa-
nowanie nad sobą. Wręcz przeciwnie: może być coraz bardziej dumny 
z tego, że jest wrażliwym, otwartym, autentycznym, samodzielnie kie-
rującym sobą przedstawicielem gatunku ludzkiego, odważnie i z wy-
obraźnią przystosowującym się do zmieniającej się sytuacji”15. 

13  C. R. Rogers, O stawaniu się osobą, dz. cyt., s. 211.
14  Tamże, s. 212–213.
15  Tamże, s. 224–225.
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Wymienione tutaj założenia, tezy i wskazania – w głębokim prze-
konaniu Rogersa – nie ograniczają się do specyficznej relacji terapeu-
ta – klient, choć w niej właśnie najłatwiej mogą być wypróbowywane 
i doskonalone. Twierdzi on, że dążenie do „tego ja, którym się na-
prawdę jest” ma podobne znaczenie i niesie nie mniejsze korzyści 
dla przedstawicieli wszelkich zbiorowości, wspólnot, organizacji czy 
narodów. Jednym z ważniejszych okryć Rogersa było dostrzeżenie 
pola dla aplikacji jego koncepcji autentyczności w obszarze edukacji 
i pedagogiki. Wyszedł on z pragmatycznego założenia, iż lepiej uczyć 
autentyczności i budzić potrzebę samorealizacji wśród młodych, 
nieobciążonych jeszcze wielością masek osobowości oraz z natury 
rozwojowej bardziej ufnych i spontanicznych. Główna teza pedago-
giki rogersowskiej opiera się na założeniu, iż każdy młody człowiek 
posiada swój unikalny potencjał osobisty, a zadaniem edukatora jest 
ten potencjał odkryć i pobudzić. Budzeniu naturalnych zdolności 
uczniów ma służyć postawa nauczyciela, którą opisać można trzema 
postulatami: autentyczności, akceptacji oraz empatii wobec ucznia. 
W ujęciu Rogersa nauczyciel staje się wtedy facylitatorem rozwoju 
ucznia, umożliwiając i podtrzymując znaczące uczenie się. Stopniuje 
on znaczenie wymienionych cech kluczowych nauczyciela: „Zapew-
ne najbardziej podstawową z tych zasadniczych postaw jest prawdzi-
wość lub autentyzm. Gdy facylitator jest prawdziwą osobą, będącą 
tym, czym jest, wchodzącą w relację z uczniem bez póz czy maski, 
jest znacznie bardziej prawdopodobne, że osoba taka będzie efektyw-
na. Oznacza to, że uczucia, których doświadcza, są dla niej dostępne, 
dostępne dla jej świadomości, że jest zdolna żyć tymi uczuciami, być 
nimi, i jest zdolna komunikować je, gdy jest to pożądane. Oznacza to, 
że wchodzi ona w sytuacje bezpośredniego, osobowego obcowania 
z uczniem, spotykając go na zasadzie stosunku osoba – osoba”16.

W naszym języku codziennym „szczerość” niesie zwykle za sobą 
tren niepokoju.

W zwrotach potocznych mówimy: „była boleśnie szczera”, „szcze-
ry do bólu”, zwrot: „pozwól, że będę z tobą szczery” – zwykle ozna-
cza: przygotuj się na słowa przykre. Szczerość, autentyczność kojarzą 
się z zabieraniem czegoś drugiemu człowiekowi. Raczej nie powiemy: 
„będę ciepło i troskliwie z tobą szczery”. Podejrzewamy tu rodzaj we-

16  C. R. Rogers, Freedom to Learn for the 80’s, Columbus 1983, s. 121.
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wnętrznej sprzeczności. Tymczasem z tego, co o byciu autentycznym 
mówi Rogers, jak najbardziej możemy uznać taką formułę za możli-
wą, co więcej, ze wszech miar pożądaną. Rozumie on bowiem trud 
szczerości jako dar osoby oferowany innemu człowiekowi, nie zaś 
sposób bycia, w którym najważniejsza jest autoekspresja i misja na-
rzucania innym swej wewnętrznej prawdy. Autentyczność, szczerość 
w ukazywaniu siebie jest odkrywaniem, odsłanianiem swych – często-
kroć – najsłabszych punktów.

W rok po śmierci Carla Rogersa wydana została praca Johna Amo-
deo i Krisa Wentwortha Pozostając w bliskości17 opisująca znaczenie od-
słaniania się w komunikacji. Podjęli oni temat ważnego paradoksu 
ujawniania siebie – „potęgi bezbronności”. Polega on na tym, że od 
wczesnych lat życia kierujemy się przekonaniem: im więcej pewności 
siebie w naszej ekspresji, zdecydowania, agresywności, tym czujemy 
się silniejsi. W istocie za takich chcemy być uważani. Zdolność tłumie-
nia uczuć, udzielania porad, oceniania innych niczym solidna zbroja 
chroni nas przed zranieniem i daje poczucie panowania nad innymi 
oraz wewnętrzną niepewnością i chaosem. Bezbronność, odsłania-
nie się, wrażliwość, szczerość i autentyczność traktujemy jako nie-
bezpieczne stany utraty kontroli, przejawy naiwności, infantylizmu, 
głupoty lub zachwiania równowagi psychicznej. Paradoks polega na 
tym, że mnogość obron i manipulacji świadczy raczej o słabości niż 
sile. Ta tkwi w odwadze odsłaniania się, spontaniczności bez oglą-
dania się na koszty w rodzaju utraty akceptacji innych. Potęga bez-
bronności tkwi w pozwoleniu sobie na autentyczność. Jest to podjęcie 
ryzyka uruchomienia ważnych zmian w naszych relacjach z innymi. 
Musimy liczyć się z tym, że inna osoba odrzuci nas, gdy ujawnimy 
to, co na dnie naszej duszy. Wielu ludzi woli funkcjonować na za-
sadzie berneowskich gier relacyjnych, gdzie subtelne manipulacje 
i żonglowanie maskami są relatywnie trwałym spoiwem związków 
między ludźmi18. Oto jak tłumaczą znaczenie bezbronności Amodeo 

17  J. Amodeo, K. Wentworth, Being Intimate. A guide to Successful Relationships, Pen-
guin Books Ltd, 1988.

18  Eric Berne, psycholog, jest twórcą analizy transakcyjnej, koncepcji tłumaczącej 
zachowania komunikacyjne w odwołaniu do modelu psychoanalitycznego (trzy in-
stancje które komunikują w osobie: dziecko, dorosły, rodzic) Pogmatwane relacje mię-
dzy tymi instancjami w relacjach międzyludzkich nazywane są przez Berne’a „grami”.

Jego klasyczna pozycja to: W co grają ludzie, Warszawa, 1997.
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i Wentworth: „Ci, którzy odkryli ukrytą siłę bezbronności, zdają sobie 
sprawę, że bycie bezbronnym nie oznacza bycia słabym. Szczerze mó-
wiąc, do doświadczenia i obrony autentycznych uczuć wymagany jest 
szczególny rodzaj siły wewnętrznej, siły, by «trwać przy swoim» (…). 
Nawet głęboka złość może być emocją wyrażoną «czysto», bez skaże-
nia obwinianiem, krytykowaniem czy samousprawiedliwianiem. (…) 
Gdy czujemy się wewnętrznie silni i ufni, nasza komunikacja staje się 
przestrzenią integralnej wolności reakcji partnera i jednoczesnej afir-
macji naszego prawa do własnych uczuć, może też sprawiać, że nasze 
najważniejsze decyzje życiowe będą oparte na naszych rzeczywistych 
potrzebach”19. Konkluzją tych poglądów jest stwierdzenie, iż auten-
tyczność stanowi bramę do prawdziwie głębokiego przeżywania za-
równo w naszym wnętrzu, jak i odkrywania tego, co niepowtarzalne 
w drugiej osobie. Stany wzbierającej siły „gotowości na bezbronność” 
pojawiają się niezbyt często, jednak „podejmując je w sposób auten-
tyczny, uczciwy, możemy od czasu do czasu osiągnąć komunikację 
rozwijającą się w niewerbalne poczucie kontaktu i intymności, które 
można nazwać stanem jedności lub doświadczeniem miłości”20. Aż 
trudno uwierzyć, że słowa te nie wyszły spod pióra Carla Rogersa…

Przedstawione powyżej poglądy Rogersa cechuje spójność, solid-
na argumentacja, autor przytacza częstokroć w swych pracach wyniki 
empirycznych weryfikacji swych tez aplikowanych w poradnictwie, 
terapii i edukacji. Warto jednak pamiętać, że brzmią one przekonująco, 
gdy odniesiemy je do paradygmatu psychologii humanistycznej. Do 
takich kluczowych założeń, jak wiara w nadrzędną rolę świadomości 
w funkcjonowaniu osoby, wiarygodność i skuteczność introspekcji 
jako metody samopoznania czy istnienie wrodzonego imperatywu 
rozwoju, jak też potrzeby samorealizacji, jako głównego motywatora 
w urzeczywistnianiu się jako istoty ludzkiej. Jak się jednak sprawy 
mają co do ludzi, którym nic o samorealizacji nie wiadomo? Jedno-
stek, których potrzeby obejmują sferę fizyczną, bezpieczeństwa i afi-
liacji? Osób, których zdolność introspekcji jest ograniczona?

Być może propozycje Rogersa adresowane są do nielicznych, 
tych, którzy osiągnęli pewien poziom rozwoju osobistego. Ludzi, któ-

19  J. Amodeo, K. Wentworth, Odsłaniająca siebie komunikacja: istotny pomost między 
dwoma światami, za: Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, Warszawa 2005, s. 263.

20  Tamże, s. 265.
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rych cechuje wrodzona, ponadprzeciętna wrażliwość i zdolność do 
empatii, jak też szczególne cechy osobowości umożliwiające zdolność 
do refleksji oraz budzące odwagę do zmian.

Można sformułować pogląd, iż „bycie autentycznym” jest swo-
istym luksusem w zawiłej sieci kompromisowych relacji w życiu 
społecznym. Nasza spójna szczerość – tak jak wierzy Rogers – rodzi 
autentyczność u innych. Można się z tym zgodzić, zakładając, że 
napotykamy osoby o podobnej wrażliwości i zbliżonym poziomie 
samoświadomości. Jednak równie często bycie autentycznym rodzi 
u innych niepokój, a nawet – lepiej lub gorzej skrywane – przeraże-
nie. Mówiąc szczerze, w subtelny, aczkolwiek wyraźny sposób for-
mułujemy oczekiwanie wobec drugiego człowieka „wzajemności 
w ujawnianiu własnej prawdy”. Nie każdy jest na tę wzajemność go-
towy. Jest to przypadek zaambarasowania osoby obdarowanej nazbyt 
cennym prezentem, w sytuacji, gdy nie stać jej na rewanż. Reakcje 
ludzkie ulegają wtedy usztywnieniu, prawdziwe postawy pozosta-
ją ukryte, już nie za pojedynczą, ale podwójną gardą masek. Bywa, 
że reakcją na szczerość, ujawnione emocje jest drwina, ironia, będące 
sposobem rozładowania duszącego napięcia emocjonalnego. Ludzie 
w takich sytuacjach często parodiują postawę terapeutyczną: „Chcesz 
o tym porozmawiać?…”. Trzeba mieć świadomość, że postawa auten-
tyczności jest postawą wyjątkową, godzi w powszechność. Jest o tyle 
nonkonformistyczna, że w zbiorowościach ludzie „umawiają” się, że 
będą dopasowywać się do dominujących norm i rytuałów, zaś norma 
„bycia autentycznym” nie ma charakteru statystycznego, lecz stanowi 
wyjątek. Trudno być nonkonformistą w zbiorowości konformistów: 
wiele wyzwań staje przed osobą autentyczną w grupie, gdzie akcep-
towana jest gra masek, fasadowość i powierzchowność rytuałów spo-
łecznych; „wzajemne krycie swych półprawd”.

W szeregu podejść do komunikacji zakłada się, że istotną funkcją 
języka (werbalnego, jak i języka ciała) jest ukrywanie, maskowanie 
określonych treści. Trudno wyobrazić sobie pewne sfery aktywności 
międzyludzkiej, gdzie ta funkcja nie odgrywałaby kluczowej roli. Dy-
plomacja, polityka, działy PR przedsiębiorstw rekrutują szczególnych 
ludzi i szkolą w „byciu nieszczerymi” tak, aby nieszczerość nosiła 
znamiona autentyczności. Również wychowanie, proces socjalizacyj-
ny i nauka zasad savoir-vivre stanowią trening młodego człowieka 
w ukrywaniu własnych przeżyć i myśli. Czy rzeczywiście skazani 
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jesteśmy na pływanie w konformistycznym oceanie półprawd, prze-
milczeń, eufemizmów i „białych kłamstw”? Przymuszeni presją norm 
kulturowych i umów społecznych do rezygnowania z autentyczno-
ści znacznie częściej, niż bylibyśmy skłonni się odważyć? Można się 
spotkać z przedstawianiem wyzwania autentyczności osobistej jako 
zagrożenia dla ustalonego porządku zasad współżycia, a nawet war-
tości. Pułapki myślenia dychotomicznego o tej sprawie nie ustrzega 
się nawet filozof tej klasy, co Leszek Kołakowski: „Cnoty towarzy-
skie jak dyskrecja i uprzejmość, bardzo często ocierają się o kłamstwo, 
ale trudno nie przyznać, że gdyby tych cnót nie było, życie zbioro-
we byłoby znacznie gorsze, niż jest i nie tyle oddychalibyśmy czy-
stym powietrzem prawdy, ile żylibyśmy wśród chamstwa. I tych, 
co zawsze bez zastanowienia mówią to, co za prawdę – słusznie czy 
niesłusznie – mają, uważamy za chamów”21. Nieszczerość nazywa-
na uprzejmością i taktownością jako akceptowalny sposób bycia, 
poprzez powszechność uzyskała status normy statystycznej. Kto od 
tej normy odstaje, powinien – niczym posłaniec przynoszący złą no-
winę – liczyć się z niechęcią i niezbyt przyjazną etykietą chama. Być 
może z tego powodu prace Rogersa, po przeszło 20 latach od jego 
śmierci nie cieszą się szczególną popularnością?

W podobnym duchu wypowiada się Neil Postman, teoretyk komu-
nikacji. Zauważa on, że często traktuje się dobrą komunikację (a więc 
i autentyczną) jako panaceum na ludzkie problemy i konflikty. Trafnie 
zauważa, że komunikacja posiada limitowane możliwości rozwiązy-
wania konfliktów, których przyczyny są znacznie poważniejsze niż 
brak szczerości. Postman dowodzi, że w sferze publicznej, gdzie emocje 
ludzkie ulegają niekontrolowanym eskalacjom, lepiej „mądrze ukry-
wać”, niż „głupio odkrywać się”. Credo jego poglądu brzmi: „Czasami, 
im mniej ludzie wiedzą o innych ludziach, tym lepsze jest samopoczu-
cie wszystkich”22. Być może Postman ma tu rację, niewątpliwie zgodzą 
się z nim wyznawcy starej żydowskiej maksymy, mówiącej, iż „szczę-
ście jest sumą nieszczęść, które nas nie spotkały”. Jednak w świetle po-
zytywnej definicji zdrowia psychicznego i ludzkiego rozwoju, do której 
odwołują się psychologowie humanistyczni, dobre samopoczucie wy-

21  L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 1997, s. 29–30, za: J. Antas, 
O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2008.

22  N. Postman, Magiczne lekarstwo komunikacji, [w:] Mosty zamiast murów, dz. cyt., 
s. 267.
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nikające ze „słodkiej” niewiedzy tego, co tkwi w duszy i sercu innych 
ludzi, oddala nas od prawdziwie ludzkiej relacji „ja – ty”. Ujmując to 
językiem kategorii zdrowia psychicznego, życie na powierzchownym 
poziomie relacji z innymi chorobą nie jest, ale do pełni zdrowia (i roz-
woju) daleko. Autor ten stawia też postawie autentyczności zarzut in-
nej natury. Słusznie zauważa, że w szeregu codziennych doświadczeń 
nie przeżywamy w danej chwili jakiegoś jednego uczucia lub myśli, 
lecz raczej ich konglomerat. Jest to zgodne z danymi doświadczalny-
mi uzyskanymi przez psychologów poznawczych23. Trudno wyrazić 
jednocześnie wszystkie te stany, jednostka musi dokonać selekcji. Jak 
zauważa Postman: „Jeśli w jakimś momencie przeważa złość, to nie 
oznacza to, że jest ona bardziej „autentyczna” niż miłość, smutek lub 
troska, z którymi się miesza. Wyrażenie samej złości jest w nie mniej-
szym stopniu „nieszczere”, niż jakiekolwiek inne częściowe przedsta-
wienie tego, co odczuwamy”24. Zrównywałby on tutaj „autentyczność” 
ze zdolnością do otwartego wyrażenia się w pełni. Wiadomo, że jest to 
postulat niemożliwy do spełnienia. Tak więc i ten autor przedstawia 
problem z punktu widzenia logiki dwuwartościowej: albo wyrażamy 
się w pełni, jednakowo komunikując pełną gamę naszych mieszanych 
odczuć, albo nie mamy prawa nazywać autentycznością tego, co cechu-
je naszą aktywność komunikacyjną w relacji.

Równie kontrowersyjny pogląd prezentuje Postman na temat 
autentyczności w relacji wychowawczej: „Nie ma żadnej racji prze-
mawiającej za tym, by rodzice byli zawsze szczerzy wobec swoich 
dzieci (podobnie jak dzieci zawsze szczere wobec swoich rodziców). 
Celem rodzicielstwa nie jest uczciwość, lecz wychowanie dzieci na 
kochające, hojne, ufne i kompetentne osoby. (…) Podobnie, niby z ja-
kiej racji twój szef powinien zawsze wiedzieć, o czym myślisz”25. Je-
żeli nie szczerość, spójność, autentyczność, jako składniki postawy 
rodzicielskiej, to co w zamian? Jaka inna postawa miałaby sprzyjać 
rozwojowi wymienionych cech u dzieci, tego autor niestety nie poda-
je. Inna sprawa, że poprzez użycie dużego kwantyfikatora „zawsze” 

23  Skale do pomiaru emocji osób badanych zawierają często trzy podskale: uczuć 
pozytywnych, uczuć negatywnych oraz ogólnego poziomu pobudzenia, np. J. A. Edel, 
M. Ch. Burke, The Power of Feelings in Understanding Advertising Effects, „Journal of Con-
sumer Research”, 1987, vol. 14, nr 3 (December), s. 421–433. 

24  N. Postman, Magiczne lekarstwo komunikacji, dz. cyt., s. 269.
25  Tamże, s. 268.
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sam sobie wytrąca oręż argumentacji z rąk. Raczej ustosunkowuje się 
on do swojej własnej definicji autentyczności, tego, co on sam z nią 
utożsamia, nie zaś do tego, jak ujmuje ją psychologia humanistyczna. 
Carl Rogers w swoich pismach wielokrotnie przypominał, iż auten-
tyczność jako postawa życiowa niesie ze sobą konieczność roztropne-
go decydowania, kiedy, w jakich warunkach i wobec kogo ujawniać 
swe uczucia. Inna sytuacja ma miejsce podczas kontaktu terapeutycz-
nego (np. które części mego przeżycia mogą być pomocne klientowi), 
inna w relacji wychowawczej (np. na ile wychowanek jest dojrzały, 
aby skonfrontować się z uczuciami nauczyciela – facylitatora). Bycie 
autentycznym – u Rogersa – zawsze łączy się z poczuciem odpowie-
dzialności.

Gdyby, w podsumowaniu pokusić się o konkluzję, odpowiadają-
cą na pytanie: Jak podejmować wyzwanie bycia autentycznym, mimo 
świadomości mało sprzyjających warunków społecznych do ujaw-
niania tej postawy życiowej, należałoby odnieść się do myśli Rogersa 
poświęconych akceptacji oraz empatii. Akceptacja oznacza rodzaj go-
towości otwarcia się na drugiego człowieka, takiego jakim jest. Przyj-
muje się go „jako odrębną osobę, czerpiącą wartość z samej siebie (…) 
z troską, pozbawioną chęci zawładnięcia nią”26. 

Postawę akceptacji cechuje ufność wobec drugiej osoby, przeko-
nanie, że jest ona godna zaufania. Akceptując innego, unika się na-
stawienia oceniającego, porównującego lub klasyfikującego. Rogers 
używa zamiennie z postawą akceptacji terminu: „bezwarunkowo 
pozytywne nastawienie do drugiego”. Takie nastawienie jest moż-
liwe dla osoby spójnej wewnętrznie; takiej, która akceptuje własne 
ambiwalentne i trudne uczucia, dzięki czemu potrafi widzieć innych 
w sposób klarowny, wolny od projekcji. Z kolei empatyczne zrozu-
mienie zbudowane jest na umiejętności wchodzenia w wewnętrzny 
świat innej osoby tak, by spróbować odczuwać świat w taki sposób, 
jak odczuwa go ona. 

O empatycznych aspektach bycia z drugą osobą Rogers pisze: 
„Oznacza [ona] wejście w osobisty świat percepcji [drugiej osoby] 
i całkowite zadomowienie się w nim. Obejmuje to nieustanną wraż-
liwość na zmieniające się odczuwane znaczenia, które przepływają 
przez drugą osobę, na lęk, wściekłość, czułość lub zagubienie czy 

26  C. R. Rogers, Freedom to Learn for the 80’s, dz. cyt., s. 124.
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cokolwiek innego, czego ona doświadcza. Oznacza to czasowe ży-
cie życiem innej osoby, delikatne poruszanie się w nim, bez dokony-
wania ocen. Oznacza wyczuwanie tego, czego ona sama jest ledwie 
świadoma, lecz nie jest to usiłowanie odkrycia całkowicie nieświado-
mych uczuć, gdyż mogłoby to być zbyt wielkim zagrożeniem. Empa-
tia obejmuje również komunikowanie twoich odczuć na temat świata 
tej osoby – ty patrzysz bowiem bez lęku, świeżym spojrzeniem na to, 
czego ona się boi. (…) Stajesz się godnym zaufania towarzyszem tej 
osoby w jej własnym świecie”27. Konsekwencją opisanego procesu 
jest skłonność od odkładania na bok własnych przekonań, światopo-
glądu i wartości, aby bez nastawień i uprzedzeń zanurzyć się w świat 
drugiej osoby. Oznacza to konieczność zapomnienia – na chwi-
lę – o swoim „ja”. Rogers podkreśla, że empatia jest wyzwaniem nie 
dla każdego: „Zrobić to mogą jedynie osoby, które czują się wystar-
czająco pewne: wiedzą, że nie zgubią się w niekiedy dziwnym świe-
cie drugiego człowieka i że będą się dobrze czuły, powracając – gdy 
tego zechcą – do własnego świata”28.

Autentyczność – bycie blisko tego, co się dzieje we mnie – wspar-
te postawą ufność i akceptacji drugiego człowieka, co więcej, wzbo-
gacone gotowością do empatii, współodczuwania, jawi się jako war-
tościowa postawa społeczna oraz cel doskonalenia się i samorealizo-
wania człowieka. Z tego, co powyżej powiedziano, wynika, że jest to 
prawdziwie ludzkie wyzwanie, dla wielu zbyt trudne i niepokojące, 
aby je podjąć. Życie w utartych koleinach powierzchownych rytu-
ałów, powielanych postaw od rodziców, konformizmu, wzorów 
kulturowych i grupowych mód częstokroć bywa łatwiejsze. Dzięki 
postawie oportunistycznej, dyplomatycznej można żyć bezpiecznie. 
Pewien filozof powiedział: „Ludzie myślą, że bogowie piją wino, nie 
wiedząc nic o istnieniu ambrozji…”29.

Jeżeli niniejsze opracowanie, poświęcone myśli Carla Rogersa co 
nieco uchyliło w tej materii rąbka tajemnicy, uznam, iż jego cel został 
osiągnięty.

27  Tenże, Sposób bycia, dz. cyt., s. 155.
28  Tamże, s. 156.
29  Niniejszego cytatu – w oryginale, użytego w odniesieniu do wyższości filozo-

fii nad psychologią – pochodzącego od francuskiego wykładowcy na Uniwersytecie 
w Strasburgu, użyłem dzięki dr. Rafałowi Abramciowowi z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie.
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Autentyczność w życiu publicznym

Piotr Bartula

Człowiek, który był Solomonem Perelem

W galerii „Noc Cywilizacji” pomiędzy innymi postaciami znaj-
dujemy figurę niemieckiego Żyda, Solomona (Szlomo) Perela, któ-
rego życie przypadło na czas europejskiej wojny domowej wygranej 
przez dwa zewnętrzne imperia – amerykańskie i sowieckie. Chcąc 
przetrwać we wrogim świecie Solomon Perel zmieniał maski – raz 
wrogich, a raz sojuszniczych – ideologii. Od 1941 do 1942 roku służył 
w Wermachcie, a w latach 1942–1945 uczył się w szkole Hitlerjugend. 
Przebywając wcześniej (1939) w sowieckim komsomole, powtarzał 
wraz z innymi slogan, że religia to opium dla ludu. W szczęśliwszych 
już czasach odzyskania przez Europejczyków względnej wolności 
został bohaterem filmu Agnieszki Holland pt. Europa, Europa (1990). 
Film ten zrobił swego czasu karierę w Europie i za Oceanem, aspi-
rując nawet do nagrody Oscara. Uczestniczący w licznych konferen-
cjach prasowych prototyp filmowego bohatera pełnił wówczas rolę 
żywej reklamy Europy, Europy. Podczas wielu przedpremierowych 
pokazów filmu intrygował szeroką publiczność opowieścią o swo-
jej śmiertelnej chorobie utraty tożsamości. Miotany niczym liść po-
dmuchami Historii, przez historię znękany wziął jednak w końcu na 
niej odwet i został Kimś Konkretnym – bohaterem filmu i mediów. 
W jesieni życia zdecydował się na nie lada akt odwagi, mianowicie 
na opowiedzenie o swoim zniszczonym życiu, o ukrywaniu auten-
tycznej tożsamości, która w rezultacie prawie z niego wyparowała. 
Figura Perela odsłania przed nami – przynajmniej częściowo – tajni-
ki ketmana i strategii przetrwania w społecznej jaskini cieni ludzkich 
widm, tak w czasie wojny, jak i pokoju. Jak wiemy od sławnego po-
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ety i uciekiniera ze zniewolonego Polis, ketman1 była to specyficzna 
metoda obrony przed zniewoleniem wewnętrznym obrana przez 
ludzi, którzy przymusowo połknęli pigułkę Murti-Binga2, czyli do-
starczony im drogą organiczną światopogląd3. Ketman był zatem 
w praktyce czymś w rodzaju przystosowawczej taktyki zachowania 
indywidualności w warunkach poważnego zagrożenia życia wege-
tatywnego i – co ważniejsze – życia duchowego. Postępowanie takie 
nie było oczywiście prostą zdradą kogoś, czegoś lub samego siebie, 
chociaż niewątpliwie granica zdrady bywała płynna i czasami niepo-
strzeżenie – umyślnie lub mimowiednie – przekraczana. Przypomi-
nała znany w terapii uzależnień zespół iluzji i zaprzeczeń. Przypadek 
Solomona Perela był nietypowy, ale nie wyjątkowy. Według udoku-
mentowanych danych w Wermachcie w okresie drugiej wojny świa-
towej służyło około 150 tysięcy Żydów i mischlingów aspirujących do 
bycia Aryjczykami lub tylko aryjskość symulujących, by przetrwać4. 
Służba ta nie oznaczała oczywiście pełnej identyfikacji z nazizmem, 
chociaż niekiedy dochodziło do prawdziwej i zbrodniczej kolabora-
cji, a nawet do kierowania obozami koncentracyjnymi. Tak było na 
przykład w przypadku Fritza Scherwitza, który – jako Żyd i członek 
NSDAP – zarządzał obozem koncentracyjnym koło Rygi, a po wojnie 
pracował w Monachium w organizacji pomagającej Żydom w odzy-
skaniu zagrabionego przez nazistów majątku. W końcu został rozpo-
znany i postawiony przez sądem jako zbrodniarz wojenny5. Z kolei 
spokrewnionego z Żydami feldmarszałka Erharda Milcha Adolf Hi-
tler cenił ponoć wyżej niż Hermanna Göringa. Nie zgłaszał również 
zastrzeżeń wobec żydowskich oficerów, którzy służyli w marynarce 
pod rozkazami admirała Karla Dönitza6. Rzecz jasna, każdy konkret-

1  Pojęcie to wprowadził i spopularyzował swego czasu Czesław Miłosz w książce pt.  
Zniewolony umysł.

2  Był to mongolski filozof z powieści S. Ignacego Witkiewicza pt. Nienasycenie.
3  Por. A. Walicki, Spotkania z Miłoszem, Londyn 1985, rozdz. pt. Nowa Wiara.
4  Por. B. M. Rigg, Żydowscy żołnierze Hitlera, Nieznana historia nazistowskich ustaw ra-

sowych i mężczyzn pochodzenia żydowskiego w armii niemieckiej, Warszawa 2009. Jak pisze 
autor książki, inspiracją do jej napisania była także „opowieść o Żydzie Szlomo Perelu, 
który ukrywał swoją tożsamość”. 

5  Por. tamże, s. 279.
6  Por. W. Maser, Hitler i Stalin. Fałszerstwo. Wymysł. Prawda, tłum. Beata Giblak, 

s. 413. Autor ten potwierdza dane Rigga: „Jak twierdzi amerykański historyk Brian 
Marc Rigg (Hitlers judische Soldaten, Paderborn 2003), w sumie służyło w Wermachcie 
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ny przypadek wymagałby osobnego rozpatrzenia, ponieważ granica 
między zwykłą zdradą dla kariery a ketmanieniem jest – pomijając 
przypadki ewidentne – trudno uchwytna i płynna. Co innego wszak 
pod pozorem ketmana pozostawać zbrodniczym kolaborantem, a co 
innego uprawiać politykę przetrwania dla dobra własnego, bliźnich 
czy nawet narodu. W gruncie rzeczy nie wiadomo, kiedy mamy do 
czynienia ze zwykłą nikczemnością i jej późniejszym usprawiedliwia-
niem, a kiedy z wyrafinowaną formą oporu wobec ideologicznego 
Lewiatana, do którego życzeń i poleceń trzeba się przystosować, aby 
nie zginąć. Ceną wewnętrznego oporu wobec ideologii i propagandy 
musi być czasami „hańba” przystosowania do dobrze zrozumianej 
tzw. konieczności historycznej. Zaiste, niełatwo każdorazowo trafnie 
zgadnąć, gdzie kończy się strumień ketmana, a zaczyna rzeka nik-
czemności; trudno rozeznać, w którym momencie ochronna maska 
niszczy naszą autentyczną twarz. Historycy myśli politycznej i filozo-
ficznej z łatwością wskażą wiele przypadków filozofowania w masce 
(np. Kartezjusz). Filozofom znane jest też pojęcie sytuacji granicz-
nej, tworzącej problemy nierozwiązywalne na gruncie tradycyjnej 
etyki. Dobrą ilustracją takiej sytuacji jest np. dylemat rozpatrywany 
przez Alberta Venna Diceya: żołnierz może być skazany przez sąd 
polowy na rozstrzelanie za odmowę wykonania rozkazu, ale sąd cy-
wilny i ławnicy mogą posłać go na szubienicę za jego wykonanie7. 
Problem w tym, że pojęcie sytuacji granicznej każdorazowo definiują 
konkretne osoby pozostające na różnych poziomach moralnych i in-
telektualnych. Dla niejednego z nas „sytuacją graniczną” będzie fak-
tyczny wybór życia własnego lub brata, a dla innego zaledwie obawa 
o awans lub utratę samochodu. Notabene izraelscy Żydzi dokonali 
po wojnie praktycznego rozróżnienia maski ketmana i zbrodnicze- 
go konformizmu, wprowadzając do prawodawstwa Izraela odstęp-
stwo od prawa religijnego halachy, uznającego za Żyda wyłącznie 

ok. 150 tys. mężczyzn będących «w połowie» i «w jednej czwartej» Żydami – od szere-
gowego żołnierza do feldmarszałka. 18 września 1942 r. minister żywności i rolnictwa 
Rzeszy zarządził, że wszystkie, od Pierwszego rozporządzenia do Ustawy o obywa-
telstwie Rzeszy z 14 listopada 1935 r., postanowienia dotyczące mocnego ograniczenia 
zaopatrzenia w artykuły spożywcze ludności żydowskiej zostają zniesione, jeżeli do-
tyczą one Żydów, których «potomkowie» pomimo «ich cech mieszanych należeli do 
Wermachtu»” (s. 413).

7  Por. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1987, s. 118.
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tego, kto miał matkę żydówkę lub w należyty sposób przeszedł na 
judaizm. Znany jest precedens Rufeisena, wprowadzający kategorię 
Żyda katolika i legalizujący konwersję dla ratowania życia w latach 
od 1941 do końca wojny8. Ortodoksyjni Żydzi odmówili jednak takim 
„zaryzowanym” Żydom prawa do bycia autentycznymi Żydami. 

Niezależnie od politycznego i społecznego wymiaru tego pro-
blemu, ważniejsze dla zrozumienia figury z galerii „Noc Cywiliza-
cji” jest indywidualny wymiar losu Solomona Perela, wykazujący 
wszelkie objawy choroby Nabytego Zespołu Deficytu Natury Ludz-
kiej (AHNDS)9, nieuchronnie wiodącej do śmierci tożsamości. Pole-
gała ona na tym, że prawie od początku swojego świadomego życia 
uprzytamniał sobie, że jest winny, nie wiedząc dlaczego. W podob-
ny sposób odczuwają świat dzieci, które nocą nie potrafią zapanować 
nad swoją fizjologią oraz religijni młodzieńcy, doznający erotycznych 
marzeń sennych. U Solomona Perela odpowiednikiem tych nieprzy-
jemnych doznań była właściwość – a w psychologicznym odbiorze 
defekt – fizyczna, która w noc cywilizacji podczas wojny aryjsko- 
-żydowskiej, niemiecko-polskiej, bolszewicko-nazistowskiej, hitle-
rowsko-stalinowskiej, amerykańsko-europejskiej, wschodnio-zachod-
niej nabrała wyjątkowo złowieszczego znaczenia. Obrzezanie, które 
miało przywiązać chłopca do wspólnoty religijno-politycznej i nadać 
mu widzialny znak tożsamości religijnej, społecznej i rasowej, stało 
się znakiem-stygmatem niezawinionej winy. W warunkach przypły-
wu nazistowskiej ideologii oznaczało psychologiczną i egzystencjalną 
inicjację w zło świata. To, co w rodzicielskich zamierzeniach miało 
tożsamość młodzieńca wzmacniać w nowych warunkach społecz-
nych, nie pozwoliło mu pozostać sobą. Przeciwnie: stało się przyczyną 
licznych nieszczęść psychologicznych, politycznych i erotycznych, al-
bowiem młodzieniec musiał swą nagość kryć przed ukochaną z Hitler- 

8  „Państwo Izrael stosuje tak zwany precedens Rufeisena, uznającego za Żyda każ-
dego, kto spełnia warunki halachy i kto nie przejął innej religii. Oznacza to, że można 
być powiedzmy, Żydem katolikiem wedle Halachy, ale wedle izraelskiego prawa – już 
nie. Zasadę wprowadzoną przez precedens Rufeisena złagodzono przez nadawanie ty-
tułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, uznając za dopuszczalną konwersję, któ-
ra ratowała życie. Yad Vashem ustalił nieco arbitralnie, że uznaje żydostwo osób, które 
przeszły na inne wyznanie od początku 1941 r. do końca wojny” (G. S. Paulsson, Utajone 
miasto, Kraków 2007, s. 7–8).

9  Por. P. Bartula, AHNDS (Nabyty Zespół Deficytu Natury Ludzkiej), „Arcana”, 2010, 
nr 1(91). 
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jugend. Wszystko to sprawiało, że zaczął chorować na AHNDS, tra-
cąc powoli zdolność rozróżniania między tym, co jest słuszne, a tym, 
co pojawia się i znika jako cień słuszności w społecznej jaskini nazi-
zmu czy komunizmu. Głównym motywem jego postępowania stał 
się więc strach przed śmiertelną demaskacją i „dobre” przystoso-
wanie do złej Europy. Zmagając się z tragicznymi okolicznościami 
życia, dzięki taktyce ketmana (a może tylko wrodzonemu sprytowi) 
wychodził cało z wielu opresji, gdy inni ginęli. Brak ideowego zaan-
gażowania pozwalał mu bowiem przyjmować barwy różnych ideo- 
logii oraz przywdziewać kształty różnych społecznych masek. Nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że ratując za wszelką cenę życie wege-
tatywne, Solomon Perel niszczył w tym samym momencie duchowe 
fundamenty swojego istnienia. Czy można bez zgubnych dla siebie 
konsekwencji z równym przekonaniem (a raczej brakiem przekonań) 
pozostawać komsomolcem i członkiem Hitlerjugend; z podobną żar-
liwością (a raczej z jej brakiem) składać przysięgę Bogu, Hitlerowi 
i Stalinowi? Czy aby nie są to raczej typowe symptomy śmiertelne-
go procesu AHNDS, prowadzącego do śmierci tożsamości. Drążeni 
przez tę chorobę ludzie mimowiednie znajdują właściwy rytm (bo 
przecież nie sens) trwania (bo przecież nie życia) w maszerującej ko-
lumnie niezależnie od tego, dokąd i w jakim celu tę kolumnę skie-
rowano – ku aryjskiemu, komunistycznemu, czy demo-liberalnemu 
kresowi historii. „Za wszystkimi tymi masówkami i apelami – pisał 
Hermann Rauschning – kryła się myśl, że w maszerującej, ćwiczą-
cej kolumnie, w wymarszu, w miarowym kroku wojskowym przez 
funkcjonalną integrację można wzmocnić przeżycie wspólnoty pier-
wotnej”10. Jeden i drugi sposób maszerowania taką pierwotną „au-
tentyczność” u wielu wydrążonych chorobą ludzi wzmacniał lub 
ją wymuszał, a poczucie indywidualności osłabiał, gasił, uśmiercał. 
Graniczy z pewnością opinia, że nic lepiej od maszerowania i kolek-
tywnego śpiewu nie potrafi wyprać człowieka z wszelkiej treści mo-
ralnej i sprowadzić go wyłącznie do funkcji pierwotnych. Niejeden 

10  H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, tłum. Stanisław Łukomski (Julian Maliniak), 
Warszawa 1996, s. 76. I dalej: „Owe wieczne marsze po nocy, owe przemarsze wspól-
noty narodowej wydawały się niedorzecznym marnotrawieniem sił i czasu. Dopiero 
znacznie później i w tym również dostrzeżono wyrafinowaną wolę, dobrze umiejącą 
dostosować środki do przyświecającego jej celu. Maszerowanie odwraca uwagę. Ma-
szerowanie zabija myśl. Maszerowanie niweczy indywidualność”.
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wybitny człowiek z galerii „Noc Cywilizacji” w przypływie szcze-
rości opowiadał, iż obserwując kolektywne przemarsze ze śpiewem, 
chciał się do tych marszów przyłączyć11. Po zakończeniu wojny So-
lomon Perel nie musi już maszerować, bo wolny świat tego odeń 
(od nas) nie wymaga, tylko płacze nad grobem pochowanego pod 
Łodzią ojca, zagłodzonego przez niemieckich nazistów… Płacze też, 
śpiewając stare hymny na spotkaniu z kombatantami nocnych mar-
szów z pochodniami… Można dzisiaj patrzeć na biednego Solomona 
Perela jak na przysłowiowego „człowieka bez właściwości”, jak na 
kogoś moralnie przezroczystego – człowieczy cień. Inteligentna re-
żyser filmu Europa, Europa tak właśnie zrobiła – powściągnęła język 
wartościowania i opowiedziała historię jednego z Kandydów, któ-
rych w minionych czasach nie brakowało, a i teraz nie brakuje. Figu-
ra Salomona Perela przywodzi na myśl refleksje filozoficzne w stylu 
Sartre’a czy Gombrowicza, że człowiek jest wyłącznie Sytuacją, która 
całkowicie określa jego zachowanie i myślenie. Skoro autentyczność 
jest niemożliwa, to oczywiście w żaden sposób nie można ocenić 
ludzkiego postępowania, bo braknie nam kryterium indywidualnej, 
poza-sytuacyjnej „winy”. Tam, gdzie znika idea nieśmiertelności, 
giną kryteria oceny.

Za zbyt łatwe, a nawet nieuczciwe trzeba więc uznać moralistycz-
ne krucjaty prowadzone z pozycji komfortu dzisiejszego konsumenta 
programów telewizyjnych typu Big Brother wobec ludzi podejmują-
cych decyzje w skrajnie niekomfortowych sytuacjach granicznych, 
dyktowanych przez prawdziwego Wielkiego Brata. Za zbyt łatwe 
trzeba także uznać sądy młodych ludzi biczujących moralistyczną 
szpicrutą swoich dziadków i ojców, bez uwzględniania ich ówcze-
snych sytuacyjnych motywacji. Pozorny komfort moralny młodych 
i zdrowych skazuje ich często na wadliwe postrzeganie „starych” 

11  Bronisław Łagowski pisze na ten temat: „Przypominają mi się słowa Simone Weil, 
która napisała, co miano jej później za złe, że gdy słyszy śpiewający oddział hitlerow-
ców, to ma ochotę do nich się przyłączyć” (B. Łagowski, Andrzej Walicki – widz i uczest-
nik, [w:] Wokół Andrzeja Walickiego, Warszawa 2009, s. 62). Ten sam autor precyzuje tam 
też pojęcie ketmana: „Ketman jest według Walickiego, a także przecież według Miłosza 
czymś odmiennym od oportunizmu i ma miejsce tylko wówczas, gdy jednostka odnosi 
się do swoich przekonań z powagą, broni swojej wewnętrznej wolności i autentyczności 
w warunkach, gdy mimo wszystko lub nade wszystko pragnie zachować więź ze wspól-
notą wyznającą pewną ortodoksję, której ta jednostka nie jest w stanie przyjąć w całości 
i bez zastrzeżeń” (tamże, s. 60). 
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z ich „chorą” historią. Hipertrofia ocen to prosta droga do fałszywej 
etyki rozliczeń niezawinionych win i nakładanie nienależnych kolek-
tywnych kar. W tym samym stopniu dotyczy to oceny konkretnych 
nazistów, konkretnych komunistów i konkretnych Żydów kolaboru-
jących z ich własnymi oprawcami. Niemniej jednak chwalebna po-
wściągliwość ocen rodzi zawsze niepokojące pytania: Jak w takiej 
całkowicie przezroczystej etycznie atmosferze odróżnić ofiarę Pere-
la od oprawcy Eichmanna, który także uprawiał ketman przetrwa-
nia i ketman pracy zawodowej wymagającej awansu dla utrzymania 
rodziny? Jak odróżnić postawę Hessa od zachowania Maksymiliana 
Kolbego, który cenił własne życie niżej niżeli człowieczeństwo w so-
bie. Jak odróżnić Europę Adolfa Hitlera od Europy Immanuela Kanta, 
utraconej przez Solomona Perela i wielu innych żyjących do dzisiaj in-
teligentnych ludzi, próbujących w noc cywilizacji znaleźć rytm swoje-
go życia w tańcu prowadzonym przez Stalina i Hitlera… 

* * *
My ludzie czasów komfortu lubimy megalomańsko głosić, iż ket-

man przetrwania nas nie dotyczy, bo rozpowszechniony był ponoć 
wyłącznie w świecie pozbawionym wolności, kiedy ciemność w po-
łudnie niszczyła autentyczne życie, oferując w zamian prymitywną 
integrację maszerującej drużyny. Czy jednak czas ten został już rze-
czywiście zamknięty w galerii figur woskowych „Nocy Cywilizacji”? 
Można w to wątpić. Nadal dosyć poważną i wciąż powtarzaną omył-
ką poznawczą jest utożsamianie przymusu państwowego z totalitar-
nym. A przecież zasadniczym składnikiem totalnego przymusu jest 
nie tyle utrzymanie obywateli w rygorach strachu, ile zmuszanie ich 
do błędnego postrzegania rzeczywistości12. Należałoby rozróżniać, 
a nie jest to łatwe zadanie, postawę uznania przez wielu ludzi żyjących 
w czasach nazizmu i komunizmu realnego państwa – Lewiatana od 

12  To często gubione lub zapominane rozróżnienie tkwi u podstaw wysoce dys-
kusyjnego, hobbesowskiego tekstu B. Łagowskiego Lewiatan zwany PRL-em, [w:] tenże, 
Szkice antyspołeczne, Kraków 1997. Łagowski opisał w nim powolne wydobywanie się 
realnego państwa jako wyłącznie aparatu przymusu spod władzy państwa utopii ko-
munistycznej i rządów nadrzeczywistości. Równocześnie jednak musiało ono pozosta-
wać w obrębie sowieckiego imperium, stanowiącego fragment geopolitycznego fatum, 
do którego można się było przystosować lub zginąć.
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podlegania „władzy” utopii komunistycznej i rządom nadrzeczywi-
stości. Nie da się zaprzeczyć, że powojenne polskie Polis z ocalałymi 
w nim ludźmi, którzy nie chcieli uciekać, musiało pozostawać w obrę-
bie sowieckiego imperium, stanowiącego fragment geopolitycznego 
fatum, do którego można było się przystosować albo zginąć. Ludzie 
żyjący w realnym świecie narodowego lub międzynarodowego so-
cjalizmu dosyć często przyjmowali taktykę przystosowawczą i/lub 
graniczącą ze „zdradą” opcję „ketmanienia” w ramach tzw. opozycji 
wewnątrzsystemowej. Trudno się dziwić, że tej opcji bronią do dzi-
siaj przed bojowymi uciekinierami. Taktyka ta była bowiem realiza-
cją postawy legalizmu państwowego, ale nie ustrojowego, w sytuacji 
gdy państwo było tylko (aż?) lenne. Nawet konspiracyjny pseudonim 
Lesława Maleszki vel Ketmana przywraca niepokojące nas pytania: 
czy komunizm w Polsce to była zdrada narodowa, czy raczej był to 
narodowy ketman przetrwania i ratowania tego, co się da (np. gra-
nicy na Odrze i Nysie), zaś ketman wewnątrzustrojowy (np. „Tygo-
dnika Powszechnego”) byłby tylko zwykłym oportunizmem czy aż 
filozofowaniem w masce. Zawieszając odpowiedź na ten temat (o ile 
w ogóle prawdziwa i bezstronna odpowiedź w tej sprawie jest możli-
wa), sądzę, iż w każdych warunkach można pozostać patriotycznym 
państwowcem, filozofem ze zmysłem rzeczywistości. Konieczność 
ustępowania przed przeważającymi siłami wroga, przystosowania 
się do obiektywnych danych historii politycznej (nie mylić z deter-
minizmem historycznym) musi iść jednak w parze z oporem wobec 
presji utopii i fałszywych ideologii, zachowaniem niezależności sądu 
wobec propagandy czy zaczadzających umysł wyobrażeń o rychłym 
nadejściu bezpaństwowego ładu społecznego. Moralistyczne ataki 
młodego pokolenia – tak polskiego, jak i niemieckiego – nastawione 
na potępienie własnych ojców (lub lepiej ojców kolegów) w przeszło-
ści, bez zrozumienia zespołu ówczesnych motywacji tracą szybko na 
znaczeniu. Sfałszowana moralizatorstwem historia była, jest i będzie 
mistrzynią fałszywej polityki. W trybie osobistej dygresji dopowiem, 
że sam stawałem się kilkakrotnie „ofiarą” moralizatorskich bojowni-
ków o prawdę zarzucającą swoim oponentom kłamstwo lub zdradę. 
Głosząc np. kiedyś w gronie antykomunistycznych narodowców nie-
zbyt w istocie kontrowersyjną opinię, iż dowództwo Armii Krajowej, 
rzucając na daremną śmierć tysiące najbardziej patriotycznie nasta-
wionych młodych Polaków, ułatwiło komunistom zdobycie władzy, 
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znalazłem się w sytuacji zastraszenia moralnego, iż jestem jakoby 
zwolennikiem Armii Ludowej, która posłużyła Stalinowi do przejęcia 
kontroli nad Polską i włączenia naszego kraju w system polityczno- 
-militarny stworzony przez ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej. 
A któż chce uchodzić za zwolennika Polski ciemiężonej przez Stali-
na? Podobnie się zdarzyło, gdy w gronie humanitarnych socjalistów, 
chwaląc (ale nie za bardzo) leseferystyczny kapitalizm dziewiętna-
stowieczny, „stałem” się zwolennikiem niewolniczej pracy dzieci. 
A któż chce być tyranem dla dzieci, skoro nawet największy tyran 
fotografował się z dzieckiem na ręku? Ja widać, łatwo zostać zdrajcą 
dzieci, ojczyzny, narodu, a nawet ludzkości. 

Morał: Lustratorzy ludzkich sumień strzeżcie się moralnych 
rozliczeń po końcu historii! Zamiast w ramach retro-wojny oceniać 
i rozliczać dziadków, zastanówmy się raczej nad nowym ketmanem 
demokratycznego awansu, nad współczesnym systemem iluzji i za-
przeczeń. Przeczytajmy na serio np. pana de Tocqueville’a, kiedy 
z kasandryczną precyzją ujawnia skryty despotyzm demokratycznej 
władzy: „Bierze ona w swoje opiekuńcze i potężne dłonie każde-
go człowieka po kolei i ulepiwszy go wedle własnego upodobania, 
pochyla się z kolei nad całym społeczeństwem. Oplątuje je siecią 
małych, zawiłych, drobiazgowych i jednolitych reguł, których ze-
rwać nie potrafią nawet najoryginalniejsze umysły i najżywotniejsze 
duchy, chcące wznieść się ponad tłum. Nie łamie woli, lecz ją osła-
bia, nagina i opanowuje. Rzadko zmusza do działania, lecz zawsze 
staje na przeszkodzie wszelkiemu działaniu. Nie niszczy, lecz dba, 
by nic się nie rodziło. Nie tyranizuje – krępuje, ogranicza, osłabia, 
gasi, ogłupia i zamienia w końcu każdego człowieka i każdy naród 
w stado onieśmielonych zwierząt, których pasterzem jest rząd”13. 
Rozejrzyjmy się dookoła, a dostrzeżemy cechy tej groźnej tendencji 
w rozwoju ludzkości i Polski, ujrzymy triumf człowieka o całkowi-
cie socjalnym genotypie. Wszystkie jego normy i zasady postępowa-
nia funkcjonują w zależności od sfery społecznej, do której należy, 
od sytuacji, w której był się znalazł. Tworzy on określone reguły 
postępowania w stosunku do kolektywu, grupy lub do koterii inte-
lektualnej, z którą wiążą go zyski prestiżowe lub finansowe, punkty 

13  A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, Warszawa 1976, s. 470. 
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za udziały w konferencjach i związane z tym awanse. Wszystko to 
razem składa się na niepokojącą konkluzję co do niezniszczalności 
istoty różnie nazywanej (człowiek masowy, homo sovieticus, normal-
nos, ketman), z której w zależności od potrzeb i sytuacji można ule-
pić wszelkie pożądane postaci. 

Prędzej czy później każdy z nas stanie przed sokratejską próbą: 
wypić cykutę prawdy i autentyczności czy żyć, naśladując człowieka, 
który był Solomonem Perelem. 



Autentyczność w życiu publicznym

Sławomir Drelich

Problem autentyczności  
medialnego wizerunku polityka

Problem autentyczności  
w polityce współczesnej – wprowadzenie

Refleksja nad współczesną polityką wielokrotnie naprowadza nas 
na zagadnienia autentyczności. Pytania, jakie się pojawiają, dotyczą 
zarówno autentyczności wizerunków polityków z pierwszych stron 
gazet, jak też szczerości ich obietnic i zapowiedzi; ogniskują się wo-
kół programów politycznych, możliwości interwencji w mechanizmy 
państwa i gospodarki, a także intencji przyświecających politycznym 
liderom. Zastanawiające jest od początku istnienia różnych form re-
fleksji politycznej, czy prawdę należy uznawać za zasadniczy cel po-
lityki jako takiej. W duchu klasycznego rozumienia polityki – idąc za 
myślą Platona, Arystotelesa czy św. Tomasza z Akwinu – polityka to 
nic innego, jak wychowywanie obywateli przez państwo w duchu 
prawdy, dobra i piękna oraz kształcenie młodych obywateli w cnocie 
i poszanowaniu dla wartości wspólnoty. Polityka w jej nowożytnym 
rozumieniu to przede wszystkim sztuka administrowania państwem 
w taki sposób, aby jego mieszkańcom zapewnić poczucie bezpieczeń-
stwa i chronić ich prawa i swobody.

Polityka we współczesności niewiele ma już wspólnego z jej rozu-
mieniem klasycznym – może poza tym, że w trakcie kampanii wyborczej 
wszyscy politycy przekonują, że to jedynie oni są działają prawdziwie 
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pro publico bono. Nawet charakteryzowanie polityki współczesnej w du-
chu nowożytnym sprawia, że uzyskany jej obraz będzie niepełny i sto-
sunkowo ograniczony. Polityka dnia dzisiejszego w coraz większym 
stopniu staje się grą i zabawą, a politycy stają się tymi, którzy mają za-
pewnić rozrywkę widowni1. Oblicze polityki ponowoczesnej to z jednej 
strony systematycznie postępująca deideologizacja sceny politycznej, 
z drugiej zaś – zanurzanie się jej w oparach popkultury, przez co coraz 
bardziej staje się ona swoistą „politrozrywką”. Polityka – podobnie jak 
wszystkie inne sfery życia społecznego doby globalizacji – zamienia się 
w spektakl. Guy Debord sugeruje, że „życie społeczeństw, w których 
panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbio-
rowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, 
oddaliło się, przybierając postać przedstawienia”2. To samo – jego zda-
niem – stało się z polityką, w której nie ma już nic z prawdy tak mocno 
wszak podnoszonej w dobie klasycznej. Polityka stała się kolejną sferą 
ludzkiej nieautentyczności – kolejną sferą, w której człowiek ponowo-
czesny może wcielić się w jakąś nową rolę.

Społeczeństwo spektaklu to społeczeństwo zakłamania. Wojciech 
Chudy wskazuje, że zakłamanie społeczne – a przecież jednym z jego 
podtypów byłoby zakłamanie polityczne – wydaje się szczególnie nie-
bezpieczne, gdyż w nim „szczególną rolę pełni atmosfera społeczna. 
Istnieje tu rodzaj sprzężenia zwrotnego: znający prawdę lub mogący doń 
dotrzeć okłamują drugich, jednocześnie są również umacniani w kłam-
stwie przez tych, którzy bezkrytycznie przyjmują kłamliwą wersję 
wydarzeń, przedmiotów i osób”3. Najbardziej niebezpieczne jest więc 
to, że w społeczeństwie spektaklu wszyscy będą wzajemnie umac-
niali się w kłamstwie, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że są 
to wyłącznie kłamstwa. Za jedno z najniebezpieczniejszych kłamstw 
w społeczeństwach demokratycznych Chudy uznaje korupcję, która 
odbiera człowiekowi zaufanie do instytucji publicznych i totalnie zabu-
rza przekonania dotyczące zasług i kryteriów przyznawania nagród4. 

1  Por. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja. Reklama polityczna w polskich kampa-
niach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009, s. 103.

2  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2009, s. 33.
3  W. Chudy, Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 1, Warszawa 

2007, s. 198–199.
4  Por. tenże, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 2, Warszawa 

2007, s. 347.
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Jednakże przedmiotem niniejszego artykułu jest kłamstwo polityczne 
z perspektywy kreacji wizerunku polityka za pomocą mechanizmów, 
taktyk i metod marketingu politycznego, socjotechniki i public rela-
tions. Kwestie związane z wizerunkiem politycznym wydają się szcze-
gólnie ważkie, jeśli za punkt wyjścia przyjąć właśnie Debordowską 
charakterystykę współczesnego społeczeństwa jako spektaklu.

Główną areną społeczno-politycznego spektaklu, którego aktorem 
i zarazem widzem jest człowiek współczesny, są media masowe. To za 
ich pośrednictwem każdy człowiek może stać się elementem global-
nego audytorium, ale tak samo przy ich pomocy każdy może odegrać 
w tym społeczeństwie swoją rolę. Media masowe, w szczególności 
zaś telewizja, odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu opinii 
publicznej, a tym samym w kształtowaniu współczesnego człowie-
ka. Pierre Bourdieu dowodzi, że „telewizja jest w stanie zgromadzić 
jednego wieczoru przed dziennikiem o godzinie dwudziestej więk-
szą publiczność niż wszystkie poranne i wieczorne dzienniki fran-
cuskie razem wzięte”5. Jest to namacalny dowód znaczenia mediów 
masowych dla kultury współczesnej. Giovanni Sartori stawia tezę, że 
współczesne media uczyniły z człowieka bezwolną marionetkę, któ-
ra całkowicie ulega ich podpowiedziom, że w efekcie tego procesu 
„władztwo ludu przekształca się w bezwolność ludu”6. Tym bardziej in-
teresuje to, jak w tym spektakularnym społeczeństwie kreuje się poli-
tycznych przywódców i liderów, w jakim stopniu są oni aktorami ról 
im narzuconych, a w jakim wcielają się w role, do których są naturalnie 
predestynowani. Zasadnicze więc pytanie, jakie się wyłania, dotyczy 
granic między autentycznością a kłamstwem i manipulacją we współ-
czesnej polityce, w szczególności zaś w marketingu politycznym.

Wybór strategii wyborczej – klucz do sukcesu
W polityce w tradycji klasycznej kluczem do politycznego suk-

cesu mogły być wyłącznie indywidualne cnoty władcy czy też osoby 
przynależącej do politycznej elity oraz przydatność takiego człowie-
ka w realizacji zasadniczych celów wspólnoty państwowej. W posia-

5  P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska 
i A. Ziółkowska, Warszawa 2009, s. 75.

6  G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 
2007, s. 103.
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daniu dobrego polityka w duchu klasycznych standardów powinna 
być „wiedza o celach ludzkiego życia”, która jest „wiedzą o tym, co 
czyni życie ludzkie pełnym czy kompletnym; jest więc wiedzą o cało-
ści”7. Tradycja nowożytna postawiła przed politykiem czy też władcą 
zdecydowanie mniej wyśrubowane wymagania: niekoniecznie miał 
on być jednostką cnotliwą i wykształconą, raczej powinien doskona-
le znać mechanizmy działania machiny państwowej i skutecznie wy-
korzystywać je do realizacji konkretnych zadań. Polityk nowożytny 
poddawany jest nieustannej próbie skuteczności i zdolności do utrzy-
mania się przy władzy. Pod tym względem polityk czasów współcze-
snych z pewnością bardziej przypomina ów model nowożytny aniżeli 
klasyczny, choć – do czego jeszcze wielokrotnie będzie się nawiązy-
wać – na pewno można już mówić o pewnej swoistości modelu polity-
ka współczesnego (ponowoczesnego).

W zmediatyzowanej współczesności, w której polityka coraz bar-
dziej przypomina wolnorynkową rywalizację o klienta, niekoniecz-
nie chodzi już o bycie cnotliwym i niekoniecznie trzeba orientować 
się w mechanizmach państwa. Choć na pewno tak model klasyczny, 
jak i nowożytny, odcisnęły swoje piętno na modelu współczesnym. 
Polityk współczesny musi bowiem przekonać potencjalnych wy-
borców, że jest człowiekiem zarówno cnotliwym, jak i kompetent-
nym, aby uzyskać społeczną i legalną legitymację do sprawowania 
wysokiego urzędu państwowego. Celem zasadniczym nie jest więc 
rozwijanie intelektualnych i moralnych cnót indywidualnych (czego 
oczekiwaliby zwolennicy tradycji klasycznej) ani odpowiednie me-
rytoryczne przygotowanie się do administrowania instytucjami pań-
stwa (jak chcieliby tego nowożytnicy), ale sprawienie, aby wyborca 
widział w polityku osobę spełniającą oba te kryteria. Zadaniem staje 
się zatem przekonanie wyborców do myślenia w odpowiedni sposób 
o kandydacie lub wpłynięcie na nich. Ten cel z kolei wymaga my-
ślenia strategicznego, czyli (1) dokładnego przebadania i dookreśle-
nia posiadanych zasobów, zdefiniowania wyznaczonych sobie celów 
i zarysowania ewentualnych szans, (2) zastosowania odpowiednich 
metod i technik, dzięki którym realizacja postawionych celów będzie 
możliwa, (3) systematycznego dostosowywania się do społecznego, 

7  L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998, 
s. 90. Zob. również: S. Drelich, Populistów ethos zmanipulowany, Toruń 2010, s. 25–30.
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politycznego i gospodarczego otoczenia8. Przyjęcie odpowiedniej 
strategii politycznej i wyborczej jest dziś kluczem do politycznego 
sukcesu, nic innego.

Nauki o polityce opracowały szereg możliwych do zastosowania 
w kampanii strategii politycznych: od funkcjonalnych (skupiających 
się na skutecznym funkcjonowaniu na rynku politycznym ugrupowań 
politycznych i popierających je środowisk) i sektorowych (wyraźnie 
definiujących elektorat, do którego dana partia polityczna zamierza się 
odwoływać), poprzez kadrowe (wyznaczające organizacyjne ramy dla 
kadr danej partii) i finansowe (opierające się na właściwym wydatko-
waniu finansów na poszczególne cele), aż po strategie komunikacyjne 
(zaabsorbowane głównie relacjami ugrupowania ze społeczeństwem) 
i marketingowe (polegające na planowaniu zastosowania technik i me-
tod wpływu i kształtowania wizerunku)9. Jeśli zaś chodzi o strategie 
wyborcze, to wyróżnia się: strategie poszerzania (czyli otwarcia się 
środowiska politycznego na nowy elektorat), strategie utwardzania 
(umacniające więzi ze stałym elektoratem), strategie neutralizacji (czyli 
unieszkodliwiające najbardziej zaciętych wrogów), strategie odwraca-
nia (polegające na odbieraniu elektoratu głównemu przeciwnikowi) 
i strategie personalne (skupiające się na wypromowaniu konkretne-
go kandydata)10. Polityka staje się więc procesem wyrozumowanym 
i w dużym stopniu precyzyjnie przygotowanym, zaś zwycięstwo ma 
być efektem odpowiedniego przygotowania właściwie dobranej strate-
gii. W całym wachlarzu strategii politycznych tym bardziej widoczne 
jest odejście od autentyczności i spontaniczności tego, czym była po-
lityka, oraz przyjęcie koncepcji, wedle której ma ona być precyzyjnie 
wyreżyserowanym przedstawieniem teatralnym, a w niektórych mo-
mentach wręcz filmem akcji.

Wybór strategii jest również w dużym stopniu uzależniony od 
dokonanego procesu segmentacji rynku. Proces ów polega na wy-
odrębnieniu spośród wszystkich wyborców tych, do których pla-
nuje się przygotowywać ofertę polityczną. W zależności od tego, 
czy kampania skierowana jest do wyborców racjonalnych (Ratio- 
nal Voters), emocjonalnych (Emotional Voters), społecznych (Social Vo- 

  8  D. Skrzypiński, Strategie partii politycznych, [w:] Marketing polityczny w teorii 
i praktyce, red. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 127.

  9  Por. tamże, s. 135–139.
10  Por. tamże, s. 141–143.
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ters) czy sytuacyjnych (Situational Voters)11, cała strategia musi zo-
stać zupełnie inaczej zaplanowana i zorganizowana. Wyborca 
traktowany jest jak klient, który w sklepie z politycznymi ideami, 
programami i postulatami wybiera ten towar, który jemu najbar-
dziej odpowiada. Chodzi więc o to, aby zapewnić klientowi dostęp 
do towaru, który będzie on gotów zakupić. W związku z tym po-
lityka współczesnego interesuje przede wszystkim to, co wyborca 
lub konkretna grupa wyborców chce usłyszeć, a w zdecydowanie 
mniejszym stopniu to, co ów polityk chciałby powiedzieć. Zwycię-
stwo polityka to zwycięstwo odpowiednio wypromowanego towa-
ru, a przecież „każdy określony towar walczy tylko za siebie, nie 
uznaje innych, pragnie panować powszechnie, jakby nie miał ry-
wali”12. W ten sposób rozumiana polityka zupełnie nie przypomina 
już tego, czym była w czasach starożytnych. Skoro polityk „walczy 
tylko za siebie”, skoro „nie uznaje innych”, skoro „pragnie panować 
powszechnie”, to znaczy, że polityczny dialog, debata publiczna 
i demokracja stały się wyłącznie pewnymi figurami, cieniami ich auten- 
tycznych sensów.

Elementem strategii jest również wybór rodzaju reklamy poli-
tycznej. Można bowiem zdecydować się na reklamę wizerunkową, 
czyli tzw. reklamę pozytywną, w której należy skupić się wyłącznie 
na konkretnym kandydacie, partii politycznej lub programie wybor-
czym. Natomiast zupełnie inaczej kształtować się będzie strategia 
w przypadku wyboru tzw. reklamy negatywnej, opierającej się na 
krytyce politycznego adwersarza. Niezależnie od tego, czy wybie-
rze się reklamę implikującą (krytykującą kontrkandydata za pomocą 
niezwykle subtelnych odniesień), porównawczą czy kontrastującą 
(zestawiającą promowanego kandydata z krytykowanym przeciwni-
kiem), to jednak już sama formuła kampanii negatywnej sprawia, że 
uwagę zwraca się na politycznego przeciwnika13. Przyjęcie strategii 
opartej na kampanii negatywnej całkowicie przeformułowuje prze-
kaz polityczny i zaburza informacyjną funkcję kampanii wyborczej. 
Nie jest już istotne, czy promowany kandydat jest osobą wiarygod-
ną i zasługującą na wysoki urząd państwowy, ważniejsze jest to, że 

11  Por. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, 
Gdańsk 2006, s. 109–111.

12  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 59.
13  Por. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja…, dz. cyt., s. 63–64.
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kontrkandydat taką osobą nie jest. Nie ma tutaj refleksji nad auten-
tycznymi cechami promowanego polityka, zostają one z rozmysłem 
usunięte w cień, zaś przekaz dotyczący wad politycznych adwersa-
rzy ulega nieproporcjonalnemu wyolbrzymieniu i poddany zostaje 
zmanipulowanej rekonstrukcji. Zdaniem Susan Meritt kampania ne-
gatywna „skupia się przede wszystkim na degradowaniu sposobu, 
w jaki jest postrzegany jej obiekt”14, a to jest zwyczajnie manipulacja 
i zakłamanie.

Pamiętać trzeba, że również przyjęty format reklamy zaburza 
postrzeganie i w oczekiwany sposób zniekształca przekaz. Wide-
oklipy bardziej wpływają na młodych wyborców, budując efekt 
nowoczesności i nastawienia na modernizację; format introspekcyj-
ny – swoiste wspominki polityka – ma tworzyć atmosferę familiarną 
i jednocześnie ułatwiać utożsamienie się z kandydatem osobom ce-
niącym wątki biograficzne, do których kandydat się odwołuje; świa-
dectwa różnego typu – czy to wypowiadane przez rodzinę, przez 
autorytety, czy też przez przysłowiowego „człowieka z ulicy” – mają 
budować zewnętrzną legitymację dla polityka i przekonywać, że 
w oczach wielu został on uznany za właściwego kandydata; nato-
miast format dokumentalny ma tworzyć pozory materiału wyzute-
go z emocji i politykowania, naukowego lub popularnonaukowego. 
Wszystko to dowodzi, że polityka współczesna w sposób niekwe-
stionowalny traktuje polityków jako swoiste marki. Tutaj pojawia się 
jednakowoż niebezpieczeństwo zastosowania reklam i przekazów 
skrajnie nieuczciwych i wpływających podświadomie na ich odbior-
ców. Jak wskazuje Martin Lindstrom, „jeśli (…) politycy będą marka-
mi (a jak sądzę, tak już się dzieje), reklamy podprogowe albo priming 
będą się miały dobrze także i w tej branży”15. Pojawia się więc obawa, 
że nie tylko przekaz dotyczący polityków zostanie tak zmanipulowa-
ny, iż całkowicie straci wątki autentycznie ich charakteryzujące, ale 
że ponadto ludzie podejmować będą decyzje kierowani nawet nie 
emocjami, ale wyłącznie nieuświadomionymi trikami zręcznych psy-
chologów społecznych.

14  Tamże, s. 44.
15  M. Lindstrom, Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, przeł. 

M. Zielińska, Kraków 2009, s. 78.
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Kreacja wizerunku polityka
Oprócz wyboru strategii politycznej i wyborczej konieczne jest 

również we współczesnej polityce odpowiednie wykreowanie czy 
też zbudowanie wizerunku polityka, który aspiruje do wysokiej god-
ności państwowej. Specjaliści od kreowania wizerunku politycznego 
podkreślają wielokrotnie, że „image nie jest prostym odzwierciedle-
niem w umysłach ludzi rzeczywistego obrazu organizacji, lecz raczej 
wyobrażeniem o niej, wytworzonym na podstawie doświadczeń, 
kontaktów, opinii, oczekiwań i własnych subiektywnych odczuć 
odbiorcy”16. Na wizerunek składać się musi szereg informacji, sko-
jarzeń, opinii na temat danego człowieka czy danej grupy ludzi. Ten 
zestaw elementów należy poddać solidnej „obróbce” czy też „wygła-
dzeniu”, aby w jak największym stopniu zadowalał on i przyciągał 
jak najszerszy krąg odbiorców. Zaznacza się jednak, że „poprawia-
nie image’u lub jego zmiana nie powinny być zbyt radykalne, dez-
orientuje to bowiem i zaskakuje otoczenie. Korzystniejsze są bardziej 
subtelne metody małych kroków, uwzględniające wcześniejszy wi-
zerunek, utrwalony w świadomości wyborców”17. Trudno więc wy-
obrazić sobie sytuację, kiedy nowy wizerunek kandydata zupełnie 
stoi w sprzeczności z jego dotychczasowym wizerunkiem, choć nie 
jest wykluczone, że w wyjątkowych sytuacjach i taki zabieg byłby do 
przeprowadzenia.

Można zatem dwojako odpowiedzieć na pytanie o autentyczność 
wizerunku politycznego kandydata na wysokie stanowisko państwo-
we. Po pierwsze, ważne jest, aby ów wizerunek opierał się na fak-
tach, aby miał swoje oparcie w rzeczywistości, by nie był konstruktem 
całkowicie wydumanym. Po drugie, dopuszczalne jest, aby przy jego 
konstruowaniu pewne niewygodne dla kandydata fakty lub rysy 
charakteru zostały przemilczane i nie złożyły się na nowo kreowany 
image. Kampanie image oriented dopuszczają więc pewną manipulację 
faktami (manipulację prawdami), a takowa prowadzić musi do kon-
kluzji, że kandydat Jan Kowalski przedstawiany przez piarowców nie 
jest bynajmniej tym samym, co Jan Kowalski w domu, w pracy i na 
urlopie. Oznacza to, że w procesie budowania wizerunku polityczne-

16  K. A. Paszkiewicz, Public relations w polityce, [w:] Marketing polityczny w teorii 
i praktyce, dz. cyt., s. 159.

17  Tamże, s. 163.
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go narzędziem niezwykle istotnym jest dezinformacja. Natomiast siła 
jej oddziaływania polega na tym, że „w przeciwieństwie do zwykłego 
kłamstwa dezinformacja zawiera w sobie cząstkę prawdy – na tym 
właśnie zasadza się wartość tego pojęcia dla obrońców panujących 
stosunków społecznych – ale prawdy, którą świadomie manipuluje 
podstępny nieprzyjaciel”18. Właśnie ze względu na to bazowanie na 
prawdziwych informacjach i swoiste zakorzenienie wizerunku poli-
tycznego w autentyczności unika się jednoznacznych moralnych ocen 
na temat praktyk kreowania political designu. Uważać trzeba jednak, 
aby nie dać się zwieść i by nie uznać za prawdę czegoś, co jest jedynie 
zręcznie zmanipulowaną prawdą.

Proces kreacji wizerunku polityka przez specjalistów od marke-
tingu politycznego ma w efekcie doprowadzić do zmiany postrze-
gania danego polityka lub umocnienia pozytywnych emocji z nim 
kojarzonych. Nie chodzi o to, aby wykreować nowego mesjasza, któ-
ry razić będzie chwałą i doskonałością, nad którego głową spocznie 
aureola świętości. Kandydat – choć cech pozytywnych powinien mieć 
dużo – nie może być nieautentyczny w tej swojej doskonałości. A au-
tentyczność wymaga, aby miał on również wady i słabości, aby w tym 
przypominał „człowieka z tłumu”. Wszelkie badania popularności 
i poparcia społecznego wskazują, że „konsumenci dużo łatwiej iden-
tyfikują się z ludźmi podobnymi do nich, niż z kimś, kto wygląda jak 
Scarlett Johansson”19. Aby image przyciągał szerokie rzesze odbiorców 
i aby przekonywał, musi on uwzględniać elementy podobieństwa do 
owych szerokich grup odbiorców. Stąd wielokrotne przypominanie 
przez polityków różnej maści, że „są jednymi z nas”, że „popierają 
ich miliony Polaków”, że „tak jak my, też mają słabości”, że zupełnie 
jak większość z nas „pochodzą z ludu”. Skuteczne budowanie wize-
runku politycznego musi zawierać również ów element budowania 
wspólnoty i tożsamości z wybranymi grupami społecznymi (możli-
wie najliczniejszymi). Pamiętać trzeba znowu, że w takim przekazie 
nie uzyska się pełnej wiedzy o wadach i słabościach kandydata, ale 
wyłącznie o tych, które nie są w stanie zagrozić generalnej konstrukcji 
jego wizerunku.

18  G. Debord, Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 
2009, s. 180.

19  M. Lindstrom, Zakupologia…, s. 171.
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Do polityki współcześnie coraz częściej trafiają również tzw. out-
siderzy, czyli osoby, które polityką nigdy wcześniej nie zajmowały się 
zawodowo, które niejednokrotnie nie mają nawet szczególnej wiedzy 
o mechanizmach funkcjonowania państwa20. Z jednej strony jest to za-
pewne efekt znudzenia elitami politycznymi, ale chyba w większym 
stopniu jest to kolejny dowód na poparcie tezy, że można mówić już 
o polityce jako swoistej „politrozrywce”. Polityk to coraz częściej 
celebryta – osoba, która niekoniecznie doprowadziła do uchwale-
nia jakiejś ważnej ustawy czy przeprowadzenia ważkich reform, ale 
ktoś, kto lubuje się w występowaniu przed kamerami telewizji, kto 
lubi być wyrazisty, a niejednokrotnie kontrowersyjny, kto politykę 
traktuje jako emocjonującą grę21. Celebryci istnieją wyłącznie dzięki 
mediom, bo to tylko za ich pośrednictwem społeczeństwo może ich 
obserwować, towarzyszyć w ich aktorskich rozgrywkach i przeżywać 
ich wzloty i upadki. Polityk-celebryta korzysta z tego, że „telewizja 
w znacznym stopniu warunkuje proces wyborczy, zarówno w kwe-
stii doboru kandydatów, stylu ich walki w zmaganiach o mandat, jak 
i w tym, kto na końcu zwycięża”22. Po prostu, ludzie chętniej głosują 
na tych, których często widzą w telewizji i którzy są najłatwiej do-
strzegalni w telewizyjnych debatach. Tutaj nie liczy się już, jakim po-
litykiem się jest, ale to, jak jest się odbieranym przez media i przez 
społeczeństwo za pośrednictwem mediów. 

Zainteresowanie politykami-celebrytami wypływa również z fak-
tu, iż współczesny człowiek stał się głównym aktorem ponowocze-
snej kultury czasu wolnego, człowiekiem zabawy – jak zapewne 
powiedziałby o nim Florian Znaniecki. Dochodzi do tego jeszcze kon-
sumpcjonizm doby współczesnej i uzyskujemy konkluzję, do której 
przekonuje Martin Lindstrom, iż to właśnie „kupowanie (…) zaczęło 
zabierać ogromną część naszego wolnego czasu”23. A ponieważ poli-
tycy także stali się towarami, wobec tego nie dziwi fakt, iż człowiek 
współczesny potrafi spędzać godziny na obserwowaniu doniesień 
z politycznej sceny, w szczególności zaś w okresach kampanii wy-
borczych. Guy Debord przestrzega, że „jako że kapitalizm na mocy 
swej wewnętrznej dynamiki zmierza do zdobycia władzy absolutnej, 

20  Por. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja…, dz. cyt., s. 79.
21  Por. tamże, s. 116–117.
22  G. Sartori, Homo videns…, s. 38.
23  M. Lindstrom, Zakupologia…, dz. cyt., s. 69.
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obecnie może i musi przekształcić całą przestrzeń w swoją dekora-
cję”24. Polityka poddana działaniom kapitalistycznego rynku byłaby 
również konglomeratem szeregu dekoracji i aktorów, którzy z coraz 
większą sprawnością przechodzą z jednej roli do drugiej. Zagadnie-
nie autentyczności nie ma już żadnego znaczenia – liczy się tylko do-
brze zaprojektowany wizerunek, współgrający ze scenerią spektaklu, 
który ma zostać odegrany. W tej sytuacji nie dziwi ambiwalencja spo-
łeczeństw względem programów politycznych i obietnic kandydatów 
na wysokie stanowiska państwowe, nie dziwi również bagatelizowa-
nie przez „człowieka z tłumu” osi podziałów między lewicą a prawi-
cą. Skoro i tak znaczenie ma tylko opakowanie, to kto przejmowałby 
się zawartością (lub tym bardziej jej brakiem).

Psychomanipulacja w polityce i mediach
Powyższe rozważania niewątpliwie potwierdzają tezę postawioną 

w 1994 roku przez Bruce’a I. Newmana, który stwierdził, że współcze-
sna demokracja stała się demokracją rynkową (market-driven democra-
cy), „w której kluczowe znaczenie odgrywają marketingowe strategie 
kontrolowania zachowań wyborczych na podstawie fałszywie skon-
struowanych obrazów rzeczywistości”25. Psychomanipulacja staje 
się kluczowym narzędziem projektowania strategii wyborczej i poli-
tycznego wizerunku i „bez względu na system polityczny manipula-
cja pozostaje nieczystą techniką wpływu na obywateli w kwestiach 
najważniejszych”26. Prowadzi ona do sytuacji, w której człowiek- 
-wyborca kieruje się wpojonymi mu przekonaniami, nagminnie stoso-
wanymi uproszczeniami i działaniami mającymi na celu poruszenie 
jego emocji. Nawet specjaliści od marketingu politycznego przyznają 
jednoznacznie, że „raczej negatywna ocena towarzyszy manipulacji. 
W ogólnym znaczeniu oznacza ona wpływanie na postawy wybor-
ców – bez ich wiedzy i woli – poprzez zakamuflowane kształtowanie 
ich poglądów, wartości, emocji”27. Uderzenie w wartość autentyczno-

24  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 118.
25  W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny…, dz. cyt., s. 612.
26  M. Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce. Metody, techniki, przykłady, Wrocław 

2007, s. 148.
27  A. Czajowski, Wyborca na rynku politycznym, [w:] Marketing polityczny w teorii 

i praktyce, dz. cyt., s. 117.
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ści dokonuje się w takim razie także na poziomie stosunku obywatela 
do uczestnictwa w sferze publicznej. Politykom bowiem nie zależy 
na uświadamianiu społeczeństwa i werbalizowaniu przez grupy spo-
łeczne ich potrzeb, ale na nakłanianiu do podejmowania decyzji zgod-
nych z oczekiwaniami spin doktorów. 

Mobilizacja społeczna nie jest już wartością samą w sobie, pomimo 
tego, że funkcjonujemy nadal w systemie demokratycznym, a więc 
zdecydowanie ugruntowanym na ludowładztwie. Mobilizacja spo-
łeczna niekoniecznie też jest wynikiem autentycznych potrzeb oby-
wateli, a jedynie efektem rozbudzania, przez odpowiednio dobrane 
kanały komunikacyjne, konfliktu politycznego i poczucia zagrożenia. 
Wyborca czuje się zobligowany do udziału w procedurze wyborczej, 
aby uniemożliwić przejęcie władzy przez zdrajców lub roztrwonie-
nie majątku narodowego przez złodziei. Zmanipulowany wyborca 
działa niemalże instynktownie, nie myśli logicznie i racjonalnie, ale 
ulega społecznym poruszeniom, których autorami są zazwyczaj lide-
rzy sztabów wyborczych lub pracownicy mediów. Debord wskazuje, 
że „główną przyczyną powszechnego zaniku umiejętności logicznego 
myślenia jest bez wątpienia fakt, że dyskurs spektakularny nie po-
zostawia miejsca na odpowiedź, podczas gdy logika ukształtowa-
ła się społecznie właśnie poprzez dialog”28. Człowiek współczesny 
jest – wedle słów Giovanniego Sartoriego – „wideodzieckiem”, któ-
re całą swoją wiedzę na temat świata czerpie z mediów masowych, 
a w szczególności z telewizji, i działa zawsze w zgodzie ze schemata-
mi, jakie zaszczepia w nim telewizja. 

Telewizja natomiast z oczywistych względów – uwarunkowanych 
przede wszystkim celem komercyjnym i dążeniem do zwiększania 
swojej widowni – pokazuje wyłącznie to, co absorbuje widza, co go 
porusza, wzrusza i co nim wstrząsa. Tylko wtedy człowiek współ-
czesny może z zainteresowaniem siedzieć przed ekranem telewizyj-
nym. Pierre Bourdieu słusznie zauważa, że w telewizji „podstawową 
zasadą selekcji jest poszukiwanie tego, co sensacyjne, spektakularne. 
Telewizja wykorzystuje dramaturgię w podwójnym sensie tego słowa: 
reżyseruje wydarzenia (inscenizuje je w obrazach) oraz wyolbrzymia 
jego znaczenie (nadaje mu charakter dramatu i tragedii)”29. Pokazy-

28  G. Debord, Rozważania o społeczeństwie spektaklu, dz. cyt., s. 168.
29  P. Bourdieu, O telewizji…, dz. cyt., s. 45.
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wanie jedynie tego, co dramaturgiczne, sensacyjne i skandaliczne nie 
jest w pełni adekwatnym odzwierciedlaniem rzeczywistości społecz-
nej i politycznej. Sama selekcja informacji jest już pewną formą mani-
pulowania odbiorcą, bo przekonuje się go, że świat jest taki, jaki się 
jemu jawi za pośrednictwem mediów masowych. Podobnie jest z poli-
tyką – nie jest ona tylko tym, co z niej znajdujemy na ekranie telewizo-
rów i w serwisach informacyjnych. Również na tym poziomie możemy 
mówić o pewnej dezinformacji, ponieważ przekaz telewizyjny, choć 
niewątpliwie ugruntowany w faktach, a przez to prawdziwy – jest 
jednak również selektywny i „okrojony”, a przez to nieadekwatny do 
rzeczywistości.

Polityka – w szczególności zaś to, co z niej pokazują media maso-
we – jest dziś swoistym targowiskiem emocji. Lindstrom przekonuje, 
że „emocje, jakie odczuwamy (to znaczy przynajmniej ci z nas, którzy 
uważają się za pobożnych) na widok iPodów, guinnessa, ferrari itd., 
są podobne do tych generowanych przez wizerunki religijne: krzyże, 
różańce, Matkę Boską, Biblię”30. Podobne emocje wyzwalają w nas 
wydarzenia polityczne oraz sami politycy, którzy przecież są takimi 
samymi elementami kultury konsumpcyjnej i wolnego rynku. Im zaś 
bardziej znany i kontrowersyjny polityk, tym silniejsze emocje, bo 
„najwidoczniej emocje związane z silnymi markami (oraz trochę mniej 
ze sportem) są niezwykle podobne do uczuć religijnych”31. Wpływa-
nie na ludzkie emocje jest bodajże najpopularniejszym sposobem ma-
nipulowania wyborcą i obywatelem: strach, obawa, radość, poczucie 
wspólnoty, przekonanie o obronie wartości, przyjaźń, nienawiść, an-
typatia są najskuteczniejszymi prowokatorami ludzkiego działania. 
Takie oparcie na emocjach sprawia, że „spektakl, jako społeczna or-
ganizacja paraliżu historii i pamięci, jako rozbrat z historią na gruncie 
czasu historycznego – to fałszywa świadomość czasu”32. Kiedy bo-
wiem pojawiają się emocje, zapomina się o racjonalnym i logicznym 
myśleniu – przyjmuje się przekonanie, że konieczne jest natychmia-
stowe podjęcie działania. Tego oczekują współcześni politycy: że pod 
wpływem emocji człowiek bezrefleksyjnie będzie służył im swoją kart-
ką do głosowania, w czasie dla nich najodpowiedniejszym.

30  M. Lindstrom, Zakupologia…, dz. cyt., s. 119.
31  Tamże, s. 119.
32  G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, dz. cyt., s. 114.
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Rzeczywistość medialnie wykreowana
Wszechobecne w polityce i w kulturze medialnej psychomanipu-

lacje sprawiają, że świat, jaki wyłania się za pośrednictwem mediów, 
nie jest już światem adekwatnym, autentycznym, jest jedynie jego 
zmanipulowaną i zniekształconą formą. Bourdieu uważa, że „telewi-
zja jest uniwersum, w którym odnosimy wrażenie, że aktorzy spo-
łeczni, zachowując wszelkie pozory ważności, wolności, autonomii, 
a czasem nawet niesamowitości (wystarczy czytać gazety telewizyj-
ne), są tylko kukiełkami w rękach konieczności, którą trzeba opisać, 
struktury, którą trzeba odkryć i ujawnić”33. Podobnie politycy są już 
wyłącznie kukiełkami w rękach tej skomplikowanej struktury. Sama 
forma konkretnego medium przekształca rzeczywistość, którą w za-
łożeniu ma naśladować. Natomiast staje się wręcz odwrotnie, co na-
zywane jest przez niektórych medioznawców efektem media equation, 
polegającym na tym, że człowiek w przekazie medialnym dostrzega 
prawdę, on jest dla niego wyznacznikiem realnie istniejącego świata. 
Taki sam efekt ma miejsce w kwestii ocen i postrzegania polityków: 
ludzie uważają, że są oni tacy, jakimi jawią się za pośrednictwem me-
diów, że ich medialny wizerunek to „najprawdziwsza rzeczywistość”.

Człowiek nie potrafi już odróżnić prawdy od fałszu, rzeczywisto-
ści od jej uproszczonego, medialnego odbicia, realnych cech polityka 
od elementów składających się na jego polityczny wizerunek. Sarto-
ri dostrzega, że „dzienniki telewizyjne oferują widzowi wrażenie, iż 
to, co widzi, jest prawdą, a zdarzenia ogląda tak, jak one zachodzą 
w rzeczywistości”34. Niewątpliwie nie jest to jedynie efekt ludzkiej 
naiwności czy intencjonalnego działania redaktorów serwisów in-
formacyjnych, którzy celem swoim czynią kreowanie obrazu świata 
w ludzkich głowach. Bierze się to również z ludzkiego dążenia do 
zbudowania w miarę spójnego i prostego obrazu świata: najlepiej 
czarno-białego, z wyraźnie zarysowaną granicą między dobrem 
a złem, wskazaniem, kto jest naszym przyjacielem, kto zaś wrogiem. 
Współczesny świat jest jednak dużo bardziej skomplikowany. Glo-
balizacja sprawiła, że przeciętnemu widzowi trudno taki spójny ob-
raz świata stworzyć. Media jako swoisty deszyfrator rzeczywistości 
świetnie się wpisują w tę niezagospodarowaną niszę. Podobnie robią 

33  P. Bourdieu, O telewizji…, dz. cyt., s. 67.
34  G. Sartori, Homo videns…, dz. cyt., s. 57.
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politycy, którzy coraz częściej zaczynają tworzyć własne uproszczone 
wizje rzeczywistości, nie zawsze mające z nią cokolwiek wspólnego.

Zarówno media, jak i polityczni manipulatorzy zdają sobie spra-
wę, że „dezinformacja pojawia się obecnie w świecie, w którym nie 
ma już miejsca na jakąkolwiek weryfikację”35. Sprawdzanie każdej 
drobnej informacji, jaką usłyszymy w serwisie informacyjnym albo 
którą przekaże nam polityk w swoim spocie wyborczym, sprawiło-
by, że człowiek nie zajmowałby się niczym innym. Społeczeństwo in-
formacyjne – zbudowane przecież na tym głównym towarze, jakim 
jest aktualnie informacja – tak mocno przesiąknięte jest wszelkiego 
rodzaju newsami, że nawet najbardziej zdeterminowany weryfikator 
nie byłby w stanie sprawdzić niewielkiej ich części. Debata publicz-
na – ze względu na różnorodność informacji, ocen i opinii – staje się 
coraz trudniejsza, a jej poziom pogarsza się na skutek skupiania się 
polityków na walce politycznej, tropieniu „haków” na swoich poli-
tycznych przeciwników i stosowaniu „nieczystych chwytów” ery-
stycznych. Nie ma miejsca na programy i sprawy merytoryczne36, 
a i widownia zainteresowana jest w pierwszej kolejności tym, co wi-
dowiskowe i szokujące.

Taka medialnie wykreowana rzeczywistość coraz bardziej wy-
myka się z rąk przeciętnemu obywatelowi, nawet temu najbardziej 
świadomemu politycznie i publicznie zaangażowanemu. Media 
masowe i pracujący w nich dziennikarze, od których medioznawcy 
oczekiwaliby pełnienia służby czy też misji na rzecz społeczeństwa, 
ulegają presji producentów i właścicieli, dla których najważniejszym 
wyznacznikiem jest zawsze oglądalność i finansowy zysk. Niejedno-
krotnie dostrzec można, że „dziennikarze z braku dystansu niezbęd-
nego do refleksji, grają rolę podżegaczy”37 i sami zaostrzają polityczny 
spór, wzniecają nowe kłótnie między partiami politycznymi, sami sta-
ją się tych kłótni stronami. Szczególnie jest to widocznie w przypad-
ku tzw. pseudowydarzeń czy też faktów medialnych38, wokół których 
coraz częściej organizuje się debaty polityczne i publicystyczne. Te-
matem staje się nie służba zdrowia, ale to, co poseł Kowalski powie-
dział o służbie zdrowia; nie edukacja, tylko to, co posłanka Nowak 

35  G. Debord, Rozważania o społeczeństwie spektaklu, dz. cyt., s. 182.
36  Por. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja…, dz. cyt., s. 80.
37  P. Bourdieu, O telewizji…, dz. cyt., s. 98.
38  Por. T. Olczyk, Politrozrywka i popperswazja…, dz. cyt., s. 97–98.
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powiedziała o ministrze edukacji; nie wojna w Afganistanie, ale spe-
kulacje wokół obsady fotela ambasadora Polski w Kabulu. 

Między autentycznością a sterowalnością  
– podsumowanie

Krytycy współczesnej kultury medialnej wskazują, że media zdo-
były zbyt duży wpływ na człowieka, społeczeństwo i władzę. Finalnie 
powinno się mówić o nich nie „czwarta władza”, ale raczej „hiper-
władza”. Także polityka współczesna – tak przecież zmediatyzowa-
na i skomercjalizowana – staje się niejednokrotnie jedynie pochodną 
tego, co wygenerował świat mediów. Sartori stwierdza dość pesy-
mistycznie, że „podążamy ku modelowi przedstawiciela wielorako 
uzależnionego od ludzkich zgromadzeń i zależnego od telewizji oraz 
zależnego od sondaży”39. Znaczy to, że politycy w coraz większym 
stopniu uzależniają się od doraźnej legitymacji masowego i zdomino-
wanego przez świat mediów społeczeństwa. Z kolei to społeczeństwo 
w coraz większym stopniu uzależnia się od mediów, pojawiających 
się w nich opinii, ekspertyz i sondaży. Człowiek jutra skazany będzie 
na wybór produktów – także tych politycznych – wyłącznie wskazy-
wanych mu przez media masowe i wedle wyznaczonych przez nie 
kryteriów.

Rzecz jasna, wizja taka jest skrajnie pesymistyczna i liczyć moż-
na, że przewidywania Sartoriego i Bourdieu się nie ziszczą. Nie da 
się jednak ukryć, że zmiany, jakie w XX wieku dokonały się w sferze 
politycznej, dowodzą, iż w tezach tych wiele jest prawdy. Polityka 
doby ponowoczesnej czy też polityka ery globalizacji i informatyza-
cji pozostaje pod ogromnym wpływem spin doktorów, specjalistów 
od marketingu politycznego i piarowców. Doszło do radykalnego 
zerwania z polityką rozumianą na sposób klasyczny i zarazem do 
pewnego odejścia także od nowożytnego jej rozumienia. Dyktat po-
litycznych strategów i designerów zatrważa, jeśli postawić pytanie 
o autentyczność w sferze politycznej. Autentyczność została zdekla-
syfikowana. Jej miejsce zajęły skuteczność, medialność, kreatywność, 
otwartość, nowoczesność. Coraz trudniej dotrzeć do tego, co „rzeczy-

39  G. Sartori, Homo videns…, dz. cyt., s. 65.
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wiście prawdziwe” i autentyczne w wizerunku polityka, a co jest tyl-
ko wygenerowaną przez sztab wyborczy maską. Jednakże nawet jeśli 
nie uda się zarysować granicy między tym, co autentyczne, a tym, co 
wykreowane, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak współczesna 
polityka jest w stanie wykorzystać i jedno, i drugie. 





Autentyczność w życiu publicznym

Zbigniew Waleszczuk 

Authentisch sein  
im Lichte von Leben und Denken 
Kardinal John Henry Newmans

Newman ist in seinem Leben ein sich Bekehrender gewesen, 
ein sich-Wandelnder und so immer er selbst geblieben und 

immer er selbst geworden1.

Wenn ich IHM zuhöre und mit IHM gehe,
 werde ich wirklich ich selbst. (…)

 So wird das Leben authentisch.

Benedikt XVI2

 

Die Seligsprechung Kardinal Newmans (19.09.2010) in Birmingham, 
gibt uns den Anlass die Person und das Denken des großen Konverti-
ten im vorliegenden Artikel darzustellen. In der gegenwärtigen Welt 
wollen wir Authentizität am Beispiel einer konkreten Person, also aus 
praktischer Perspektive analysieren, weil die Menschen von heute mehr 
der Zeugen als Theoretiker und Lehrer bedürfen. Kardinal Newman ist 
durch seine Suche nach Wahrheit und das prophetische Zeugnis seiner 
Biografie ein wahrhafter Zeuge des Glaubens. Der Aufsatz will sich der 
Frage: Was heißt authentisch sein bei John Henry Newman, widmen.

1  Kard. J. Ratzinger, Einführende Worte zum 3.Tag des Newman-Symposions, [in:] 
J. H. Newman, Apologia pro vita sua, Media Maria Verlag 2010, S. 15.

2  Benedikt XVI, Gottes Wort weist den wahren Weg, „Die Tagepost”, 2010, Nr. 106, S. 5.
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Wenn etwas nicht authentisch ist z.B. ein Buch, ein Bild, ein Film, 
usw. sprechen wir von einer Imitation, von Falschheit, Plagiat. Was heißt 
authentisch sein in Bezug auf den Menschen? In der personalistischen 
Auffassung bedeutet es eine Kohärenz zwischen äußeren Entscheidun-
gen und inneren identitätsstiftenden Werten, d.h. eine Anstrengung in 
der Wahrheitssuche über sich selbst und die uns umgebende Welt. Die 
Versuchung andere Meinungen und fremde Haltungen als die eigenen 
zu übernehmen, die aber mit meinem inneren Ich nicht übereinstimmen, 
zeigt nicht nur Nachgiebigkeit gegenüber den angepriesenen Ideen, son-
dern deutet auf eine fehlende Authentizität desjenigen hin. Eine solche 
Absage an die innere Stimme, nach Kardinal Newman – Gewissen3, be-
deutet eine unreife Form des Handelns ohne die Anstrengung sich auf 
die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Authentizität schützt das Indi-
viduum vor dem irrationalen „mit dem Strom schwimmen” von domi-
nierenden Ideologien und Utopien. Im globalen Zeitalter scheint diese 
Versuchung der inneren Migration und Zustimmung zur Manipulation 
noch häufiger die einzelnen Personen und Gesellschaften zu bedrohen, 
als zur Lebenszeit von Newman. Deshalb ist es unser Anliegen nicht nur 
an die Aussagen des großen Theologen des 19. Jh. in geschichtlichen 
Zügen zu erinnern, sondern aus seiner Biografie und seinem seelsorge-
rischen Schaffen für unser Problem relevante und aktuelle Thesen her-
vorzubringen. 

In einem ersten Schritt wollen wir chronologisch die wichtigsten 
Ereignisse aus der Biografie des großen Konvertiten kurz darlegen, im 
zweiten Schritt werden wir die wesentlichen Thesen aus seinen Predigten 
vorstellen. Drittens versuchen wir eine Synthese des Denkens von Kardi-
nal Newman in dem uns interessierenden Problem zu präsentieren. 

Konsequenter Wahrheitssucher 
John Henry Newman4, geboren am 21. Februar 1801 in London, 

wuchs in einer anglikanischen Familie auf. Der älteste Sohn eines 
Londoner Bankiers lernte schon früh zusammen mit seinen fünf Ge-

3  U. Buhlmann, Der Vorrang des Gewissens und der Apostel, „Die Tagepost”, 2010, 
Nr. 106 , S. 7. Siehe: G. Müller, Die unsichtbare Welt, Der Anspruch des Christentums im 
Leben und Denken von John Henry Newman, Trier 2009.

4  Ch. S. Dessain, John Henry Newman, London and Edinburgh 1966; G. L. Müller, 
John Henry Newman begegnen, Augsburg 2000. W. Lipgens, Newman, Frankfurt/M. 1958. 
G. Bimmer, John Henry Newman. Leben und Werk, Grünewald Verlag 1989; Ders., Die 
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schwistern die Heilige Schrift kennen5. Mit sieben begann er seine 
Schulausbildung an einer Privatschule und lernte Geige spielen. Sein 
musikalisches und organisatorisches Talent wurde schon früh ent-
deckt. Wie er selbst zu dieser Zeit seiner Kindheit in seinem Tagebuch 
bemerkt, war er bemüht ein guter Mensch zu werden, aber er fühlte 
sich nicht religiös6. Mit 15 erlebte er seine „erste Bekehrung”7. Mögli-
cherweise kam es zu dieser großen Änderung im Denken des jungen 
John, weil die Familie in finanzielle Schwierigkeiten geriet. (Der Vater 
verlor seine Arbeit in der Bank). John Henry musste deshalb im Inter-
nat der Schule bleiben und weil er krank war las er damals das Buch: 
Die Macht der Wahrheit, das ihn sehr beeindruckte. Im Geist des Hl. 
Augustinus schreibt er: „Ich ließ mich im Gedanken Ruhe finden, das 
es zwei Wesen gebe (…) ich selbst und mein Schöpfer”8. Schon diese 
erste Bekehrung deutet auf ein intensives inneres Leben des jungen 
Newman hin. Mit 16 begann John Henry das Universitätsstudium in 
Oxford. Bereits nach drei Jahren gelang es ihm die Abschlussprüfung 
zu bestehen und kurz darauf wurde er Dozent für Theologie an der 
Universität9. Er entschloss sich anglikanischer Priester zu werden. Im 
Jahr 1824 empfing er die Diakonatsweihe und schrieb in sein Tage-
buch: „Ich trage Verantwortung für die Seelen bis zum Tag meines 
Todes”10. Als Diakon in einer armen Pfarrei in Oxford versuchte er 
(was damals ganz neu war) persönliche Kontakte durch Hausbesu-

Wahrheit wird stärker sein. Das Leben und Werk Kardinal Newmans, 3., überarbeitete Aufla-
ge, Frankfurt/M. 2009. G. Müller, Die unsichtbare Welt, Trier 2009. 

5  Der Vater John (1767–1824) war in religiösen Fragen eher liberal, die Mutter Je-
mima Feurdrinier (1772–1836) entammte aus Frankreich liebte die Bibel. „Schon von 
Kindheit an wurde ich angehalten, gern in der Heiligen Schrift zu lesen” (J. H. New- 
man, Apologia pro vita sua, London 1951; deutsche Ausg. Media Maria 2010, S. 19); 
G. L. Müller, John Henry Newman begegnen, Augsburg 2000, S. 18.

6  Ch. S. Dessain, John Henry Newman..., S. 3.
7  „When I was fifteen (in the autumn of 1816) a great change of thought took place 

in me. I fell under the influence of a definite Creed, and received into my intellect im-
pressions of dogma, wich through God´s mercy, have never been effaced or obscured” 
(J. H. Newman, Apolgia pro vita sua, London 1865, p. 4; Ch. S. Dessain, John Henry New-
man, London and Edinburgh 1966, S. 3).

8  G. L. Müller, John Henry Newman begegnen..., S. 21.
9  Zum 1.04.1826 wurde Newman Tutor (Professor) am Oriel-College. Ma 2.07.1826 

hält er seine erste Predigt in St. Mary-Universitätskirche, wo er seit 1826 Pfarrer wurde. 
Ebenda, S. 26.

10  Am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 1824 wurde er zum Diakon der anglikani-
schen Kirche geweiht. Am 29.05. 1825 wurde er in Oxford zum Priester geweiht.
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che bei den Einwohnern herzustellen. Als Seelsorger wollte er mehr 
Wegbegleiter sein und vor allem durch sein Leben und seine Predig-
ten die Menschen ansprechen. Sein Grundprinzip formulierte er ein-
mal folgendermaßen: „Ich möchte, dass der denkende Laie religiös 
sei und der fromme Geistliche ein denkender Mensch”11. 

Im Sommer 1828 konzentrierte sich Newman in seinen theologi-
schen Forschungen auf die Lektüre der Patristik. Da er die Hl. Schrift 
gründlich studiert hatte und er nun noch die Zeugen des Glaubens 
besser kennen lernen wollte, wird er in seiner Wahrheitssuche immer 
mehr katholisch. Wie er selbst notiert: „die Väter haben mich katho-
lisch gemacht”12. Die Inspiration die er durch seine patristischen Stu-
dien erwarb, bewog ihn im Jahre 1833 dazu eine geistliche Bewegung 
(Oxford-Bewegung) zu begründen13. 

Drei Prinzipien leiteten diese Bewegung:
1. die Suche nach Wahrheit (dogmatisch)
2. das kirchlich sakramentale Lob (liturgisch)
3. eine antirömische Einstellung (fundamentaltheologisch)
In dieser Zeit bemühte er sich die sogenannte „Via media” für 

den Anglikanismus zu entwickeln14. Er hielt den Anglikanismus 
für die goldene Mitte zwischen Arianern (sie leugnen die Gottheit 
Jesu) und Rom. Geduldig studierte er weiterhin die Väter, zog nach 
Littlemore um und versuchte durch Fasten und Gebet die gelieb-
te Wahrheit zu erforschen. Im Oktober 1845 entschied er sich dazu 
katholisch zu werden15. Am 9. Oktober wird er durch einen katho-
lischen Passionisten, Dominik Barbieri16, in die katholische Kirche 
aufgenommen17. Die Schwierigkeiten verstärken sich jedoch nach 
dieser Entscheidung18. Nicht nur seine alten Freunde fühlten sich 

11  H. Geissler, Zehntausendschwierigkeiten machen keinen Zweifel, „Die Tagepost”, 
2009, Nr. 22, S. 12.

12  Ebenda.
13  G. L. Müller, John Henry Newman begegnen..., S. 33.
14  Ebenda, S. 35.
15  Ebenda, S. 43.
16  http://www.heiligenlexikon.de/BiographienD/Dominikus_Matre_Dei.html.
17  Ebenda.
18  „Unter Schmerzen opfert er alles, woran er natürlicherweise hängt: seine akade-

mische Laufbahn, sein Ansehen als führender anglikanischer Theologe, die Bewegung, 
die Pfarre, seine Ämter und die meisten Freunde. Noch über zwei Jahre ringt er in der 
Einsamkeit von Littlemore um die volle Gewissheit von der Richtigkeit seiner Überzeu-
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durch ihn verraten und verließen ihn, sondern auch die neuen Mit-
brüder aus der katholischen Kirche legten ihm viele Steine in den 
Weg. Er wurde durch Kardinal Manning angefeindet und musste 
geduldig viele Demütigungen ertragen19. 

1851 wurde er mit der Gründung und Leitung der katholischen 
Universität Dublin beauftragt. Da er in seinen ersten Entscheidungen 
Laien als Professoren aufnahm, kam es zu Schwierigkeiten mit der Hie- 
rarchie, was das Ende seiner Karriere in Irland bedeutete. Die nächste 
große Enttäuschung war die Aufgabe einer Bibelübersetzung, die be-
reits nach einem Jahr durch die Verantwortlichen gestoppt wurde. Seine 
journalistischen Fähigkeiten wurden bei der neuen Aufgabe der Her-
ausgabe einer katholischen Zeitschrift berücksichtigt20. Jedoch führte 
seine Einstellung gegenüber der Rolle der Laien in der Kirche, denen er 
aufgrund der Taufe ihnen eigene Aufgaben zusprach, zum Ende seiner 
Tätigkeit als Herausgeber. Es genügte seinen Feinden jedoch nicht ihn 
in vielen möglichen Bereichen zu behindern, er wurde sogar der Häre-
sie verdächtigt21. Diese Anschuldigungen („Dr. Newman ist der gefähr-
lichste Mann in England” Fragment eines Schreibens eines Kuriealisten 

gung” (W. Lipgens, Newman, Frankfurt/M. 1958, S.12; P. Boyce, Beten mit John Henry 
Kardinal Newman, Media Maria Verlag 2010, S. 8).

19  „Die Haltung Mannings trug das Ihre zu dieser verwirrenden Situation bei. Ob-
wohl er nach außen die Sache unterstützte, zeigte er sich Newman gegenüber ziemlich 
kühl, sowohl in den Tagen vor der Erhebung zum Kardinal, als auch nachher. Es ist 
bezeichnend, dass er erst am 19. Mai, also sieben Tage nach der Ernennung zum Kar-
dinal, die Glückwünsche des englischen Episkopates übermittelte. Mannings Biograph 
allerdings vergisst nicht daran zu erinnern, dass auch Newman sich nicht als sehr warm-
herzig gezeigt hatte, als Manning Kardinal wurde. Neun Jahre nach der Verleihung des 
Purpurs an Newman war Mannings Urteil noch immer hart. Im Jahre 1888, als er Bischof 
Ullathorne vorwarf, mit solchem Eifer die Kardinalswürde des Konvertiten aus Oxford 
unterstützt zu haben, ließ er sich zu den folgenden Worten hinreißen: «Sie kennen Ne-
wman nicht so gut, wie ich ihn kenne. Er lässt Sie tanzen, wie er will. Er betrügt Sie 
mit ausgewählten Worten und verwendet seine Logik mit einer solchen Raffinesse, dass 
Sie sich in Ihrer Unschuld hintergehen lassen. In dieser Hinsicht sind Sie ihm nicht ge-
wachsen». Ullathorne kommentierte diesen Ausbruch Mannings, indem er bemerkte, 
dass gerade Manning Newman nicht gleichkomme und sich ihm gegenüber besonders 
misstrauisch zeige” (C. Snider, Newman wird zum Kardinal ernant, http://www.newman-
friendsinternational.org/german/?p=124; Ch. S. Dessain, John Henry Newman, London 
and Edinburgh 1966, S. 165).

20  Es ging um die Herausgabe der katholischen Zeitschrift „The Rambler”. G. L. Mül-
ler, John Henry Newman begegnen..., S. 33.

21  G. L. Müller, John Henry Newman begegnen..., S. 72.
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an Kardinal Manning) begleiteten ihn mehrere Jahrzehnte22. Trotz al-
ler Schwierigkeiten hielt er an seiner Kirche, innig mit Christus ver- 
bunden, fest. 

Die Wende brachte die Publikation des Buches Apologia pro vita 
sua23, die er als Antwort auf die Behauptungen eines anglikanischen 
Professors Kingsley, der Katholiken, speziell dem Klerus und na-
mentlich Newman, Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit vorgewor-
fen hatte, verfasste24. Newman gelang es hiermit eine breite englische 
Leserschaft zu erreichen. Das Buch wurde mit Augustinus´ Bekennt-
nissen verglichen. Sein Ruf erreichte sogar Rom und Leo XIII., der 
1878 zum Papst gewählt wurde. Dieser verlieh ihm bereits ein Jahr 
später die Kardinalswürde25. Im Alter von 78 Jahren erfuhr New-
man endlich die hochverdiente Anerkennung für sein Schaffen und 
brachte damit seine bisherigen Gegner zum Schweigen. Zusammen-
fassend können wir feststellen, dass die Biografie des neuen Seligen 
mit vielen Leiderfahrungen, demütiger Wahrheitssuche und einer 
unverbrüchlichen Treue zu Christus verbunden war.

22  Monsignore Talbot, der in der römischen Kurie tätig war. Siehe: Ch. S. Dessain, 
John Henry Newman, Anwalt redlichen Glaubens, Freiburg 1980, S. 217. 

23  J. H. Newman, Apologia pro vita sua, Media Maria Verlag 2010.
24  G. L. Müller, John Henry Newman begegnen..., S. 65.
25  Ch. S. Dessain, John Henry Newman, London and Edinburgh 1966, S. 165. Der 

Bischof von Birmingham, Mons. William Bernard Ullathorne, informierte als erster den 
achtundsiebzig jährigen Newman über die Absichten des Papstes. Newman dankte 
daraufhin brieflich für das Wohlwollen seitens des Papstes und erklärte sich bereit, die 
Kardinalswürde anzunehmen, fügte aber hinzu: „Dreißig Jahre lang habe ich nun in 
nidulo meo gelebt, in meinem vielgeliebten Oratorium, geborgen und glücklich, und 
möchte darum Seine Heiligkeit bitten, mich nicht vom heiligen Philipp, meinem Vater 
und Schutzherrn zu trennen. Bei der Liebe und Verehrung, mit der eine lange Reihe 
Päpste den heiligen Philipp gefeiert und ihm vertraut haben, bitte und ersuche ich Sei-
ne Heiligkeit, aus Mitleid mit meiner geistigen Schüchternheit, aus Rücksicht auf meine 
schwache Gesundheit, meine fast achtzig Jahre (…), mich sterben zu lassen, wo ich 
so lange gelebt habe” (Briefe und Tagebuchaufzeichnungen aus der katholischen Zeit seines 
Lebens, Mainz 1957, pp. 668).
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Ringen um Authentizität am Beispiel  
seiner Predigten  
– wie wir die Schatten durchschauen  
und die volle Wirklichkeit erreichen können

Newmans Ringen um Authentizität lässt sich in seinen hervorra-
genden Predigten belegen. Die Predigten von Newman umfassen ins-
gesamt 6 Bände (ca. 600 ). Newman selbst hatte die besten 13 Predigten 
kurz nach seiner Konversion ausgewählt. Was zeichnet diese Predig-
ten aus? Vinzent Ferrer Blehl, der die erste englische Ausgabe dieser 
Auswahl publiziert hat, gab ihnen den Titel Realisations26. Damit wollte 
er zutreffend das Spezifische im Verständnis des christlichen Glaubens 
von John Henry Newman betonen. Der Glaube des Christen sollte 
sich, nach Newman, nicht nur theoretisch, also als durch den Verstand 
angenommene Wahrheit auszeichnen, sondern gleichzeitig als Ver-
wirklichung des Evangeliums durch die eigenen Entscheidungen und 
durch den eigenen Lebenslauf. Newman ist in seinem Verständnis des 
Glaubens sehr praktisch orientiert. In dem uns interessierenden The-
ma der Authentizität betont er die Notwendigkeit der Wahrhaftigkeit 
in allen Lebensvollzügen, die eine Person betreffen. Als Beispiel für die 
existentiellen Herausforderungen des Glaubens kann uns seine erste 
Predigt aus dieser Sammlung dienen, Die Wagnisse des Glaubens, wo es 
ihm um die Entscheidung gegenüber Gott geht: „Jeder meiner Hörer 
möge sich die Frage vorlegen, was er auf die Wahrheit der Verheißung 
Christi hin riskiert hat. Wäre er auch nur im geringsten schlechter da-
ran, angenommen (was zwar unmöglich ist), jedoch angenommen, sie 
wäre ein Fehlschlag? Wir wissen, was es heißt, in irgendeinem Unter-
nehmen dieser Welt zu investieren. Wir riskieren unser Eigentum bei 
Plänen, die Erfolg versprechen; bei Plänen, die uns verheißungsvoll 
erscheinen, an die wir glauben. Was haben wir für Christus riskiert? 
Was haben wir ihm gegeben auf Grund unseres Glaubens an seine 
Verheißung? Der Apostel sagt, dass er und seine Brüder die elendes-
ten von allen Menschen wären, wenn die Toten nicht auferweckt wür-
den (1 Kor 15). Können wir dies in irgendeinem Grad auf uns selbst 

26  http://www.guenterbiemer.de/jhn/13_predigten.pdf.
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anwenden? – Ein Geschäftsmann, der etwas von seinem Vermögen in 
ein Unternehmen steckt, das aber fehlschlägt, verliert nicht nur seine 
Aussicht auf Gewinn, sondern noch etwas von seinem Vermögen, das 
er in der Hoffnung auf Gewinn gewagt hatte. Das ist unsere Frage: 
Was haben wir gewagt? – Ich hege die tatsächliche Befürchtung, bei 
einer etwaigen Überprüfung stellt sich heraus, dass es nichts gibt, … 
das wir tun, … (und nichts) das wir nicht täten, wenn Christus nicht 
gestorben und der Himmel uns nicht verheißen wäre … Ich fürchte 
wirklich, dass die meisten der sogenannten Christen, wie immer ihr 
Bekenntnis sein mag, was immer sie an Gefühlen zu haben glauben, 
was immer an Wärme und Erleuchtung und Liebe sie für sich in An-
spruch nehmen mögen, dennoch so leben, fast wie sie leben würden, 
weder viel besser noch viel schlechter, wenn sie das Christentum für 
eine Fabel hielten”27. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es ihm um die Korrela-
tion zwischen der Wahrheit der Verheißung Christi und unserer Ant-
wort geht: „Was haben wir gewagt?”. Und was haben wir investiert 
damit unser Leben glaubwürdig zu dieser Glaubenswahrheit steht? 
Newman macht sich Sorgen, das viele Christen wie Scheinchristen le-
ben, d.h. das ihre Lebensführung nicht viel anders ist, als das Leben 
jener, die das Christentum nicht kennen oder gar für eine Fabel halten. 
Entscheidend ist für ihn die Konsequenz des Glaubens, die Verwirk-
lichung des Evangeliums im Herzen. Obwohl die Religion, wie zu al-
len Zeiten, wie in einem Todeskampf steht und endgültig zu scheitern 
droht: „So viel Trost gewinnen wir in der Zwischenzeit aus dem was 
bisher gewesen ist: nicht zu verzweifeln, nicht zu erschrecken, uns 
nicht zu ängstigen, über die Schwierigkeiten, die uns umgeben. Es gab 
sie immer, es wird sie immer geben, sie sind unser Anteil”28. Er spricht 
das Herz an und betont die Gefühle die dem Christen zur Entschei-
dung verhelfen und die innere Geborgenheit schützen sollen. 

Die Welt dagegen in ihrer Dynamik verheißt uns in den weltli-
chen Dingen die Erfüllung der Sehnsüchte, die sie aber nicht erfüllt. 
Damit spricht er die Falschheit der Versprechungen an.

Die Heilige Schrift war eine unerschöpfliche Quelle seiner Stu-
dien und Predigten. Für unsere Problematik kann die Predigt Unreal 

27  Die Wagnisse des Glaubens, http://www.guenterbiemer.de/jhn/13_predigten.pdf.
28  Ebenda.
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words als besonders beispielhaft und relevant gelten29. Die besonde-
ren Schwerpunkte lagen hier in den Wagnissen des Glaubens. New-
man selbst zählt zu den wesentlichen Teilen einer aufrechten Predigt: 
unser Bekenntnis, unser Credo, unser Gebet, unser Tun, unser Wandel, un-
sere Beweisgründe, unsere Lehre. Besonders wichtig ist für ihn, dass die 
Handlungen (religiös, liturgisch) aufrichtig geschehen sollen. Jesus ist 
nach Newman „ja ohne nein”. Deshalb nennt er ihn nicht nur Wahr-
heit, sondern auch die Wahrhaftigkeit und das Licht. Newman betont 
zuerst das Bekenntnis in Bezug auf den Kontext seiner Zeit. Das Pro-
blem sieht er in der Pluralisierung der Bekenntnisse, was auch aus 
unserer heutigen Sicht hochaktuell ist. Viele solche individualisierte 
Meinungen sind, nach Newman, in Wirklichkeit unecht. Die Auf-
gabe des Predigers besteht darin diese Falschheit zu enthüllen. Die 
Täuschungen der privaten Urteile unterscheiden sich nach Newman 
von dem Bekenntnis und Credo das mit der Authentizität des Spre-
chenden zu tun hat. Der Bekennende wird durch die innere Wahrheit 
verpflichtet, eine solche Sprache zu gebrauchen, die den Hörern eine 
klare, eindeutige Richtungsweisung bietet und sich damit deutlich 
unterscheidet von den relativierenden Auffassungen der Wahrheit. 
Die wichtige Frage ist platonisch formuliert, wie wir die Schatten 
durchschauen und die volle Wirklichkeit erreichen können. New-
mans Antwort lautet: „Es gibt nur die eine richtige Art, die Art wie 
Gott die Welt sieht. Trachtet darnach, die Dinge zu sehen, wie Gott 
sie sieht. (…) Trachtet darnach, euch Urteile zu bilden über Personen, 
Ereignisse, Stellungen, Erfolge, Veränderungen und Dinge, wie Gott 
sie bildet”. Nach Newman ist der Mangel an Wahrhaftigkeit gleich-
zusetzen mit einer fehlenden Verbundenheit mit der Wirklichkeit. 
Dieser Realitätsverlust führe, so unser Denker, zu Verallgemeinerun-
gen und Schwierigkeiten im Urteilsvermögen in Glaubensfragen. Er 
nimmt als Beispiel in seinen Predigten die Bekundung von Mitleid. 

29  Der Autor spricht von Kompetenzen und Gefahren des Wahrheitsverlustes in 
einer unauthentischen Predigt. Er unterscheidet „objectum materiale” und „objectum 
formale”, wobei zu dem ersten „Unser Bekenntnis, unser Credo, unser Gebet, unser 
Tun, unser Wandel, unsere Beweisgründe, unsere Lehren”, zum zweiten die Wahrhaf-
tigkeit der Handlungen gelten. Siehe: H. Pius Siller, Worte ohne Wirklichkeit, Erläute-
rungen zu John Henry Newmans Predigt, „Unreal words” vom 2. Juni 1839. „Nimm es 
ernst und du wirst von Religion reden. Es gibt nur eine richtige Art die Welt zu sehen; 
die Art wie Gott die Welt sieht... Es ist nicht leicht jene neue Sprache zu lernen, die 
(Jesus) Christus uns gebracht hat” (Ebenda).
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Wenn das Leid den anderen nur zu äußerer Freundlichkeit aber nicht 
zu einer inneren Berührung bringt, kann das Mitgefühl nicht echt 
sein. Wichtig ist für Newman dem Verlust an Wirklichkeitsgehalt 
entgegenzutreten, damit das religiöse Leben (Rede und Verhalten) 
nicht nur auf einer abstrakten und theoretischen Ebene bleibt, son-
dern sich im Tun bewährt30. Er will den Glauben vor Zynismus be-
wahren und die religiöse Sprache praktisch orientieren. Es geht um 
die Möglichkeit die Aufgabe zu erkennen „sich unter die Maßgabe 
der Wahrheit zu stellen” und diese Herausforderung zu meistern. Er 
wendet sich gegen Abstraktionen die keinen Bezug zur Wirklichkeit 
haben. Der Blick Gottes soll uns konkret und geschichtlich einen Rat 
geben, damit die Dinge ihre wahre Bedeutung erhalten. 

Die Unfähigkeit, die Wahrheit richtig zu erfassen, führt zum Ver-
lust der inneren Kohärenz. Solche Rede und Verhalten bleibt auf der 
Ebene des abstrakten und theoretischen und führt nicht zu praktischen 
Konsequenzen, die wahre identitätsstiftende Tat kann nicht zum Zuge 
kommen. Was nicht angenehm ist, bleibt dann durch Projektionen 
und Fantasien ausgeblendet. Seine These lautet: In solchen Fällen geht 
das religiöse Handeln an der Wirklichkeit vorbei. Besonders aktuell 
scheint z.B. sein Kommentar zur demokratischen Gesellschaft. Wir 
leben heute in der pluralistischen Welt, wo jeder über viele Proble-
me aus dem Bereich der Politik, Wirtschaft, Kultur, des Sozialen, usw. 
seine Stellungnahme abgeben muss, obwohl er nicht immer imstande 
ist, sein eigenes Urteil zu bilden31. Der Wirklichkeit ihre Bedeutung zu 
geben heißt, im Lichte des Evangeliums die Welt zu sehen. 

„Die Religion der Welt”, so Newman, würde sich gerne mit 
der wahren Religion verbrüdern, wäre ihre Wahrheit nur nicht so 
streng, (…) so unbeugsam, ohne jede Anpassung an die Zeit und 
die Bedürfnisse der Menschen”32. Menschen die sich auf seine sol-
che Religion der Welt einlassen, neigen zu liberalen Tendenzen, sie 
lieben die Religion auf Abstand ohne sich verbindlich zu engagie-
ren, sie verübeln der Wahrheit, dass sie absolute Verbindlichkeit 
fordert, also „das sie überhaupt Religion ist”33. Diese Tendenz be-

30  Newman betont die Notwendigkeit der Aufrichtigkeit und Radikalität des reli-
giösen Redens. Er nennt viele Beispiele für den Realitätsverlust. 

31  Zbigniew Waleszczuk, Globalisierung als neue Sozialfrage, Bayreuth 2005.
32  http://www.guenterbiemer.de/jhn/13_predigten.pdf.
33  Ebenda.
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schreibt Newman folgendermaßen: Wenn ich nordwärts wandern 
will und allen Straßen wandern nach Osten, dann beklage ich mich 
natürlich über die Straßen. Sie klagen die Religion an Aber die Re-
ligion ist nur für jene eine Fessel, die sie nicht von Herzen lieben… 
Der Himmel kann sich nicht ändern… Wir müssen werden, was wir 
noch nicht sind”34. 

Entscheidend für Newman ist nicht nur zu unterscheiden was 
wahr oder falsch ist und nicht nur darüber zu reden, sondern es zu 
tun d.h. authentisch zu handeln. „Trachten wir darnach wirklich zu 
meinen, was wir sagen und zu sagen, was wir meinen”35.

Authentisch sein in der gegenwärtigen Welt
„Von Anfang an habe ich gegen ein großes Zeitübel gekämpft: seit 

dreißig, vierzig, fünfzig Jahren bemühe ich mich nach meinen besten 
Kräften, den Geist des Liberalismus im Religiösen abzuwehren”36. 
Dieses Wort stammt aus der bekannten Rede, die Newman hielt, 
als ihm am 12. Mai 1879 die Bulle mit der Ernennung zum Kardinal 
überreicht wurde. Im religiösen Liberalismus sah unser Denker den 
größten Feind des Christentums. Die Ernennung zum Kardinal war 
ihm deshalb ein willkommener Anlass, seine Überzeugung zu be-
kräftigen: „da er ein Irrtum ist, der leider die ganze Welt in seine Fall-
stricke zieht”. Der religiöse Liberalismus ist „die Lehre, dass es keine 
bestimmte religiöse Wahrheit gäbe, daß vielmehr ein Glaubensbe-
kenntnis so gut sei wie ein anderes; diese Lehre gewinnt täglich an 
Gehalt und Kraft. Der Liberalismus widerspricht der Überzeugung, 
dass irgendeine Religion wahr ist. Er lehrt, dass alle toleriert werden 
müssen, dass jedoch alle Meinungssache sind”37. Heute ist die von Ne-
wman kritisierte liberalistische Mentalität zum allgemeinen Zeitgeist 
geworden. Wer an der Wahrheit der Offenbarung festhält und in der 
Öffentlichkeit dafür eintritt, muss damit rechnen, des Hochmuts, des 
Fundamentalismus und der Intoleranz gegenüber den anderen Reli-
gionen verdächtigt zu werden. Christliche Ausdrucksformen – man 
denke an das Kreuz – werden aus dem öffentlichen Leben verdrängt 

34  Ebenda.
35  Ebenda.
36  G. Müller, Die unsichtbare Welt, Trier 2009, S. 14.
37  Ebenda.
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und der Glaube darf wiederum nur eine Privatsache sein. Authen-
tisch sein in der gegenwärtigen Welt ist nach Auffassung von John 
Henry Newman mit der religiösen, christlichen Perspektive verbun-
den. Die Betonung der Objektivität von Wahrheit und Glaube sowie 
auch die Bedeutung der existenziellen Wahrheitsfindung für die Re-
ligion bleibt für unsere gegenwärtigen Herausforderungen sehr ak-
tuell. Wir möchten folgende Faktoren, die die Authentizität im Leben 
und Wirken von Kardinal Newman fördern und wiederspiegeln, er-
wähnen: 

1. Verantwortung vor Gott für sich selbst und für die anderen
2. Das Gewissen als „moral sense” und „sense of duty”38 
3. Mut im Gegensatz zum Konformismus
4. Dogmatisches Denken (Anerkennung der Autorität Gottes)
5. Opposition zum Liberalismus in der Religion. 
Liberalismus ist nach Newman eine Lehre die alle Glaubens-

richtungen genauso relativiert. Hier lässt sich eine bemerkenswerte 
Aktualität feststellen und mit der Frage nach dem Anspruch der Re-
ligion im gesellschaftlichen Leben verbinden. Die Toleranz für solche 
modernen „Wahrheiten”: „(…) alle [Theorien] seien zu dulden, denn 
alle sind Meinungssache”39 birgt in sich eine grundsätzliche Intole-
ranz gegenüber der Religion. Der liberalistische Stempel bringt in die 
Philosophie und ins gesellschaftliche Leben eine Gleichgültigkeit aller 
Religionen, die Isolierung des Glaubens von der Wahrheitsfrage, die 
Abtrennug der Religion vom öffentlichen Leben und ihre Verschie-
bung in die Privatsphäre. Was hat das mit unserem Hauptproblem 
der Authentizität zu tun? Auch heute beobachten wir eine reduktive 
Auffassung des Menschen hin zu Immanenz und einen falschen Sub-
jektivismus. Die anthropologische Frage ist also direkt verbunden mit 
dem „Sein oder Nicht-Sein”/der Existenz eines authentischen Men-
schen, sowohl in individueller, als auch gemeinschaftlicher Dimensi-
on. Nach Newman sind nur zwei Dinge absolut sicher, „so sicher wie 
ein helles Tageslicht”40, meine Existenz und die Existenz Gottes. „Ich 
und mein Schöpfer”41, das war seine ganze Welt. Die materielle Welt 

38  G. Müller, Die unsichtbare Welt, S. 131.
39  Ebenda.
40  W. Tatarkiewicz, Historia filzofii, t. 3, Warszawa 1988, S. 59.
41  Ebenda.
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betrachtet er als Täuschung. Die Philosophie diente ihm dabei als 
Erkenntnistheorie, als Werkzeug, um zu erklären, warum wir Glau-
benswahrheiten vertrauen können. Zwei Ziele, charakterisieren nach 
Newman, ein authentisches Leben: 

1. Im christlichen Glauben Gottes Wahrheit zu verkünden
2. Die Sicherheit des Glaubens durch die Autorität der Ver-

nunft zu erläutern. 
Damit verstehen wir, dass eine falsche Auffassung vom Men-

schen (siehe die moderne 68iger Ausgrenzung der Religion aus dem 
öffentlichen Leben), auch seine authentische Existenz behindert. Au-
thentisch sein, nach Newman, kann nicht ohne Bezug zu Gott und 
Glaubensfragen realisiert werden. Durch die ideologische Verleug-
nung der objetiven Wirklichkeit fehlen die identitätsstiftenden Vo-
raussetzungen, die eine reife und reale Integrität und Authentizität 
ermöglichen. Ohne fundamentale Verbindung mit der objektiven 
Wahrheit – Gott – sind sie von Grund auf in ihren Wurzeln bedroht. 
Unsere moderne „Kultur des Todes”, die sich auf materielle und 
nützliche Faktoren reduziert, bedroht die Entwicklung des Menschen 
in seiner inneren Bestimmung als Geschöpf Gottes. Mit Papst Bene-
dikt XVI. können wir folgendermaßen formulieren: „Es geht ja um 
Menschen, und Menschen brauchen immer mehr als eine bloß tech-
nisch richtige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen 
die Zuwendung des Herzens” (Deus caritas est, 31). Der neue Selige, 
der durch seinen Wahlspruch: „Das Herz spricht zu den Herzen” und 
seine unermüdliche Wahrheitsliebe, die in der Erkenntnis des wahren 
Menschseins liegt, zeigt uns was es heißt authentisch zu sein. 

Fazit
Die Gegenwärtige Ablehnung Gottes im öffentlichen Leben, 

die Herausnahme der Glaubensfragen aus objektiven und stabilen 
Verhältnissen, die Verabsolutierung der Freiheit zu ungunsten der 
Wahrheit, stärkt die Macht des Relativismus und führt dazu, das der 
Mensch heute oft durch verschiedene Ängste wie gelähmt und ori-
entierungslos wirkt. Der transzendentale Horizont scheint heute in 
den Hintergrund zu rücken. Sozialdarwinisten, Evolutionisten und 
Materialisten nehmen dem Menschen seine Würde und seine wahre 
Freiheit. Die Aufrichtigkeit und unermüdliche Suche nach Wahrheit 
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Kardinal Newmans kommt als richtungsweisende Botschaft des ei-
gentlichen Sinnes des Lebens unseren heutigen Herausforderungen 
entgegen. Die Politikverdrossenheit, die mit der mangelnden Glaub-
würdigkeit der Politiker zusammenhängt, Manipulationen durch 
die Medienwelt, der es oft nicht mehr um die Wahrheit, sondern um 
den Profit geht, der Mangel an Fairplay-Regeln im Sportwesen, der 
Verlust des Vertrauens nicht nur in der Wirtschaft, sondern in allen 
zwischenmenschlichen Kontakten in der globalisierten Welt (siehe 
fehlende Bindungsfähigkeit der heutigen Jugend) sind, um nur we-
nige Beispiele zu nennen, eine klare Bestätigung der prophetischen 
Voraussage Newmans, dass die anthropologische Frage und im kon-
kreten, das uns interessierenden Problem als Mensch authentisch zu 
sein, nur durch die Glaubensperspektive gelöst werden kann. Die 
verlockenden Angebote der vielversprechenden Ideologien, die Frei-
heit und Toleranz auf ihren Fahnen tragen, bringen aber in Wirklich-
keit ethische Unfreiheit, Verwirrung und Verwüstung und, wie schon 
Newman gewarnt hat, ruinieren die Authentizität, Glaubwürdigkeit 
und das Vertrauen des Menschen, dessen Leben, durch den herr-
schenden Materialismus und Relativismus an Bedeutung und Sinn 
verliert. Solange jeder Einzelne sich das Recht zuschreibt alles be-
haupten zu können, was seine Phantasie ihm diktiert und jede dieser 
„Wahrheiten” die gleiche Gültigkeit im öffentlichem Diskurs beige-
messen wird (laut dem Diktat der Toleranz- und Relativitätsprinzi-
pien), sowie solange das Menschenbild nicht durch die befreiende 
religiöse Perspektive wiedererkannt wird, wird das „authentisch 
sein” des Menschen und seine echte Entwicklung in Würde und 
Frieden stark beeinträchtigt bleiben. Wahre Authentizität fördert das 
Miteinander aller Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens. Erst im Lichte der Offenbarung (Gott schuf den Menschen als  
sein Abbild, Gen 1, 27) kann der Mensch auf die Grundfrage nach 
seiner Bestimmung und seinem Auftrag Antwort finden. Kardinal 
Newman ist uns auf diesem Wege ein authentischer Zeuge. In der 
gegenwärtigen Welt der multikulturellen Angebote und vielen plu-
ralistischen Meinungen, wo es dem Empfänger schwierig erscheint 
zwischen Wahrheit und Falschheit zu unterscheiden, ist die Gestalt 
Kardinal Newmans in seiner beharrlichen Wahrheitssuche eine Ori-
entierungshilfe. In der Zeit der Orientierungslosigkeit brauchen wir 
Beispiele, die uns verlässlich die Richtung weisen. Diese Authenti-
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zität können wir aus der Biografie und dem Gedankengut Kardinal 
Newmans erlernen. 

Papst Benedikt XVI. schreibt in seiner Enzyklika Spe salvi: 

Menschliches Leben bedeutet Unterwegssein. Zu welchem 
Ziel? Wie finden wir die Straße des Lebens? Es scheint wie 
eine Fahrt auf dem oft dunklen und stürmischen Meer der 
Geschichte, in der wir Ausschau halten nach den Gestirnen, 
die uns den Weg zeigen. Die wahren Sternbilder unseres Le-
bens sind die Menschen, die recht zu leben wussten. Sie sind 
Lichter der Hoffnung. Gewiss, Jesus Christus ist das Licht 
selber, die Sonne, die über allen Dunkelheiten der Geschich-
te aufgegangen ist. Aber wir brauchen, um zu ihm zu fin-
den, auch die nahen Lichter – die Menschen, die Licht von 
seinem Licht schenken und so Orientierung bieten auf unse-
rer Fahrt (Nr. 49). 
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Autentyczność w życiu publicznym

Małgorzata Bałys

Duchowość jako podstawa autentyczności

Wiedeński psychoterapeuta Viktor Emil Frankl był twórcą i za-
łożycielem nowego kierunku w psychoterapii, określanego mianem 
Trzeciej Szkoły Wiedeńskiej, obok pierwszej – psychoanalizy Zyg-
munta Freuda i drugiej – psychologii indywidualnej Alfreda Adlera. 
Nowatorstwo ujęcia tego autora polegało na leczeniu sensem (logos), 
od którego wywodzi się nazwa – logoterapia. U podstaw tego zało-
żenia znajduje się przekonanie, iż każdy człowiek w naturalny spo-
sób poszukuje sensu w życiu, a jego odnalezienie ma uzdrawiający 
wpływ na ludzką psychikę. 

Czasy, w których przyszło żyć V. E. Franklowi obfitowały w sze-
reg przemian społecznych. Doświadczył on na własnej skórze tragedii 
wojny, przez trzy lata był więźniem niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. Będąc naocznym świadkiem ludzkiej tragedii, miał po wie-
lokroć okazję widzieć człowieka w całej rozpiętości jego postaw. Żył 
w miejscu, w którym przywdziane maski stanowiły niejednokrotnie 
o przeżyciu, gdzie również owe maski opadały, ukazując skrywane 
autentyczne oblicze. Te doświadczenia sprawiły, że bardzo bliska 
była mu prawda człowieka, rozumiana indywidualnie, jednostkowo. 

W centrum zainteresowań Viktora Frankla znajdował się czło-
wiek, rozumiany holistycznie i wielopłaszczyznowo. Konsekwencją 
dążenia do jego pełnego ujęcia była walka z redukcjonizmem, który, 
zdaniem autora, odbiera jednostce możliwość pełnej i właściwej mu 
egzystencji. Celem działalności naukowej wiedeńskiego psychiatry 
była chęć niesienia pomocy jednostce zagubionej, cierpiącej. Determi-
nizm badawczy Frankla niewątpliwie wiąże się z jego dramatyczny-
mi losami, bowiem kontekst biograficzny uczonego ściśle wpłynął na 
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wypracowaną przezeń metodę terapii i koncepcję człowieka1. Stycz-
ność z masowym cierpieniem, jakim było doświadczenie obozów 
koncentracyjnych, skłoniła Frankla do zadania sobie podstawowych 
pytań: po co?, dlaczego?, dla kogo? Te trzy pytania obrazują drogę 
i wyznaczają kierunek badań uczonego.

Problem sensu życia, jak i autentyczności postawy wobec niego 
stanowi centralną oś myśli Frankla. Zainteresowanie ową myślą na 
przestrzeni ostatnich lat wzrosło, czego dowodem są kolejne przetłu-
maczone na język polski jego dwie książki: Człowiek w poszukiwaniu 
sensu życia oraz Wola sensu. Stanowi to niewątpliwy dowód aktualno-
ści pytań i zagadnień przezeń podejmowanych. 

Człowiek szukając odpowiedzi na nurtujące go pytania, może 
kierować się w dwie strony. Poszukiwać odpowiedzi na zewnątrz, 
w świecie, jak i w samym sobie. Może również budować relację prowa-
dzącą od siebie do otaczającej go rzeczywistości i poprzez nią określać 
siebie. Duchowość stanowi płaszczyznę, poprzez którą może budować 
owe relacje. Określa ona również zdolność człowieka do zrozumie-
nia własnej tajemnicy. W jej obszarze szuka swej wewnętrznej praw-
dy. Jednostka nie może zrozumieć samej siebie z jakiejkolwiek innej 
perspektywy, niż poprzez perspektywę duchową. Jest to sfera, dzięki 
której człowiek potrafi postawić sobie egzystencjalne pytania. Określa 
możliwość stawiania pytań o to, skąd pochodzi, kim jest i dokąd, czy 
do kogo zmierza. W konsekwencji duchowość określa sferę, dzięki któ-
rej człowiek jest tym, kim jest. Poprzez jej rozwój człowiek jest w stanie 
zająć dojrzałą postawę wobec siebie, wobec własnego życia oraz ota-
czającego go świata, czyli być w pełni sobą – autentycznym. 

Cechy osoby duchowej
Osoba ludzka, której wyznacznikiem egzystencji jest m.in. ducho-

wość, wolność, odpowiedzialność, niepodzielność, nieśmiertelność, 
jedność, godność, wszystkie te cechy posiada ze względu na bycie oso-
bą duchową. Bycie osobą zawdzięcza bowiem człowiek osobie ducho-
wej. Cechy osoby duchowej są zarazem cechami osoby jako całości2. 

1  Por. A. Chojniak, Człowiek i sens. Frankla koncepcja autotranscendencji, Poznań 2003, 
s. 17–29. 

2  Por. M. Wolicki, Relacje osoby a jej samorealizacja, Przemyśl 1999, s. 45.
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Aby człowiek mógł w pełni istnieć jako człowiek, realizując swe moż-
liwości, musi posiadać, jako osoba, pewne konieczne warunki. Wśród 
tych warunków znajdują się cechy osoby, które określane są mianem 
egzystencjaliów, czyli cech ściśle złączonych z naturą osoby. Wszystkie 
niemal cechy, które charakteryzują osobę duchową, można rozciągnąć 
na całą osobę ludzką. Frankl podkreśla, iż osoba duchowa jest czymś 
kompletnym w sobie, istniejącym dla siebie, niepodzielnym i niesumo-
walnym3. Wiedeński uczony pisze, że „w zdecydowanym przeciwień-
stwie do swojej psychofizycznej faktyczności duchowo-egzystencjalna 
osoba człowieka jest: «individuum», «insummabile», «novum»”4. Jako 
indywiduum człowiek jest bytem niepodzielnym, stanowiącym jed-
ność. Pierwiastek duchowy jest nieprzekazywalny, jako niewypro-
wadzalny ze sfery psychofizycznej. Frankl w kwestii genezy ducha 
osobowego, czyli osoby duchowej opowiada się za kreacjonizmem, 
pisząc, że jest on stworzony przez: „transcendencję”, „nadsens”, „abso-
lut”, a posługując się słowami Hegla – „duch subiektywny” stworzony 
jest przez „absolutnego ducha”5. Jako „In-summabile” osoba duchowa 
stanowi całość. Dzięki tej cesze człowiek, będąc osobą, nie może zatra-
cić się w wyższej całości, strukturze rozumianej jako: masa, rasa, ko-
lektyw. Przewyższające pod pewnym względem człowieka „jedności”, 
„całości” nie są bytami osobowymi, a jedynie „pseudoosobowymi”. 
Integralność bytu ludzkiego ma charakter nie tylko psychofizyczny, ale 
także duchowo-osobowy6. Jako „novum”, osoba duchowa jest czymś 
absolutnie różnym, innym od wszystkich osób7.

Przejawy duchowości człowieka
Każdy człowiek jako osoba realizuje swoje życie na różne sposoby, 

w zależności od wrodzonych predyspozycji rozwojowych. Predyspo-
zycje te mają charakter dynamiczny i wpływają na rozwój osobowości 
jednostki. Wiedeński uczony stoi na stanowisku, wedle którego czło-
wiekowi w życiu nie chodzi jedynie o zaspokajanie swych potrzeb, 

3  Por. tenże, Egzystencjalno-analityczna koncepcja autotranscendencji i jej teologicznopa-
storalne aplikacje, Przemyśl 1993, s. 129.

4  V. E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1984, s. 234–238.
5  Por. tamże, s. 265.
6  Por. M. Wolicki, Egzystencjalno-analityczna koncepcja…, dz. cyt., s. 130.
7  Por. V. E. Frankl, Homo..., dz. cyt., s. 234.



96 Małgorzata Bałys

lecz nade wszystko o znalezienie i realizację sensu własnego istnienia. 
Homeostaza, zdaniem Frankla, nie stanowi jedynej siły motywującej 
człowieka, mającego na celu urzeczywistnianie się poprzez wartości. 
Podstawą homeostazy jest to, co instynktowne, co skupia człowieka 
na nim samym, zamykając go. Tymczasem – „być człowiekiem” – to 
oznacza „być nastawionym na coś, co jest poza nami i ponad nami, 
coś lub Kogoś, pewne wartości do zrealizowania lub osoby, które 
można spotkać i pokochać. Istnieć – to znaczy «zatracić się»”8. Sen-
su człowiek szuka w swej codziennej egzystencji, sytuacjach granicz-
nych opatrzonych cierpieniem. Człowiek jako byt otwarty kieruje się 
na świat, drugiego człowieka, jak również na Logos. Poszczególne 
wymiary w człowieku są otwarte na siebie: to, co cielesne – na to, co 
duchowe i odwrotnie. Zasada jedności określa te relacje. W każdym 
z wyróżnionych wymiarów egzystencji realizuje się do stosownie do 
swych aktywności. Realizują się procesy rozwojowe, sposoby byto-
wania, aktualizują się stany. Człowiek, jako „byt stający się”, wyraża 
się, poszukując swego indywidualnego sensu życia.

Wolność 
Wolność osoby stanowi podstawę duchowości człowieka. Wynika 

to z faktu, iż „podstawą ontyczną wolności jest duch”9. Poprzez ducha 
człowiek posiada zdolność stawania w opozycji względem rzeczywi-
stości, dystansowania się, stawania się ascetą bycia. Wolność Frankl 
utożsamia z egzystencjalnością lub fakultatywnością osoby. Właściwe 
ujęcie przez Frankla duchowej sfery dało podstawę dla prawidłowego 
rozumienia problemu ludzkiej wolności. Stało się tak za sprawą doce-
niania roli, jaką pełni wymiar duchowy w bycie ludzkim. Wolność nie-
odłącznie wiąże się z duchowością człowieka, gdyż „fakt bycia osobą 
i związany z tym fenomen duchowości leżą u podstaw ontologicznych 
wolności ludzkich”10. Z samego faktu, iż człowiek jest istotą duchową 
wynika to, że jest predestynowany do bycia wolnym. Duchową osobą 
nazywamy „to, co za każdym razem zawsze może oponować”11, co 
posiada zdolność zachowywania się w sposób wolny w stosunku do 

  8  A. Manenti, Powołanie. Psychologia i łaska, Kraków 1995, s. 13.
  9  M. Wolicki, Relacje osoby…, s. 52.
10  Tamże, s. 53.
11  V. E. Frankl, Homo…, dz. cyt., s. 271.
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jakiegokolwiek stanu rzeczy12. Człowiek posiada wolność względem 
bytu określonego, w stosunku do organizmu psychofizycznego, toteż 
może on wpływać na kształt swojego życia poprzez rozwój, kształ-
towanie swej osobowości. Będąc wolną, jednostka charakteryzuje się 
pewnym stopniem nieuwarunkowania. W niemałym stopniu posiada 
człowiek wpływ na to, kim jest, rozstrzygając o własnym bycie. Wyni-
ka to z samych założeń ontologicznych, wedle których człowiek nie jest 
jedynie sumą reakcji biochemicznych, konfiguracji genów czy wpływu 
otoczenia. Za sprawą wolności człowiek potrafi dystansować się od 
popędów, uwarunkowań witalnych i społecznych13, określanych jako 
faktyczność. Frankl jako lekarz – neurolog – nie zaprzecza istnieniu 
ani wpływowi popędów na życie ludzkie. Popędy i wolność występu-
ją względem siebie w stosunku korelacji. Wolność wobec sfery popę-
dowej polega zarówno na możliwości afirmacji popędów, jak i negacji 
ich wpływu. Podkreśla jednak Frankl, iż mimo wpływu popędów na 
człowieka, pozostaje on istotą niezależną. Wolność, jako atrybut, od-
dziela człowieka od świata zwierzęcego. Frankl pisze: „człowiek jest 
własną wolnością, jak zwierzę – sumą popędów. To, co ktoś ma, mógł-
by ostatecznie utracić. Wolność przynależy zaś do człowieka w sposób 
nierozerwalny. Bo nawet, gdy się jej wyrzeka, z niej rezygnuje, rezy-
gnacja ta jest dobrowolna i dokonuje się w wolności”14. 

Frankl, ceniący sobie myśl poprzedników, odnosi się i tym razem 
do teorii przeciwnej – determinizmu. Wolność człowieka jest wolnością 
niedoskonałą z racji swych ograniczeń. W człowieku równolegle krzy-
żuje się wolność i uwarunkowanie, możliwość swobodnego zajmowania 
postaw, podejmowania decyzji, jak i konieczność. Źródło uwarunko-
wania wypływa z faktyczności człowieka, egzystencja zaś stanowi jej 
przeciwwagę, będąc źródłem nieuwarunkowania, jako że przekracza 
granice własnej faktyczności. Frankl przyznaje, że człowiek faktycznie 
czasami nie bywa wolny, zaznaczając jednak, iż jest i pozostaje wolny 
fakultatywnie15. Tym samym rozróżnia wolność fakultatywną i faktycz-
ną. Pod tą pierwszą rozumie wolność przypisaną nierozerwalnie natu-

12  Tamże, s. 271.
13  Por. K. Popielski, M. Wolicki, Antropologiczno-filozoficzne podstawy analizy egzy-

stencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości, [w:] Człowiek – pytanie otwarte, red. 
K. Popielski, Lublin 1987, s. 102.

14  V. E. Frankl, Psychoterapia dla każdego, Warszawa 1978, s. 109.
15  Por. tenże, Homo..., dz. cyt., s. 270.
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rze człowieka, która przynależna jest mu zawsze, jako drugą określa 
tę istniejącą w mniejszym lub większym stopniu, niedostępną już dla 
wszystkich ludzi. To, co duchowe, posiada prymat nad tym, co instynk-
towne, i jeśli zatem człowiekiem kierują instynkty, a nie on sam, wy-
nika to z faktu, iż sam człowiek przystaje na taki stan rzeczy. Popędy 
i wolność, stanowiące dwa przeciwległe bieguny człowieczeństwa, są 
w stanie egzystować razem w człowieku z uwagi na to, iż obydwa te 
fenomeny funkcjonują w niezależnych względem siebie sferach. Wol-
ność znajduje się na innej płaszczyźnie niż uwarunkowania człowieka. 
W warstwie, w której znajduje się zależność człowieka, nigdy nie da 
się stwierdzić jego autonomii16. Determinacje mają miejsce w wymiarze 
biologicznym i psychologicznym, wolność znajduje się w wymiarze 
duchowym. Tę wolność, współistniejącą ze zdeterminowaniem, Frankl 
określa mianem „wolności pomimo determinacji”17. Ze względu na to, 
że wolność znajduje się w innym wymiarze niż determinanty, człowiek 
posiada zdolność transcendowania ich, dystansując się względem nich. 
Człowiek, nie będąc całkowicie wolnym od wszelkich determinant, po-
siada wolność w sensie możliwości zajmowania postaw względem nich. 
Zachodzi jeszcze jeden związek pomiędzy wolnością a determinacją. 
Wolność i konieczność nie tylko nie znajdują się w tym samym wymia-
rze, ale „wolność przewyższa konieczność i stanowi jej nadbudowę (…). 
Dziedzina wolności stanowi więc założenie dziedziny konieczności”. 
Tym samym „wolność zakłada konieczność”18. 

Frankl za E. Frommem19 rozróżnia dwa aspekty wolności: wolność 
„od” i wolność „do”. Twórca logoterapii uważa, że ludzką wolność 
można określić zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Peł-
ne i prawdziwe widzenie człowieka powinno uwzględniać oba aspekty 
wolności. Aspekt pozytywny określa to, „do czego” człowiek jest wol-
ny, negatywny zaś tłumaczy to, „od czego” człowiek jest wolny20. 

Wolność negatywna posiada trzy kierunki: człowiek jest wolny od 
bycia we władzy popędów, od wrodzonych predyspozycji, dziedzicz-
ności, jak również od swego otoczenia. Człowiek, zdaniem Frankla, 

16  Por. tamże, s. 267.
17  Por. M. Wolicki, Relacje…, dz. cyt., s. 55.
18  V. E. Frankl, Homo..., dz. cyt., s. 268.
19  Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1993, s. 49.
20  Por. J. W. Gałkowski, Religia zagrożeniem czy wsparciem wolności?, [w:] Religia 

a sens bycia człowiekiem, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994, s. 39–40.
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może i powinien być „wolny od” bycia we władzy popędów, z racji 
tego, iż ego rozporządza wolnością względem id. Wolnym powinien 
zaś być człowiek „do” bycia odpowiedzialnym. „Wolność woli ludzkiej 
jest więc wolnością «od» bycia we władzy popędów, «do» bycia odpo-
wiedzialnym, do posiadania sumienia”21. Wolność „od” sięga dalej, nie 
kończąc się na przeciwdziałaniu siłom popędów, naciskom otoczenia 
istniejącym na zewnątrz nas. Frankl idzie o krok dalej, twierdząc, że 
dzięki tak pojmowanej wolności, człowiek jest w stanie oprzeć się na-
wet presji własnego charakteru. Wiedeński uczony pisze, że „wolność 
w stosunku do środowiska wspiera się na wolności w stosunku do cha-
rakteru: mianowicie o tyle, że silniejsze lub słabsze uleganie wpływom 
ze strony środowiska jest także cechą charakteru”22. Frankl wysoko sta-
wia przed człowiekiem poprzeczkę, twierdząc, że byt ludzki nie tylko 
nie jest zdeterminowany poprzez własny charakter, lecz że również 
cechuje go niezależność względem własnej osobowości. Posługując się 
terminologią twórcy logoterapii: jest to „wolność od własnej faktyczno-
ści i wolność w stosunku do własnej egzystencjalności. Jest to wolność 
od bytu określonego i wolność w stosunku do stawania się innym”23. 
Wolność prowadzi człowieka w stronę tego, co w nim najbardziej ludz-
kie, wskazując na tkwiące w nim potencjalności. 

Zdaniem komentatora Frankla, ks. prof. Wolickiego pozytywnym 
aspektem ludzkiej wolności jest wolność „do”24. Człowiek jest wolny, kie-
dy przyjmuje powierzone mu obowiązki. „Wolność pozytywna jest 
również wolnością do stawania się osobowością, przez branie odpo-
wiedzialności za siebie i drugich, poprzez świadome i dobrowolne 
decyzje, zmierzające do zmiany siebie i otoczenia”25. 

Frankl przyjmuje za Jaspersem definicję człowieka jako „bytu 
rozstrzygającego”, który nigdy nie „jest”, ale każdorazowo roz-
strzyga, czym jest. Określenie to dotyczy zarówno ludzkiej egzy-
stencji, jak i osoby duchowej człowieka. Frankl podziela opinię 
Jaspersa, że dopiero wówczas w pełni jest człowiek egzystencjal-
nie człowiekiem, gdy jego decyzje, postanowienia przewyższają 
jego istotę. Frankl podkreśla, iż nie należy traktować wolności jako 

21  V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978a, s. 46. 
22  Tenże, Homo..., dz. cyt., s. 274–275.
23  Tamże, s. 275.
24  M. Wolicki, Relacje…, dz. cyt., s. 54.
25  Tamże.
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wartości absolutnej. Niewłaściwie pojmowana wolność przechodzi 
w samowolę, wyrodnieje, jeśli nie rozpatruje się jej w związku z od-
powiedzialnością26. Rozpatrując zagadnienie jakości wolności, na-
leży podkreślić różnicę dzielącą świat zwierząt, w którym wolność 
jako taka nie występuje, od świata człowieka, który sam skazuje się 
na jej brak. W przypadku świata zwierzęcego nie możemy mówić 
o wolności z uwagi na samą strukturę ontyczną tego świata, w któ-
rego podłożu bytowym dominują instynkty i popędy. Wolność jako 
typowo ludzki fenomen wyróżnia człowieka na tle świata stworzo-
nego. Jeśli w świecie ludzkim wolność zanika, to dzieje się tak za 
sprawą niewykształcenia lub zaburzenia noetycznych dyspozycji 
jednostki, wśród których znajduje się podmiotowa potrzeba wol-
ności. Potrzeba ta ma charakter egzystencjalny i znajduje się wśród 
rzędu takich jakości egzystencji, bez których życie ludzkie nie mo-
głoby się w pełni właściwie rozwijać27.

Negatywny, niewłaściwy stosunek do wolności powoduje, zdaniem 
Frankla, popadanie w tzw. fatalizm. Człowiek ulega mu poprzez do-
browolną rezygnację z przynależnej mu wolności, poddając się bodź-
com wypływającym ze swego wnętrza, a także impulsom z zewnątrz. 
Rezygnując z wolności, przyjmuje bierną postawę. Pozwala kierować 
własnym życiem zewnętrznym czynnikom, zdając się na dynamikę 
przypadków, które wówczas kształtują jego los. Osoby odrzucające swo-
ją autentyczną wolność w znacznym stopniu podważają swoją godność, 
popadając w zniewolenie. Człowiekowi rezygnującemu z wolności fak-
tycznej pozostaje wolność fakultatywna, polegająca na niezbywalnej 
predyspozycji do bycia wolnym. M. Wolicki określa taki stan następu-
jąco: „godność osoby ugruntowana jest przede wszystkim w wolności 
człowieka. Człowiek wolny to człowiek, który we wszystkich warun-
kach pozostaje człowiekiem, zachowując swą godność”28. 

O wolności fakultatywnej można mówić dlatego, że człowiek bez 
względu na okoliczności zawsze posiada pewien stopień nieuwarunko-
wania. Zawsze trwa w człowieku pewna część wolności, do której może 
on się odwołać. Zdolność dystansowania się od siebie samego stanowi 

26  Por. V. E. Frankl, Psychoterapia…, dz. cyt., s. 154.
27  Por. K. Popielski, Człowiek egzystencja podmiotowo-osobowa, [w:] Człowiek – warto-

ści – sens, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 34.
28  M. Wolicki, Godność osoby ludzkiej według V. E. Frankla, „Homo Dei”, 1989, nr 2, 

s. 114. 
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rodzaj wolności będący podstawą dla psychoterapii, w procesie terapii 
różnych schorzeń czy zaburzeń. Do niej odwołuje się lekarz, chcąc wyle-
czyć osobę nerwowo chorą bądź całą znerwicowaną społeczność29. Świa-
domość wolności nie zawsze towarzyszy człowiekowi; Frankl w formie 
imperatywu określa potrzebę jej uświadamiania. Analiza egzysten-
cjalna za cel stawia sobie właśnie ukazywanie roli, jaką pełni wolność 
w życiu jednostki. Ze względu na wolność i odpowiedzialność możliwa 
jest psychoterapeutyczna forma analizy egzystencjalnej w postaci logo-
terapii, odwołującej się do uświadomionej wolności30. Zdolność decy-
dowania, zajmowania postawy, mająca charakter twórczy, wyrażająca 
się w czynnym wychodzeniu poza faktyczność jednostki, wskazuje na 
„aprioryczny” charakter wolności, na jej duchowe źródło – duchowe 
poznanie i wolną wolę. Wolność „do” dotyczy zarówno własnego bytu 
psychofizycznego, egzystencji, jak i świata sensów i wartości. Człowiek 
w swej wolności decyduje się na przyjęcie określonych sensów, realiza-
cję wartości, jak też na miłość do konkretnej osoby31. 

Odpowiedzialność 
Odpowiedzialność występuje w ścisłym związku z wolnością 

człowieka. By nie przerodzić się w samowolę, wolność musi być roz-
patrywana w horyzoncie odpowiedzialności, musi być wolnością do 
odpowiedzialności. Tak jak wolność była skutkiem duchowości, tak od-
powiedzialność jest skutkiem wolności, stanowiąc kryterium duchowo-
ści. Wolność określa źródło odpowiedzialności, tak jak odpowiedzialność 
jest celem wolności32. Odpowiedzialność podobnie jak wolność stanowi 
przywilej osoby, określając najgłębszy sens jej bytu. Frankl podkreśla, że 
„tylko osoby na podstawie swoich wolnych decyzji odpowiedzialnego 
działania mogą mieć poczucie winy albo zasługi”33. Tym samym można 
powiedzieć, że wolność i odpowiedzialność stanowią zasadniczą pod-
stawę duchowości człowieka, decydując o istocie jego bytu34. 

29  Por. V. Frankl, Nadać sens życiu, „Życie i Myśl”, 1973, nr 4, s. 20.
30  Por. tenże, Homo..., dz. cyt., s. 271.
31  Por. tenże, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 29–30.
32  Por. M. Wolicki, Egzystencjalno-analityczna koncepcja..., dz. cyt., s. 87.
33  V. E. Frankl, Psychoterapia…, dz. cyt., s. 31.
34  Por. Z. Juczyński, Nerwica noogenna w ujęciu V.E. Frankla i jej miejsce w systematyce 

zaburzeń nerwicowych, „Zdrowie Psychiczne”, 1982, nr 1–2, s. 48.
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Analizując sam fenomen odpowiedzialności, Frankl wskazuje na 
jego tajemniczość. Odpowiedzialność zawiera w sobie coś z misterium 
tremendum et fascinosum. Rzeczą przerażającą, straszną w zjawisku od-
powiedzialności jest świadomość nieodwracalności każdej powziętej de-
cyzji. W każdej chwili człowiek urzeczywistnia jakąś możność zawartą 
w danym momencie swego życia bądź też zaprzepaszcza bezpowrotnie 
szansę realizacji innego sensu czy wartości35. Wybierając jedną możli-
wość, musi on każdorazowo dokonać selekcji, ponosi wówczas odpo-
wiedzialność zarówno za sam wybór, jak i jego realizację. Wspaniałą, 
fascynującą stroną odpowiedzialności jest świadomość sprawczej mocy 
działania. Przyszłość i przeszłość człowieka oraz osób z nim związanych 
zależna jest od podjętych przezeń decyzji. Za sprawą decyzji człowiek 
urzeczywistnia wartości, ratuje je przed przemijaniem, zachowując je 
na wieczność. Człowiek względem odpowiedzialności niejednokrotnie 
wykazuje postawę ambiwalentną. W równym stopniu zjawisko to go 
pociąga, co przeraża. Logoterapia wraz z analizą egzystencjalną stano-
wi odpowiedź na tę drugą postawę, wychodząc naprzeciw jednostkom 
uchylającym się od brania odpowiedzialności za swój byt36. 

Przedrefleksyjne ontologiczne rozumienie samego siebie, okre-
ślane inaczej jako „mądrość serca”, sprawia, iż człowiek zdaje sobie 
sprawę z wyzwania, jakie stawia przed nim codzienna egzysten-
cja. Bycie człowiekiem oznacza bowiem bycie odpowiedzialnym za 
wypełnianie sensu zawartego potencjalnie w danej sytuacji życio-
wej37. Frankl zakłada, że każdy zdrowy człowiek posiada wrodzoną 
umiejętność wypełniania zadań, jakie stawia przed nim życie. Biorąc 
odpowiedzialność za swój byt, człowiek opiera się na wolności, bo-
wiem w niej tkwi jej źródło. Odpowiedzialność za swój byt łączy 
się nierozerwalnie ze skończonością i czasowością życia człowieka. 
Horyzont śmierci, świadomość ograniczenia czasowego sprawia, że 
człowiek zobowiązany jest do sensownego wypełniania wartościami 
każdej chwili swojego życia. Brak takiej nieuchronności pozbawiłby 
jednostkę presji realizacji sensów i wartości. Przemijalność i jednora-
zowość życia sprawia, że człowiek musi być odpowiedzialny za każ-
de powzięte decyzje. Życie człowieka tym samym posiada charakter 

35  Por. M. Wolicki, Egzystencjalno-analityczna koncepcja…, dz. cyt., s. 88.
36  Por. K. Popielski, Viktor E. Frankl. Analiza egzystencjalna i logoterapia, „Zeszyty 

Naukowe KUL”, R. 20, 1977, nr 2, s. 74–77.
37  Por. V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 21.
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zadaniowy. Frankl nierozerwalnie łączy egzystencjalność bytu ludz-
kiego z odpowiedzialnością za swój byt w każdym „tu i teraz”. Od-
powiedzialność tym samym ma charakter aktywny, przejawiając się 
„w czynie”. Człowiek powinien przyjmować za swą egzystencję od-
powiedzialność w każdym przypadku, w każdej konkretnej sytuacji 
i w stosunku do konkretnej osoby. Wiedeński uczony widzi w tym 
wyróżnienie i godność człowieka, gdyż jedynie on dysponuje umie-
jętnością świadomego i sensownego podejmowania pytań życia38. 
Tak rozumianą odpowiedzialność Frankl określa w formie impe-
ratywu, stwierdzając, iż: człowiek musi każdorazowo odpowiadać 
na pytania, jakie stawia mu życie, a owo odpowiadanie jest zawsze 
odpowiadaniem poprzez przyjęcie adekwatnej postawy. 

Analiza egzystencjalna określa podstawę teoretyczną logoterapii, 
dla której poczucie odpowiedzialności za swój byt stanowi główny 
ośrodek myśli39. Za zadanie stawia sobie ukazanie ludzkiej egzysten-
cji nie jako rzeczywistości miotanej bezwiednie przez zdarzenia losu 
i popędy, lecz jako byt wezwany do odpowiedzialności, która ugrun-
towana jest w ludzkiej duchowości. Za sprawą analizy egzystencjalnej 
człowiek uświadamia sobie własne ego, a nie to, co wypływa z in-
stynktów, określanych przez id. Tym samym analiza egzystencjalna 
wychodzi naprzeciw potrzebie czasu, kiedy współczesny człowiek 
niejednokrotnie w neurotyczny sposób odbiera rzeczywistość, tracąc 
świadomość odpowiedzialności za swój byt40. Bycie odpowiedzialnym 
polega na uświadomieniu sobie przez człowieka tego, że ponosi on 
odpowiedzialność za swój byt41. Tak jak wolność posiada dwa kierun-
ki: „od” czegoś i „do” czegoś, tak odpowiedzialność jest „za coś”, lub 
„przed kimś”. Z jednej strony odpowiedzialność dotyczy tego, za co 
człowiek jest odpowiedzialny, z drugiej przed czym bądź kim pono-
si odpowiedzialność. Za ważniejszą kwestię Frankl uznaje uświado-
mienie sobie nie tyle, za co człowiek jest odpowiedzialny, ile przed 
kim-czym ponosi on odpowiedzialność. Frankl nie zgadza się z twier-
dzeniem, że człowiek jest jedynie odpowiedzialny przed samym sobą. 
Ego zdaniem Frankla nie może pełnić roli kryterium odpowiedzial-

38  Por. K. Popielski, Rola „sensu i wartości życia” w etiologii nerwicy noogennej w ujęciu 
V. E. Frankla, „Sprawozdania TN KUL”, 1971, nr 19, s. 28. 

39  Por. V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 11.
40  Por. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 2002, s. 34.
41  Por. V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 11.
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ności. Tak jak id nie może się samo tłumić, tak też ego nie może być 
odpowiedzialne przed samym sobą. Frankl wyraża przekonanie, że 
to, przed czym człowiek jest odpowiedzialny, wyprzedza samą odpo-
wiedzialność42. Logoterapia również nie podaje odpowiedzi na pyta-
nie, przed czym bądź przed kim człowiek ponosi odpowiedzialność. 
Ciężar odpowiedzi na to pytanie spoczywa na człowieku. Szukając jej, 
każdy kieruje się własnym sumieniem. Logoterapia ma za zadanie po-
budzić naturalną u pacjenta „świadomość odpowiedzialności, a owa 
odpowiedzialność obejmuje odpowiedzialność za odpowiedź na py-
tanie o interpretację życia, to znaczy o to, czy dokonać jej w katego-
riach teizmu czy ateizmu”43. Człowiek sam poddaje interpretacji swą 
odpowiedzialność, nadając jej kierunek, czy to przed społeczeństwem, 
ludzkością, własnym sumieniem, czy przed Bogiem44. Logoterapia 
jako psychoterapia posiada niezaprzeczalne walory pedagogiczne; 
wykorzystując tzw. metodę sokratejską – stara się podprowadzać pa-
cjenta do świadomości odpowiedzialności, opiera się tym samym na 
przesłaniu, iż byt charakteryzuje się odpowiedzialnością, która doma-
ga się respektowania jej praw w życiu45. Logoterapeuta nie wskazuje 
automatycznie pacjentowi kierunku drogi, którą musi on przebyć. Pa-
cjent sam musi wykonać pracę nad sobą, szukać celu, a zatem sensu 
swej konkretniej, a tym samym jedynej egzystencji46. Człowiek każdo-
razowo odkrywa własny, jedyny sens swej egzystencji. Zdaniem twór-
cy logoterapii człowiek jest odpowiedzialny za wypełnienie jedynego 
i niepowtarzalnego sensu życia47. Terapeuta jest jedynie towarzyszem 
na drodze poszukiwań pacjenta, daje ogólne wskazówki, ograniczając 
się do potencjalnych i optymalnych wyborów. Odpowiedzialność leży 
zarówno po stronie pacjenta, jak i logoterapeuty, który nie może poda-
wać rozwiązań według własnych przekonań czy też w uproszczonej 
formie. Wiedeński psychiatra, chcąc scharakteryzować i przybliżyć 
naturę zjawiska odpowiedzialności, wskazuje na jej związek z umie-

42  Por. tamże, s. 53.
43  Tamże, s. 151.
44  Por. M. Wolicki, Koncepcja sumienia w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla, „Ate-

neum Kapłańskie”, R. 76, 1984, t. 102, z. 1, s. 93–95.
45  Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a sens życia, Kraków 2002, s. 78.
46  Por. M. Wolicki, Psychoterapia w ujęciu V. E. Frankla, „Zagadnienia Wychowaw-

cze a Zdrowie Psychiczne”, 1985, t. 21, z. 1, s. 12. 
47  Por. tenże, Egzystencjalno-analityczna koncepcja..., dz. cyt., s. 89.
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jętnością dokonywania wyboru. Współczesny świat oferuje w swej 
różnorodności masę dóbr konsumpcyjnych, niejednokrotnie stających 
naprzeciw wolności jednostki. By nie popaść w bezwład czy też nie 
zagubić się w tej różnorodności, Frankl wskazuje na konieczność do-
konywania wyboru pomiędzy tym, „co ważne, a tym, co nieważne, 
co sensowne, a co bezsensowne”48. Wybieranie i rozróżnianie pozwala 
człowiekowi zachować dystans względem rzeczywistości. Zaniecha-
nie dokonywania wyborów może bowiem doprowadzić człowieka 
do utraty poczucia realizmu życia. Taka postawa objawia się poprzez 
tzw. „kolektywizm”, który zastępuje służenie prawdziwej wspólno-
cie – roztopieniem się w anonimowej masie49.

Poczucie odpowiedzialności przeżywane jest w przestrzeni du-
chowej, będącej sumieniem człowieka. Odpowiedzialność występuje 
w podwójnej relacji: do rzeczy, jak i względem osób. Frankl zawsze 
łączy ją nierozerwalnie z obiektywizmem, który wynika z jej związku 
z dziedziną wartości i powinności. Za sprawą wartości osoby poprzez 
odniesienie człowieka do drugiego, do wspólnoty odpowiedzialność 
przeżywana w sumieniu nabiera charakteru zobowiązującego. W od-
niesieniu do Osoby Absolutu osiąga ona swój najwyższy wymiar. Rela-
cyjny charakter odpowiedzialności jest absolutny z uwagi na wiążący na 
stałe charakter każdej decyzji sumienia50. Odpowiedzialność człowieka 
dotyczy wyboru wartości, wypełniania sensem swego istnienia. Odnosi 
się ona ponadto do postaw, jakie przyjmuje człowiek wobec zdarzeń 
losowych. Sytuacje graniczne, na które człowiek nie ma wpływu, z ja-
kimi przychodzi mu się konfrontować, wymuszają przyjęcie określonej 
postawy. Jako wolny posiada możliwość wyboru postawy wobec ota-
czających go warunków i tym samym ponosi za nią odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność rozciąga się na całkowicie niezależne od człowieka 
sytuacje, obejmujące cierpienie, śmierć, choroby. Wiedeński psychiatra 
stwierdza, że odpowiedzialność człowieka sięga nawet samej choro-
by psychicznej i wyraża się w przyjęciu odpowiedniej względem niej  
postawy. Podobnie jest w przypadku postawy wobec odziedziczonych 
po przodkach cech. Nie mając wpływu na zapis genów, człowiek zobo-
wiązany jest do właściwego nimi rozporządzania, postawy względem 

48  V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 152.
49  Por. tenże, Psychoterapia…, dz. cyt., s. 95.
50  Por. M. Wolicki, Człowiek…, dz. cyt., s. 98–100.
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ograniczeń i obciążeń. Kształt, jaki przybierze odpowiedzialność w ży-
ciu danego człowieka, zależy bezpośrednio od jego osobistego wyboru. 
Człowiek, któremu życie zostało podarowane, bez pytania go o zgodę, 
ostatecznie sam odpowiada na stawiane przed nim zadania. Posiada 
tym samym zarówno wolność afirmacji, jak i negacji życia. Zarówno 
w odniesieniu do konkretnej sytuacji, jak i do drugiego człowieka (któ-
re Frankl określa jako ad personam i ad situationem) człowiek zmuszony 
jest przyjąć adekwatną postawę, i to niezależnie od tego, czy relacja ta 
została wybrana świadomie, dobrowolnie, czy też narzucona jednostce 
odgórnie. Odpowiedzialność człowieka dotyczy tym samym osób z nim 
egzystujących, jak również własnej osoby. Frankl rozumie przez to wła-
sny rozwój i identyczność osobową. Identyczność osobowa osiągana 
jest na drodze odpowiedzialności, poprzez wypełnienie sensów w swo-
im życiu. Odpowiedzialność właściwie podjęta stanowi podstawę 
zdrowia psychicznego człowieka. Uchylanie się od niej przynosi kon-
sekwencje m.in. w formie nerwic noogennych51 czy kolektywnych. Od-
powiedzialność, stanowiąca istotę ludzkiego życia, jest zadaniem, jakie 
stawia przed sobą logoterapia. Celem jej jest wychowywanie człowieka, 
wspomaganie go w dojrzewaniu do odpowiedzialności za własne życie. 
Główną ideą psychoterapii w rozumieniu Frankla jest pojmowanie eg-
zystencji w wymiarze noetycznym, jako pełne prostoty bycie odpowie-
dzialnym. Frankl wskazuje na konieczność rewizji ról, jakie przypisane 
zostały id i ego przez psychoanalizę, i tym samym staje w opozycji do 
jej koncepcji. Uzależnienie od id określa twórca logoterapii jako złud-
ne, przypisując prymat działaniu ego. Wiedeński uczony wskazuje na 
konieczność rozbudzania świadomości wolności i odpowiedzialności, 
które składają się na autentyczny byt ludzki52. Jeśli chcemy mówić o au-
tentyczności bytu ludzkiego musimy, zdaniem Frankla, poddać wery-
fikacji to, co popędowe i duchowe w człowieku niezależnie od stopnia 
świadomości tego czegoś. Konieczność ta ma miejsce z uwagi na fakt, 
iż: „Autentyczny byt ludzki w ogóle zaczyna się dopiero tam, gdzie nie 
ma już żadnego poddania popędom, kończy się zaś tam, gdzie kończy 
się bycie odpowiedzialnym. Autentyczny byt ludzki dany jest dopiero 
tam, gdzie nie powoduje już człowiekiem id, lecz gdzie ego decyduje 

51  Por. K. Popielski, Metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej stoso-
wane w logoterapii, „Zdrowie Psychiczne”, R. 23, 1982, nr 1–2, s. 73–74.

52  Por. V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, dz. cyt., s. 18.
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o sobie”53. W stronę autentyczności można się przybliżyć poprzez bez-
interesowne poświęcanie się jakiemuś zadaniu bądź osobie. W byciu 
sobą pomaga przezwyciężanie egoizmu, gdy „ja” zanika na rzecz kogoś 
lub czegoś znajdującego się poza podmiotem. Przyjęcie odpowiedzial-
ności za własną egzystencję polega na zobowiązaniu się do wypełnienia 
zadań, jakie niesie życie, poprzez realizację konkretnego sensu czy war-
tości. Według opinii Frankla ludzie posiadają wysoki poziom wiedzy 
o odpowiedzialności i jej świadomość, natomiast minimalne poczucie 
odpowiedzialności. Człowiek przyjmując odpowiedzialność, dokonuje 
przeniesienia jej ze sfery czysto intelektualnej do wolitywnej i emocjo-
nalnej. Przyjęcie odpowiedzialności ma zawsze konkretny, indywidu-
alny charakter. Związane jest z konkretną osobą, dlatego też nie można 
mówić o odpowiedzialności zbiorowej. 

Uświadomienie, poczucie i przyjęcie odpowiedzialności to, według 
analizy egzystencjalnej, niezbędne etapy w procesie pełnego rozwoju 
osobistego. Poczucie odpowiedzialności pełni w życiu człowieka za-
równo rolę teoretyczną, przy formułowaniu prawidłowego obrazu 
człowieka w jego specyficznie ludzkich wymiarach, jak i praktyczną, 
w procesie terapii różnego typu zaburzeń życia psychicznego. Odpo-
wiedzialność stanowi konieczny warunek na drodze stawania się w peł-
ni człowiekiem, poprzez przekraczanie różnych determinant, samego 
siebie. Człowiek, by móc siebie transcendować w kierunku świata osób, 
sensów, wartości, musi posiadać świadomość odpowiedzialności. 

Otwartość 
Bycie otwartym na świat jest podstawową cechą warunkują-

cą umiejętność nawiązywania przez człowieka relacji. Frankl pisze: 
„do istoty człowieka należy bowiem to, że jest on również otwarty, 
«otwarty na świat»”54. Cechę tę Frankl przyjmuje za Schelerem, Geh-
lenem, Portmannem i uważa ją – obok wolności i odpowiedzialno-
ści – za cechę odróżniającą człowieka od zwierząt. Człowiek posiada 
swój świat, do którego przenika ze swojego środowiska, ale rów-
nocześnie przez ten świat się przebija – ku światu transcendentalnemu55. 

53  Tamże, s. 16–17.
54  V. E. Frankl, Homo..., dz. cyt., s. 147.
55  Tamże, s. 93.
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Otwartość człowieka dotyczy zarówno otwarcia na świat przyrody, 
jak i na świat transcendentny. Ta druga wskazuje na świat logosu, 
sensu, wartości oraz świat innych osób. „Ja” człowieka otwarte jest 
na wszelkie byty: na konkretny sens, który ma być realizowany w ży-
ciu, jak i na wartości, poprzez które ten sens jest realizowany. Osoba 
ludzka jest otwarta na „sens w sobie” (Logos an sich), czyli sens bytu 
ludzkiego, którego człowiek poszukuje, który znajduje i realizuje, jak 
również jest „otwarta na wcielony logos”, na człowieka, który może 
i powinien być kochany56. 

Człowiek, będąc otwartym na świat, realizując się poprzez relacje 
z innymi bytami, wypełniając sensy, nie jest tym samym „zamknię-
tym systemem homeostatycznym”, jak go widzą niektóre systemy 
filozoficzne. Transcendencja, będąc odbiciem otwartości osoby, za-
kłada model człowieka otwartego na świat. Otwartość człowieka nie 
wyklucza w bycie ludzkim systemów zamkniętych, występujących 
w obrębie wymiarów niższych: biologicznym i psychicznym, gdzie 
mają zastosowanie prawa warunkowania, odruchów i reakcji. Na-
tomiast w wymiarze wyższym człowiek jest otwarty na świat. Jego 
otwartość zanika, jeśli dokona się projekcji człowieka z własnego wy-
miaru na wymiar niższy: psychiczny bądź biologiczny57. 

Otwarcie człowieka na świat wskazuje, zdaniem Frankla, na jego 
dążenie poza samego siebie do czegoś, co nie jest już nim samym, do 
sensu, do kogoś, kogo można spotkać, kogo można pokochać. Cecha ta 
wskazuje na relacyjny charakter człowieka, realizującego się poprzez 
spotkanie, dialog, miłość. Otwartość pozwala realizować specyficznie 
ludzkie zachowania, doświadczać jedynego ludzkiego wymiaru świa-
ta. Poprzez otwartość człowiek posiada możliwość pogłębiania wła-
snego rozwoju. Cecha ta stanowi podstawę relacji osoby do Boga. 

Istota relacji osobowej 
W swych analizach relacji osobowych Frankl najwięcej uwagi po-

święca relacji międzyosobowej „ja – ty”. Wynika to z faktu, iż każdy 
człowiek posiada zdolność rozwoju głębokich relacji z innymi ludź-
mi. Zdolność ta stanowi o godności osoby. „Godność «ja» pokazuje 

56  Por. M. Wolicki, Egzystencjalno-analityczna koncepcja..., dz. cyt., s. 97.
57  Por. tamże.



109Duchowość jako podstawa autentyczności

się w żywej relacji «ja – ty», w zdolności do dialogicznego stosunku 
z wiecznym «Ty», którego każdy stosunek «ja – ty» i wszelka samo-
orefleksja jest tylko odbiciem”58. Relacja „ja” do „ty” wymaga przyjęcia 
odpowiedzialności zarówno przed drugim człowiekiem, jak i przed 
Absolutem. Człowiek z natury swej nastawiony jest na drugiego czło-
wieka. Ta otwartość osoby na kontakty z innymi osobami wynika z jej 
społecznej natury, opartej na tolerancji, umiejętności przystosowy-
wania się, życzliwości wobec swego otoczenia. Poprzez nią realizuje 
i aktualizuje się rozwój człowieka. Na każdym etapie rozwoju czło-
wiekowi potrzebny jest ktoś, dla kogo jest on ważny, bliski. Nie bez 
znaczenia jest również dwustronność tej relacji, polegająca na dyna-
mizmie, wymianie, wzajemności. Podtrzymując i rozwijając relacje 
osobowe, człowiek tworzy więzi międzyosobowe będące podstawą 
poprawnej, dojrzałej komunikacji. Komunikacja międzyosobowa jako 
warunek zakłada podmiotowo-podmiotowy sposób odnoszenia się 
ludzi do siebie. Relacja rzeczowa, instrumentalna „ja – to”, ma miejsce, 
gdy druga osoba podlega depersonalizacji, jest traktowana jak przed-
miot. Komunikacja o charakterze podmiotowo-przedmiotowym, bę-
dąca rodzajem manipulacji, warunku tego nie spełnia, wykluczając 
tym samym wszelką wzajemność, otwartość i jakikolwiek rozwój. Re-
lacja osobowa ma miejsce, gdy druga osoba jest traktowana jako rów-
norzędny partner, jako drugie „ja”. Wówczas osoba ujmowana jest 
w jej jedyności, niepowtarzalności i jednorazowości. W uznaniu i sza-
cunku dla innych ludzi o równej godności rozwijają się ludzkie warto-
ści. „Kontaktując się z innymi, człowiek nie tylko zyskuje umiejętności 
i zdrowie, ale także zrozumienie, czym jest sam. Osiąga świadomość 
własnej godności”59. Człowiek przeżywa własną podmiotowość, uczy 
się przekraczania siebie z uwagi na dobro drugiej osoby. Osobowe „ja” 
staje się zdolne do transcendowania ku osobowemu „ty”. 

Analiza egzystencjalna zakłada wzajemny kontakt całej osoby jed-
nego człowieka z całą osobą drugiego człowieka. Rozumie przez to 
kontakt obejmujący to, co najbardziej ludzkie w człowieku, czyli wza-
jemną łączność sfery duchowej jednego „ja duchowego” z drugim „ja 
duchowym”. O relacji osobowej można mówić dopiero wtedy, gdy jest 

58  M. Wolicki, Relacje…, dz. cyt., s. 113.
59  W. Okła, Interakcyjne uwarunkowania poczucia sensu życia, [w:] Człowiek – warto-

ści – sens, dz. cyt., s. 419–421. 



110 Małgorzata Bałys

w nią zaangażowana sfera duchowa obu osób biorących w niej udział. 
Źródło relacji osobowej wypływa bowiem z samej osoby duchowej. 
Frankl wyraża przekonanie, że poprzez relację osobową „ja – ty” od-
słania się wolność osoby. Relacja ta implikuje duchowość osób, gdyż 
tylko do duchowej osoby można się zwrócić – „ty”. Relacja osobowa 
do drugiego cechuje się głębią odniesienia. Angażując w pełni osobę 
ludzką jako podmiot, umożliwia przeżywanie wartości i bliskości. 
Ucząc się relacji do drugiego człowieka, człowiek tym samym kie-
ruje się w stronę Absolutu. Analiza egzystencjalna, w której kładzie 
się duży nacisk na rolę relacji w życiu ludzkim, jest w tym miejscu 
zbieżna z chrześcijaństwem. Koncepcja chrześcijańska z założenia jest 
relacyjna, gdyż opiera się na postawie „proegzystencji”, czyli bycia 
dla drugiego, na relacji z Bogiem. Egzystencja, chcąc się urzeczywist-
niać, sięga zawsze poza siebie. Frankl obrazowo przedstawia tę rela-
cję jako ciągłe przerzucanie mostów od egzystencji do egzystencji60. 
Relacje osobowe obejmują szeroką gamę kontaktów międzyludzkich 
m.in. wobec logosu, świata, grupy społecznej, a nade wszystko relacji 
do Boga. Nawiązując relację, człowiek realizuje najgłębsze, najbardziej 
ludzkie tendencje, tkwiące w jego naturze. Relacja „ja – ty” jest odbi-
ciem najbardziej podstawowej relacji człowieka do wiecznego „Ty”.

Wymienione przeze mnie przejawy duchowości obrazują kie-
runek, jak i drogę człowieka w poszukiwaniu swojej wewnętrznej 
prawdy. Prawdy określającej to, co najistotniejsze i najważniejsze, 
ujmowane właśnie pod pojęciem autentyczności bytu. Franklowska 
koncepcja człowieka jest niewątpliwie elitarna w swych założeniach, 
bardzo wysoko stawia poprzeczkę przed człowiekiem. Jednakże po-
szukując swej wewnętrznej prawdy, warto mieć przed oczyma taki 
obraz. Nakreślona wizja człowieka jest wizją równie trudną w reali-
zacji, co optymistyczną. Bycie wolnym otwiera przed człowiekiem 
szerokie możliwości realizacji siebie, marzeń, ale w konsekwencji wy-
maga podjęcia ciężaru odpowiedzialności za dokonywane wybory. 
Możliwość „bycia przy” innym bycie, w relacji, stanowi podstawy sa-
morealizacji. Odwaga bycia w prawdzie i w pełni sobą stanowi pod-
stawę i horyzont autentyczności. 

60  Por. V. E. Frankl, Homo..., dz. cyt., s. 234.



Autentyczność w życiu publicznym

Robert Piechowicz

Autentyczność w świecie wypowiedzi

Autentyczność jest cechą cenioną nie tylko przez filozofów. Świadczy 
o tym chociażby emocjonalne nacechowanie synonimów (i antonimów) 
wskazującego na nią słowa. Jednakże refleksja dotycząca komunikacji 
perswazyjnej wskazuje na to, że odpowiednie manipulowanie autentycz-
nością ma niebagatelny wpływ na skuteczność przekonywania i nama-
wiania. Opisanie związków pomiędzy autentycznością a skutecznością 
perswazji wymaga przede wszystkim zdefiniowania autentyczności 
w kontekście interakcji komunikacyjnych. Niniejszy artykuł poświęcony 
zostanie niektórym problemom, jakie nastręcza taka definicja. 

W części pierwszej podjęta zostanie próba zdefiniowania pojęcia 
,,wypowiedź autentyczna” w oparciu o codzienną praktykę językową. 
Część druga zawierać będzie omówienie problemów związanych z ro-
zumieniem autentyczności jako wiarygodności, zaś wiarygodność wraz 
z warunkiem dotyczącym intendowanych przez nadawcę skutków 
wypowiedzi przedyskutowana zostanie w trzecim rozdziale. Rozdział 
czwarty zawierać będzie definicję, która wydaje się spełniać kryterium 
kolokacyjności w odniesieniu do uściślającego określenia autentyczno-
ści wypowiedzi. 

Słownikowe rozumienie autentyczności 
i jego konsekwencje

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego autentyczny to prawdziwy, 
zgodny z rzeczywistością1. Z kolei autentyczność jest rozumiana jako 

1  Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978, s. 98.
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cecha tego, co autentyczne, prawdziwe, pozbawione sztuczności i fał-
szu. Zgodnie z tym określeniem synonimami dla autentyczności są: 
prawdziwość i szczerość, natomiast antonimami: fałszywość i sztucz-
ność. Taka charakterystyka semantyczna pozwala na co dzień używać 
określenia ,,wypowiedź autentyczna” w charakterze określenia kwali-
fikującego wypowiedzi przytaczane i cytowane jako zgodne z ich ory-
ginalnym sformułowaniem. Przykładowo zdanie głoszące, że:

Za obecne w artykule autentyczne wypowiedzi responden-
tów redakcja nie bierze odpowiedzialności

sugeruje, że artykuł zawiera wypowiedzi nie poddane redakcyjnej 
obróbce.

Drugi przypadek wykorzystania wskazanego rozumienia auten-
tyczności ma charakter wartościujący. Przypisanie jakiejś wypowiedzi 
cechy autentyczności jest w tym rozumieniu równoważne uznaniu jej 
za prawdziwą. Jest tak chociażby w następujących przykładach:

Słowa Zenka były autentyczne. Faktycznie było tak, jak to opisał.

Zeznania świadka były spójne, nie ma więc podstaw do uzna-
nia ich za nieautentyczne.

Jego wypowiedź była autentyczna, bo inni mówili tak samo. 

Oczywiście w poszczególnych przykładach założona jest inna kon-
cepcja autentyczności. W pierwszym autentyczność wypowiedzi jest 
rozumiana jako korespondencja z faktami. Przypadek drugi – podpada-
jący pod problem identyfikowania wypowiedzi kłamliwych – odwołuje 
się do koherencji, trzeci natomiast do konsensusu jakiejś grupy osób. 

Biorąc pod uwagę omówiony sposób użycia zwrotu ,,wypowiedź 
autentyczna”, zasadne wydaje się określenie:

Dana wypowiedź jest autentyczna wtw jest prawdziwa.

Jednak ta, zgodna z codzienna praktyką językową, definicja jest 
kłopotliwa co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, wynikające 
z definicji rozumienie zwrotu ,,wypowiedź autentyczna” jest uwikła-
ne filozoficznie, dziedziczy ono bowiem wszelkie problemy związa-
ne z pojęciem prawdy. Wystarczy wspomnieć zagadnienie definicji 
prawdy, różnicy pomiędzy definicją prawdy i kryterium prawdy, za-
gadnienie nośników prawdziwości czy też sporu pomiędzy realistami 
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i antyrealistami2. Po drugie – jako definicja leksykalna – ma niewielką 
moc eksplanacyjną. Wskazuje ona jedynie na synonimiczność zwrotów 
,,wypowiedź autentyczna” oraz ,,wypowiedź prawdziwa”. Co więcej, 
równość zakresów obu pojęć jest wątpliwa. Kwalifikacja ,,to było nieau-
tentyczne” może być stosowana wobec tych komunikatów, za których 
prawdziwość (niezależnie od kryteriów prawdziwości) nadawca ręczy. 
Jest tak chociażby w przypadku, gdy zakłopotany stresującą sytuacją 
ślubu, mężczyzna odpowiadając na pytanie kapłana (lub urzędnika) 
wypowiada smętne:

Tjaaa…

Dlatego, po trzecie, zaproponowana definicja nie uwzględnia 
kontekstu wypowiedzi, w szczególności tej ich części, którą stanowią 
przekonania. 

Autentyczność jako wiarygodność
Z wymienionych powodów należy zredefiniować zwrot ,,wypo-

wiedź autentyczna”. Przygotowaniem do nowej propozycji będzie 
zaś następująca regulacja:

Wypowiedź jest wiarygodna dla danego użytkownika, gdy 
jest niesprzeczna z jego systemem przekonań.

Występujące w definicji słowo ,,niesprzeczność” rozumiane jest 
inaczej niż w metalogice. Przykładowo z zespołem przekonań dzien-
nikarzy pracujących w pewnej rodzimej stacji telewizyjnej niesprzecz-
na okazała się wypowiedź:

Ks. prof. Michał Heller jest filozofem i astrologiem,

jak też:

Ks. prof. Michał Heller jest filozofem i astronomem, nie zaś 
astrologiem.

Przypadek dziennikarskiej gafy i jej (cokolwiek opóźnionego) 
sprostowania wskazuje na to, że trudno jest – oczywiście na rzeczo-

2  Zob. A. Grobler, Pomysły na temat prawdy i sposoby uprawiania filozofii w ogóle, Kra-
ków 2001; B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.
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wej podstawie – ocenić wiarygodność komunikatu dotyczącego te-
matu, który znajduje się poza zespołem przekonań odbiorcy. Z tego 
względu, tak jak w logice racjonalnego podmiotu, niesprzeczność ja-
kiegoś zdania z czyimiś przekonaniami to tyle, co brak przekonania 
tego kogoś o prawdziwości zdania sprzecznego z danym. 

Zgodnie z zaproponowanym rozumieniem zwrotu ,,wypowiedź 
wiarygodna” zaryzykujmy określenie:

Wypowiedź jest autentyczna dla danego użytkownika języ-
ka wtw jest dla niego wiarygodna.

Niestety, wprowadzone określenie również nie jest zadowalające. 
Przede wszystkim występuje w niej enigmatyczne pojęcie użytkowni-
ka języka. Ta sama wypowiedź może być rozmaicie zakwalifikowana 
stosownie do tego, czy użytkownikiem będzie jej nadawca, adresat, 
czy też postronny odbiorca. Ponadto z wskazanych trzech punktów 
widzenia w kwestii autentyczności wypowiedzi szczególnie uprzy-
wilejowany wydaje się ten, który należy do nadawcy. W interakcji 
komunikacyjnej jest bowiem trudne, a niekiedy niemożliwe, wzięcie 
odpowiedzialności za to, w jaki sposób adresat (odbiorca) wypowie-
dzi ustosunkuje się do niej. Przykładowo, gdy trzylatka oznajmia 
nam z namaszczeniem, że:

Odczuwam lekki dyskomfort w trakcie chodzenia, więc czy 
byłby Pan łaskaw poprawić mi obuwie?

dojdziemy do wniosku, że jej wypowiedź nie brzmi autentycznie. Tym-
czasem na naszej drodze mógł stanąć geniusz zaczynający eksploro-
wanie świata za pomocą perfekcyjnego opanowania języka ojczystego.

Drugim mankamentem rozumienia autentyczności jako wiary-
godności dla użytkownika jest – wielokrotnie wskazywany w lite-
raturze przedmiotu – problem sposobów przenoszenia informacji 
w wypowiedziach3. Wypowiedź autentyczna nie powinna powo-
dować powstania u adresata przekonań fałszywych na podstawie 
stowarzyszonych z nią presupozycji lub implikatur. Właściwe sfor-
mułowanie komunikatu to powinność nadawcy. Oczywiście nie ma 
on możliwości kontrolowania tego, jaki rezultat w światopoglądzie 

3  Por. A. S. Wójcik, Jak ludzie kłamią, mówiąc prawdę?, [w:] E. Żarnecka-Biały, I. Trzci-
necka-Schneider, Komunikaty i argumenty, Kraków 2003. 
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adresata wywołają wypowiedziane przez niego słowa. Jest tak cho-
ciażby wówczas, gdy niezbyt rozgarnięty student zagadnięty przez 
dziekana na temat przebiegu zajęć odpowiada:

Doktorek coś namącił i naściemniał.

Jeżeli dziekan hołduje niezbyt pochlebnej opinii dotyczącej sposo-
bu realizacji posługi dydaktycznej przez danego pracownika, to mimo 
tego, że wypowiedź jest wiarygodna dla nadawcy, zaś jej merytorycz-
ne mankamenty odzwierciedlają braki merytoryczne studenta, a nie 
prowadzącego, prawdopodobnie przyczyni się ona do ugruntowania 
złego mniemania o osobie dydaktyka. 

Autentyczność a przekonania nadawcy
Brak możliwości sprawowania kontroli nad ewolucją systemu prze-
konań adresata, nie zwalnia jednak nadawcy z obowiązku tworzenia 
komunikatów, które – jego zdaniem – takiej ewolucji nie spowodują. 
Innymi słowy:

Dana wypowiedź jest autentyczna wtw
1. jest wiarygodna dla nadawcy oraz
2. nadawca jest przekonany, że nie spowoduje ona po-

wstania u odbiorcy przekonania nieadekwatnego. 

Jak już zostało wspomniane, faktyczny rezultat danego komunikatu 
nie musi być taki, jak zamierzony przez nadawcę. Druga, poważniej-
sza, trudność dotyczy przekonań nadawcy co do przekonań adresata. 
Umiejętność przewidywania skutków wypowiedzi wymaga spełnie-
nia warunku, zgodnie z którym stan przekonań adresata (wzgl. istotna 
z punktu widzenia danej interakcji komunikacyjnej część przekonań) 
jest nadawcy znany. Oczywiście nieznajomość światopoglądu rozmów-
cy nie skazuje nikogo na komunikacyjną katastrofę. W szczególności, 
skoro nadawca nie może brać odpowiedzialności za to, co zrodzi się 
w umyśle adresata, nadana przez niego jakiejś wypowiedzi kwalifikacja 
,,nieautentyczne” nie musi być uzasadniona. Niemniej nadawcy często 
grzeszą jakimś rodzajem egocentryzmu, przypisując swoim interloku-
torom taki światopogląd, jakiemu sami hołdują, dziwiąc się jednocze-
śnie nieprzewidzianym reakcjom ze strony adresata. Jeśli czyjś zespół 
przekonań składa się, między innymi, z poglądów postaci:
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Nie jestem seksistą;

Śmieszą mnie dowcipy o kobietach,

to może być niemiło zaskoczony, gdy opowiedziawszy niewybredny 
dowcip o blondynkach, usłyszy pod swoim adresem:

Ty seksistowski draniu!

Problem trzeci dotyczy relatywizacji wypowiedzi do związane-
go z nimi kontekstu oraz osoby adresata. Duża liczba czynników 
zakłócających komunikację, niedostateczna ilość czasu, negatywne 
nastawienie adresata czy też brak merytorycznego przygotowania 
z jego strony wymagają dość znacznych modyfikacji formy, a nie-
rzadko także treści komunikatu. W związku z tym pojawia się pro-
blem dopuszczalnych – ze względu na dystynkcję ,,wiarygodne/
niewiarygodne” – granic modyfikowania wypowiedzi. Czy chociaż-
by osoba, która, chcąc przeforsować pewną inwestycję, mówi do 
wójta:

Wdrożenie w życie naszego projektu zaprocentuje w nieda-
lekiej przyszłości wzrostem dochodów okolicznych miesz-
kańców,

zaś na spotkaniu z autochtonami:

No chłopy, trza to zrobić, aby zarobić!

w obu przypadkach utworzyła wypowiedzi autentyczne (zgodnie 
z aktualnie dyskutowanym określeniem)? Pozytywna odpowiedź na 
to pytanie nie pozwala jednak rozstrzygnąć tego, na jakiej podstawie 
nadawca tak, jak w przykładzie dobrał sposób przekazu do odbiorcy. 
Z tego względu definicja pojęcia ,,wypowiedź autentyczna” wymaga 
kolejnej modyfikacji. 

Zakończenie:  
autentyczność a konstrukcja wypowiedzi

Uwzględnienie specyfiki sytuacji, w której dokonywana jest inte-
rakcja komunikacyjna czy też osoby adresata, prowadzi do następu-
jącego określenia:
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Wypowiedź jest autentyczna wtw
1. jest wiarygodna dla nadawcy,
2. nadawca przestrzega reguł konwersacji oraz
3. nadawca jest przekonany, że nie spowoduje ona po-

wstania u odbiorcy przekonania nieadekwatnego. 

Wprowadzona definicja nie jest oczywiście pozbawiona manka-
mentów. Przede wszystkim dziedziczy ona pierwszy i drugi z proble-
mów, które stowarzyszone były z poprzednim określeniem. A zatem 
nie rozwiązuje problemu różnicy pomiędzy rezultatem zamierzonym 
przez nadawcę a tym, który ma miejsce, jak również nie rozstrzyga 
tego, czy przekonania nadawcy co do światopoglądu adresata (i wy-
nikających z niego reakcji) są uzasadnione. 

Ponadto zaproponowane określenie może się wydawać redun-
dantne. Jeśli bowiem pojęcie ,,reguły konwersacji” zostanie zin-
terpretowane jako Reguła Współpracy Grice’a, to punkt pierwszy 
i trzeci okazują się zbędne. Jednakże w podanym określeniu celo-
wo nie uszczegółowiono tego pojęcia. Nadawca bowiem, zamiast 
Reguły Grice’a może używać Reguł Grzeczności Leecha, które nie 
gwarantują (przynajmniej wprost) ani wiarygodności komunikatów, 
ani oczekiwań nadawcy co do ich rezultatu4. Brak odpowiedniego 
uszczegółowienia może jednak narazić zaprezentowane rozstrzy-
gniecie na zarzut rozmycia znaczenia zwrotu ,,wypowiedź auten-
tyczna”. Mielibyśmy bowiem wypowiedzi autentyczne w sensie 
Grice’a, w sensie Leecha tudzież w sensie kogokolwiek, kto sformu-
łował jakieś reguły rządzące codzienną wymianą komunikatów. Jed-
nakże takie rozmycie prawdopodobnie występuje na co dzień i jego 
konsekwencją są różnice, między innymi, w kwalifikowaniu wypo-
wiedzi jako autentycznych. Ponadto, ze wskazanego rozmycia nie 
wynika, że któreś z tych rozumień autentyczności jest wyróżnione. 
Niemniej oba problemy wykraczają poza skromne ramy niniejszego 
artykułu. Jak bowiem wskazano we wstępie, jego celem było przyj-
rzenie się problemom, które pojawiają się, gdy intuicyjnie rozumiany 
zwrot ,,wypowiedź autentyczna” poddamy krytycznej analizie.

4  Por. P. Grice, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, 1977, z. 6; G. Leech, 
Principles of pragmatics, London – New York 1983.





Autentyczność w życiu publicznym

Jakub Synowiec

Autentyczna argumentacja etyka

Etyka to nauka normatywna, a więc taka, która chce mówić lu-
dziom, jak mają postępować, aby postępować dobrze. Niestety, 
w etyce, w odróżnieniu od nauk ścisłych, trudno wskazać dominują-
cą teorię. Odpowiedzi na podstawowe pytanie etyki – „jak żyć” – jest 
wiele i konkurują ze sobą na zasadach zbliżonych do wolnego rynku. 
Naturalnym pragnieniem każdego etyka, wynikającym ze specyfiki 
dziedziny, jest, by ludzie postępowali według zasad, które on wskaże. 
Aby tak się stało, etyk popularyzuje swoją myśl, dlatego pisze książki 
i artykuły, bierze udział w konferencjach, udziela się w mediach i sta-
ra się argumentować na rzecz pewnych poglądów etycznych. 

Jest wiele czynników, które decydują o skuteczności argumenta-
cji, trudno by je było wymienić i nie jest to moim celem. W niniejszym 
artykule postaram się wykazać, że ze względu na specyfikę etyki 
korzystniej jest posługiwać się argumentacją autentyczną. W moich 
analizach będę odwoływał się do wiedzy z zakresu retoryki i teo-
rii argumentacji, głównie do myśli Chaima Perelmana. Przedstawię 
konsekwencje, jakie wypływają ze specyfiki etyki dla argumentacji 
etycznej etyka1. Wskażę pewne trudności, jakie wiążą się ze zdefinio-
waniem audytorium etyka oraz próbą określenia skuteczności argu-
mentacji. W oparciu o specyfikę etyki, charakterystykę audytorium 
etyka oraz nietypową sytuację, w której znajduje się etyk jako mówca, 

1  Argumentacja etyczna nie jest właściwa tylko etykom i prawdopodobnie wiele 
spośród konkluzji tego artykułu dotyczyć może argumentacji etycznej w ogóle. Do-
kładne zbadanie argumentacji etycznej wymagałoby znacznie obszerniejszego, inter-
dyscyplinarnego opracowania, nawet ze względu na mnogość dziedzin, w których 
mamy do czynienia z argumentacją etyczną. 
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wykażę, że autentyczność argumentacji etyka mocno oddziałuje na 
jego wiarygodność. Wiarygodność mówcy wydaje się zaś być jedną 
z kluczowych jego cech, które musi on posiadać i pielęgnować, aby 
jego argumentacja była skuteczna.

Warto pochylić się nad znaczeniem kluczowego dla tych analiz po-
jęcia argumentacji. W niniejszym artykule wykorzystane zostało pojęcie 
argumentacji w rozumieniu Ch. Perelmana, który stara się argumentację 
odróżnić przede wszystkim od dowodzenia. Pisze: „celem argumentacji 
nie jest [jak w dowodzeniu – przyp. J. S.] wyprowadzenie określonych 
konsekwencji z pewnych przesłanek, lecz wywołanie lub wzmocnienie 
poparcia audytorium dla tez przedkładanych mu do akceptacji”2. Tak 
zdefiniowana argumentacja nasuwa skojarzenie z potocznym rozumie-
niem perswazji. Dowodzenie, choć niewątpliwie obecne w naukach 
i w etyce, może, ale nie musi być składnikiem argumentacji. 

Istotna jest refleksja na temat etyki jako nauki. Etyka jest taką 
dziedziną wiedzy, która rości sobie prawo do powszechnej ważno-
ści3, a zarazem jej wnioski nie są w żadnej sytuacji oczywiste, ani nie 
pozwalają się dedukować z przesłanek o charakterze aksjomatycz-
nym, jak to ma miejsce w przypadku np. logiki. Etyka nie jest rów-
nież dyscypliną o charakterze wyłącznie akademickim, ponieważ jej 
wyniki nie są zarezerwowane dla naukowców. Nawet najbardziej 
wyrafinowane teorie etyczne, choćby zrozumiałe tylko dla autora, 
są tworzone z myślą o ludziach i dla ludzi, co dosadnie podkreśla 
np. Tadeusz Styczeń, pisząc o etyce: „trudno (…) o lepszy przykład 
ściślejszego powiązania i przenikania się wzajemnego teoretycznej 
refleksji i praktyki życiowej”4. Ludzie, dla których pisze etyk, zawsze 
posiadają jakieś poglądy etyczne, a ich konstytucja sprawia, że pro-
blemy etyki nie są im obce. Co więcej, w obliczu dylematu moralnego 
człowiek jest bardzo i osobiście zaangażowany, żeby końcowy wynik 
refleksji etycznej był po jego myśli5. Z uprawianiem etyki zawsze wią-
że się konieczność przekonywania, a zatem argumentacja. 

2  Ch. Perelman, Imperium retoryki, tłum. M. Chomicz, Warszawa 2002, s. 21.
3  Przyjęcie tej tezy wiąże się z opowiedzeniem się po jednej ze stron w sporze 

o obiektywność etyki. Współcześnie obiektywności etyki w sposób przekonywający 
dowodzi np. R. Spaemann. Zob. R. Spaemann, Etyka filozoficzna, albo: czy dobro i zło są 
względne?, [w:] tenże, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.

4  T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1993, s. 26.
5  Podkreśla to T. Styczeń. Zob. tamże, s. 25.
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W przypadku tak zarysowanej perspektywy badawczej można 
mówić o autentyczności argumentacji etyka. Pisząc o autentycz-
nej argumentacji, odwołam się do zdroworozsądkowej definicji 
autentyczności i będę miał na myśli argumentację zgodną ze sta-
nowiskiem mówcy. Innymi słowy, argumentacja etyczna będzie 
wtedy autentyczna, gdy etyk głosi poglądy, z którymi się utoż- 
samia. 

Etyk i jego audytorium
W pracach dotyczących argumentacji autorzy często koncen-

trują się na formie wypowiedzi: języku czy figurach retorycznych. 
Analizują perswazyjność argumentacji. Nowa retoryka Chaima Pe-
relmana, choć nie bagatelizuje tych zagadnień, docenia również dwa 
inne, ważne składniki argumentacji: audytorium oraz mówcę. Mów-
cą jest każdy, kto posługuje się argumentacją, a więc kto chce wywo-
łać u audytorium (słuchaczy/odbiorców/czytelników) poparcie dla 
przedłożonych tez. Audytorium zaś to ogół tych osób, które mówca 
chce swoją argumentacją przekonać6. W takim rozumieniu mówcą 
jest też etyk. Nie tylko etyk, który głosi swoje poglądy ustnie, ale 
również ten, który pisze książkę lub artykuł naukowy, sama zaś 
książka jest przykładem argumentacji. 

W niektórych przypadkach ogół osób, które mówca chce przeko-
nać swoją argumentacją, daje się łatwo określić: podczas egzaminu 
student chce przekonać wykładowcę, matka przekonuje swoje dzieci, 
żeby postępowały w określony sposób, szef przekonuje pracowników 
swojej firmy itd.7. Audytorium etyka – naukowca, który działa w ob-
rębie swojej dziedziny, nie daje się tak łatwo określić. Ze względu 
na roszczenie uniwersalnej ważności wyników etyki możemy raczej 
mówić w tym wypadku o audytorium powszechnym. Rzadko pisane 
są książki skierowane do wąskiego grona odbiorców, a nawet wów-
czas gdy etyk tytułuje tekst np. „przeciw komuś”, kieruje go jednak 
do audytorium powszechnego, ze względu na to, że argument etycz-
ny powinien być powszechnie ważny. Audytorium powszechne jest 

6  Zob. Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, The new Rhetoric, tłum. J. Wilkinson, 
P. Weaver, Notre Dame 1969, s. 19. 

7  Odnośnie do przekonywania i jego efektów zob. również: J. Mysona Byrska, Plot-
kujące społeczeństwo. Wady i zalety życia z plotką, „Melee”, 2008, nr 4, s. 21–29.
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tylko operacyjną fikcją, daremny byłby trud wyliczenia jego człon-
ków. Wydaje się, że można je ująć jako ogół osób rozsądnych8, czyli 
wszystkich osób, które mogą się zetknąć z argumentacją od momentu 
jej zaistnienia. Fakt, że etyk swoją intencją nie sięgał do tych osób (nie 
podejrzewał nawet ich istnienia) nie neguje tego, że należą one do 
audytorium, ze względu na roszczenie etyki do powszechnego obo-
wiązywania.

Jako że celem argumentacji jest przekonanie, publikacje doty-
czące tej dziedziny zazwyczaj zawierają receptę, jak ów cel osiągnąć. 
Recepta Ch. Perelmana streszcza się w zasadzie w jednym zdaniu: 
aby argumentacja była skuteczna, należy ją dopasować do audyto-
rium. Przez dopasowanie argumentacji do audytorium Perelman 
rozumie przedłożenie mu przesłanek, które audytorium akceptuje. 
Jeżeli mówca kieruje swoją argumentację do dającego się określić au-
dytorium, wówczas jest w stanie przewidzieć, jakie tezy może ono 
zaakceptować9. W przypadku audytorium powszechnego nie jest to 
proste. Należałoby korzystać wyłącznie z tez powszechnie akcepto-
walnych. Etyk nie dysponuje zbiorem tez etycznych, które by były 
uznawane przez wszystkich, a więc, jak filozof, „będzie bezustannie 
poszukiwać faktów, prawd i wartości uniwersalnych, co do których 
domniemywuje, że powinny się one narzucić każdej, dostatecznie 
oświeconej istocie rozumnej”10, a zatem, chcąc być skutecznym, etyk 
musi apelować do zdrowego rozsądku, do nieodpartych prawd czy 
powszechnych domniemywań.

Kryterium skuteczności argumentacji mogłaby być liczba osób 
przekonanych w stosunku do liczby osób, które mówca chciał prze-
konać. To kryterium ma jednak szereg słabości, które sprawiają, że 
jest nieoperacyjne, może poza specyficznymi, laboratoryjnymi wa-
runkami. W przypadku audytorium powszechnego można by się po-
kusić o jakieś badanie statystyczne, obarczone jednak, jak się wydaje, 
dużym marginesem błędu. Wydaje się, że odnośnie do skuteczności 
argumentacji wobec audytorium powszechnego można kierować je-
dynie pewne uwagi natury ogólnej.

8  O audytorium powszechnym (Universal audience) zob. tamże, s. 30–35.
9  „Specjalista mówiący do zespołu uczonych, czy też kapłan wygłaszający kazanie 

w kościele wiedzą, na jakich założeniach mogą oprzeć swoją mowę” (Ch. Perelman, 
Imperium retoryki, dz. cyt., s. 30).

10  Tamże, s. 20.
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Etyk, czyli autorytet
Istotnym aspektem argumentacji, a zarazem tym, co radykalnie 

różni ją od dowodzenia, jest to, że pomiędzy mówcą i mową zacho-
dzi bardzo silna integracja. Można wręcz powiedzieć, że w oczach 
odbiorcy mówca jest w jakiś sposób utożsamiony z mową, lub że 
mowa, jako szczególny przypadek czynu, jest emanacją osoby mów-
cy11. W dowodzeniu takie czy inne cechy mówcy nie mają znaczenia, 
to, że dany naukowiec jest niesympatyczny albo nieatrakcyjny, albo 
że jego książka jest niechlujnie wydana, nie ma wpływu na ważność 
jego dowodzenia. W argumentacji zaś osoba mówcy jest elementem 
ważnym, często kluczowym, bowiem, jak dowodzą badania, które 
przytacza Perelman, „Te same słowa dostarczają całkiem odmienne-
go efektu, w zależności od tego, kto je wypowiada”12. Innymi słowy, 
dana argumentacja jest postrzegana w kontekście wiedzy, jaką au-
dytorium ma o autorze, do tego stopnia, że wraz ze zmianą mówcy 
zmienia się, dla odbiorcy, znaczenie słów. 

Zjawisko odwrotne też zachodzi, to znaczy każda mowa ma 
wpływ na opinię o mówcy. Związek osoby mówcy i jej czynów (przez 
czyny Perelman rozumie wszystko, co jest emanacją osoby, także 
działania nieświadome13) sprawia, że u audytorium pojęcie osoby 
mówcy jest dynamiczne, również po jego śmierci. Jest tak dlatego, 
ponieważ na opinię o mówcy mają wpływ zarówno czyny przeszłe, 
jak i teraźniejsze, a opinia o czynach może ulegać zmianie w wyniku 
badań historycznych bądź ich nowej interpretacji14. Etyka i filozofia 
są również, jak wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności, podatne na 
pewne mody – jest to bardzo istotny modyfikator, na który nie mamy 
wpływu.

11  Por. „In treating the relationship between act and person, the speech, considered 
as an act of the speaker,deserves special attention (…). Irrespective of his wishes (…) 
a speaker runs the risk, that the hearer will regard him as intimately connected with his 
speech. This interaction between speaker and speech is perhaps the most characteris-
tic part of argumentation as opposed to demonstration” (Ch. Perelman, L. Olbrechts- 
-Tyteca, The new Rhetoric, dz. cyt., s. 318).

12  „The same words provide quite a different effect according to who pronounces 
them” [tłum. J. S.] (tamże, s. 319).

13  Por. „By act we mean everything that can be considered an emenation of the per-
son, be it an action, a mode of expression, an emotional reaction, an involuntary twitch, 
or a judgment” (tamże, s. 297).

14  Zob. tamże, s. 296–297.
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Etyk, kiedy ujawnia swoją tożsamość, zawsze równocześnie sta-
wia się w sytuacji eksperta w swojej dziedzinie, zatem etyczna ar-
gumentacja etyka, szczególny przypadek argumentacji etycznej, jest 
narażona na te same trudności, co argument z autorytetu. W większo-
ści przypadków taka sytuacja działa na korzyść etyka. Świadomi tego 
lub nie, etycy nie tylko podpisują swoje dzieła czy zamieszczają bio-
gram, ale również często we wstępie piszą parę słów o sobie, aby tym 
samym zdobyć wiarygodność, czyli większe zaufanie audytorium. 

Wykorzystanie argumentu z autorytetu bywało w historii wie-
lokrotnie krytykowane15, ze względu na nadużycia, jakich się do-
puszczano. Niemniej jednak w praktyce codziennego dyskursu czy 
w pedagogice i dydaktyce trudno by się było bez niego obejść, nie 
należy również pomijać ogromnego znaczenia, jakie ma w nauce16. 
Bardzo często, kiedy podważany jest argument z autorytetu, tak na-
prawdę podważany jest ten konkretny autorytet.

Odnoszenie korzyści z bycia autorytetem w dyskursie etycznym 
jest trudniejsze niż w przypadku dowolnej innej dyscypliny, gdyż 
etyka wszystkich dotyczy i porusza, a zatem pozwala czuć się w tym 
obszarze ekspertem. Każdy podejmuje choćby szczątkową refleksję 
nad tym, co to znaczy postępować właściwie, każdy jest tym samym 
zaangażowany w argumentację etyczną, choćby tylko w obrębie wła-
snego umysłu, każdy chciałby zarazem, by jego postępowanie dało 
się ocenić jako słuszne.

Autorytety etyczne są poddawane weryfikacji. Jednym ze sposo-
bów kwestionowania autorytetu w etyce jest wskazanie na nieauten-
tyczność argumentacji. Oczywiście, nie ma możliwości sprawdzenia, 
czy argumentacja etyka była zgodna z jego stanowiskiem, można jed-
nak przedstawić pośrednie dowody, że tak nie było. W tym celu moż-
na wskazać, że argumentacja etyka nie jest autentyczna, lecz służy 
interesom jakiejś grupy, która skorzysta na upowszechnieniu danego 
poglądu etycznego. 

Można również wskazać na nieautentyczność argumentacji etyka, 
wykazując jego niekonsekwencję, a więc brak spójności między jego 

15  Por. „The argument form authority has been often attacked in the name of truth. 
And indeed, insofar as any position is considered to be true or false, the argument from 
authority no longer holds a legitimate place in our intellectual arsenal” (tamże, s. 306).

16  Argument z autorytetu może być poprawny, jeżeli będą spełnione odpowiednie 
kryteria. Zob. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006, s. 175–176.
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poglądami a działaniem. Ten drugi sposób wydaje się jeszcze silniej 
związany z autentycznością argumentacji, jeśli przyjmiemy, że mowa 
jest utożsamiana z mówcą. Skoro bowiem etyka, za którą argumentuje 
etyk, jak każda etyka, dotyczy wszystkich, to także tegoż etyka – mów-
cy. Jeśli etyk postępuje niezgodnie z poglądami, które deklaruje, to 
jego argumentacja jest odbierana jako nieautentyczna, a zatem traci 
wiarygodność17. 

Jeżeli audytorium wie, że mówca postępuje wbrew ogólnie przy-
jętym normom etycznym, to w każdym przypadku może to mieć ne-
gatywny wpływ na odbiór argumentacji, gdyż kreuje obraz człowieka 
niewiarygodnego, a więc takiego, któremu nie można ufać18. Ma to 
znaczenie zwłaszcza w przypadku osób, których zawód w potocz-
nych skojarzeniach wiąże się z zaufaniem, że postępują w zgodzie 
z normami etycznymi, np. pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
nauczycieli, wykładowców, lekarzy, księży. W argumentacji etycznej 
etyka taki zarzut wydaje się być jeszcze mocniejszy, ze względu na to, 
że dotyczy dziedziny wspólnej z argumentacją.

Wiarygodność jest dla mówcy bardzo istotna, gdyż jej brak spra-
wia, że audytorium jest do niego nastawione nieprzychylnie. Wobec 
nieprzychylnie nastawionego audytorium skuteczność najlepszej 
nawet argumentacji jest znikoma. Wydaje się, że wiarygodność ety-
ka funkcjonuje analogicznie do przesłanek, często jednak występuje 
„przed nimi”. Jest to zatem swego rodzaju metaprzesłanka, która czę-
sto warunkuje możliwość argumentacji etycznej oraz wpływa na jej 
skuteczność. 

W etyce nie brak przykładów etyków, którzy w pewnych krę-
gach całkiem stracili wiarygodność. W ich przypadku korzystanie 
z argumentu z autorytetu (czego etyk nie może uniknąć) przynosi 
opłakane skutki19, odnośnie do owego nieprzychylnie nastawionego 
audytorium. 

17  Odnośnie do problemu autentycznego działania zob. J. Byrska, Autentyczność 
jako zasada działania i tożsamości, [w:] Wokół tożsamości człowieka, red. W. Zuziak, Kraków 
2006, s. 142–160.

18  Podobnie wpływa na ocenę człowieka plotka. Zob. J. Mysona Byrska, Plotkujące 
społeczeństwo…, dz. cyt., s. 21–29.

19  M. Tokarz opierając się na badaniach Luchocka i McCroskeya, twierdzi, że powoła-
nie się na autorytet, który odbiorcy uznają za niewiarygodny, szkodzi argumentacji. Etyk, 
który staje się autorytetem nieakceptowanym przez audytorium, wydaje się być w znacz-
nie gorszej sytuacji, niż osoba anonimowa, która głosiłaby jakieś poglądy etyczne. 
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W naszym kręgu kulturowym przykładem takiego etyka jest np. 
Peter Singer. Ten kontrowersyjny bioetyk cieszy się tak złą sławą, że 
pomimo iż posiada tytuł naukowy profesora i jest autorem wielu ksią-
żek w dziedzinie etyki, bardzo często spotyka się z audytorium nasta-
wionym wrogo. Jego reputacja doprowadzała niejednokrotnie do tego, 
że musiał odwołać wykład lub go przesunąć, ze względu na protesty. 
Zdarzało mu się nawet być celem ataków fizycznych20. Protestujący 
uważają go, w najlepszym razie, za sofistę, a często za etyka będącego 
na usługach jakichś nieokreślonych grup, którym zależy na promowa-
niu pewnych postaw. Warto zwrócić uwagę, że przeciw wykładom 
Singera, co on sam podkreśla, często protestują osoby, które w ogóle 
nie zetknęły się z jego argumentacją etyczną, zatem metaprzesłanka 
o wiarygodności Singera uniemożliwia mu argumentację.

Reputacja Singera nie wypływa oczywiście jedynie z podejrze-
nia, że jego argumentacja jest nieautentyczna. Jego poglądy, zwłasz-
cza bioetyczne, takie jak zgoda na aborcję czy dzieciobójstwo, są nie 
do przyjęcia np. dla osób o chrześcijańskim światopoglądzie. Dale 
Jamieson, komentator Singera, szukając przyczyn krytyki, jaka spa-
da na tego filozofa, pisze, że często „filozoficzny argument [Singe-
ra – J. S.] napotyka potężne moce, osadzone w historii, kulturze, 
polityce i pieniądzu”21. Poglądy Singera są konsekwentnymi wnio-
skami wypływającymi z jego systemu etycznego, zatem w ramach 
krytyki wewnętrznej są trudne do obalenia, a taka krytyka jest zwy-
kle tak wyrafinowana, że może okazać się niezrozumiała dla audy-
torium powszechnego, zatem taka metoda polemizowania z jego 
poglądami wydaje się nieskuteczna.

Podważanie autentyczności argumentacji i idące za tym podwa-
żanie wiarygodności argumentującego wydają się bardzo skuteczną 
metodą osłabienia argumentacji etycznej etyka. W przypadku Singera 

20  O swoich kłopotach w czasie wykładów w Niemczech pisze Singer w polskim 
wydaniu Etyki praktycznej. Zob. P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. Agata Sagan, Warsza-
wa 2007, s. 315–333. Poważny sprzeciw budziły jego wystąpienia w Polsce. W 2010 r. 
konferencja z udziałem Singera, ze względu na protesty, została przeniesiona z Uni-
wersytetu Warszawskiego do księgarni. Zob. Konferencja na banicji, http://wyborcza.
pl/1,75478,7870181,Konferencja_na_banicji.html, [ 30 III 2011].

21  Por. „philosophical argument runs up against serious power embedded in his-
tory, culture politics and money” [tłum. J. S.] (D. Jamieson, Singer and the Practical Ethics 
movement, [w:] Singer and his Critics, red. D. Jamieson, Oxford 1999, s. 11).
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miało ono miejsce wielokrotnie i na pewno pozostawiło ślad na jego 
wizerunku. Adwersarze nie bali się nawet wykorzystać tragedii, jaka 
dotknęła go w życiu osobistym. Długoletni współpracownik Singera, 
Helga Kuhse, pisze, że oskarżono go o niekonsekwencję, ponieważ 
„nie zabił swojej matki, która cierpiała na zaawansowaną chorobę 
Alzheimera, a jej opieka kosztowała pieniądze, które mogłyby (…) 
bardziej korzystnie być wydane w inny sposób”22. Singer wielokrot-
nie powtarzał, że eutanazja powinna być wykonywana, jeżeli utrzy-
mywanie umierającej osoby przy życiu prowadzi do wykorzystania 
środków, które mogłyby ratować innych, lepiej rokujących ludzi. 
Zwrócenie uwagi na ten fakt sugeruje audytorium, że jego argumen-
tacja prawdopodobnie jest nieautentyczna, jako że sam postępuje ina-
czej, niż głosi, że powinno się postępować. Singer wprawdzie broni 
się przed tymi atakami w swoich książkach, jednak aby zrozumieć 
jego linię obrony, trzeba by poznać jego argumentację, czego zniechę-
cone audytorium nie uczyni. 

Wymóg autentyczności
Wydaje się zatem, że autentyczność argumentacji etyka ma pewien 

wpływ na jej skuteczność. Jest tak, ponieważ wpływa ona na wiarygod-
ność etyka, metaprzesłankę argumentacji, która może nawet uniemoż-
liwiać jakąkolwiek dalszą argumentację.

Autentyczną argumentację można zatem uważać za jeden z fun-
damentów budowania wiarygodności. Jak się wydaje, na postrze-
ganie argumentacji jako wiarygodnej ma również wpływ spójność 
myślenia z działaniem. Korzystne zatem jest jej manifestowanie. 
Strategii tej próbuje również Singer, często podkreślając, że, zgodnie 
z konkluzjami swojej etyki, jest wegetarianinem i przekazuje jakieś 
sumy organizacjom pomagającym ludziom żyjącym w skrajnej bie-
dzie. Do samego końca ze strategii tej korzystał również Sokrates, 
kosztowało go to życie, ale jego argumentację powszechnie uważa się 
za autentyczną.

22  Por. „he did not kill his mother, who had advanced Altzheimer’s disease and 
whose care was consuming money that could (…) more profitably be spent elsewhere” 
[tłum. J. S.] (H. Kuhse, Introduction: The Practical Ethics of Peter Singer [w:] P. Singer, 
Unsanctifying Human Life, red. H. Kuhse, Oxford 2002, s. 11).
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Oznacza to, że aby argumentacja etyka była skuteczna, powinien 
on również żyć według etyki, na rzecz której argumentuje. Aspiru-
jąca do powszechnej ważności argumentacja etyczna dąży do zmia-
ny ludzkich postaw. Potwierdza się tu stara mądrość ludowa: chcąc 
zmieniać świat, najlepiej zacząć od siebie. 

Wiarygodność etyka wobec audytorium powszechnego nie jest 
zależna jedynie od jego działań, co nie zmienia faktu, że warto nad 
nią pracować.



Autentyczność w życiu publicznym

Grażyna Bilik

Autentyczność w sztuce

Sposoby rozumienia autentyczności
Pojęcie autentyczności w odniesieniu do dzieła sztuki można in-

terpretować na kilka sposobów. Pierwszy z nich wydaje się narzucać 
automatycznie jako pewnego rodzaju „prawdziwość”, „oryginalność”, 
zwykle skontrastowaną z jej zaprzeczeniem, czyli „falsyfikacją”, „imi-
tacją”. Powiemy wtedy, używając języka potocznego, iż mamy do czy-
nienia z „autentykiem” oraz jego „podróbką”, mniej lub bardziej udaną.

U podstaw negatywnego zabarwienia słowa „kopia” czy „podrób-
ka” stoi fundamentalna wątpliwość formułowana przez estetyków: 
„Czy jest naprawdę rzeczą możliwą (…), zebrać materiały niezbęd-
ne do odtworzenia cudzego dzieła sztuki (czy też naszego własnego, 
gdy wysilamy pamięć i przeglądamy nasze zapiski, aby przypomnieć 
sobie, czym byliśmy tworząc to dzieło) i odtworzyć w fantazji dzieło 
sztuki w jego prawdziwej postaci?”1. 

B. Croce w Zarysie estetyki wątpi w możliwość powielania tego, 
co indywidualne, przede wszystkim zaś wskazuje na jałowość takie-
go działania2. Obraz wiernie skopiowany nie wnosi bowiem niczego 
nowego do zastanej rzeczywistości, nie jest też obdarzony walorem 
nowości, krótko mówiąc, nie oddziałuje tak jak oryginał. 

Problem z pozoru łatwo rozstrzygalny, przy głębszej analizie oka-
zuje się jednak nie tak zero-jedynkowym, zwłaszcza, gdy kryterium 

1  B. Croce, Zarys estetyki, tłum. Z. Czerny, Kraków 1961, s. 107.
2  Por. tamże. 
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autentyczności nieco rozszerzymy i oceny dzieła sztuki dokonamy 
w oderwaniu od jego twórcy. Rozpatrywanie wartości dzieła w sche-
macie prawdziwe – fałszywe zakłada, iż kryterium autentyczności 
dzieła pojmujemy wyłącznie w odniesieniu do jego autora, nadając 
wyższą rangę temu, które od początku swego istnienia zostało przy-
pisane konkretnemu artyście, zostało stworzone jako pierwsze i sta-
nowi pewnego rodzaju pierwowzór. 

Tymczasem, jeśli wyjdziemy poza ścisłe ramy zależności arty-
sta – owoc jego pracy i potraktujemy dzieło jako byt autonomiczny, 
zyskujemy nowe spojrzenie na kwestię jego oceny. Tak też sprawę 
powyższą analizuje W. Lutosławski w Zapiskach, stanowiących żywą 
i niezwykle ciekawą refleksję towarzyszącą procesowi twórczemu 
kompozytora.

„Teoretycznie ujmując sprawę: plagiat, dobrze zrobiona imita-
cja, może mieć – rozpatrując utwór w oderwaniu od wszystkiego in-
nego – wartość arcydzieła. Jeśli za takie nie jest uznawana, to tylko 
dlatego, że w praktyce nie jesteśmy zdolni do takiego wyizolowania 
zjawiska. Łączymy dzieło z osobą autora, nie jesteśmy w stanie trak-
tować tych spraw oddzielnie. A tymczasem rzecz jest prosta: imitacja 
może być arcydziełem, lecz wtedy jest tylko w małej części tworem 
autora, który ją podpisał”3. Taka sytuacja dotyczy na przykład dzieła 
będącego twórczą interpretacją.

Powyższą problematykę podejmuje W. Stróżewski, analizując 
termin „oryginalność”. Myślę, że można pojęcie to w dużej mierze 
utożsamić z zagadnieniem autentyczności. Autor Dialektyki twórczości 
wyróżnia pewien szczególny rodzaj kopii, będącej twórczą interpre-
tacją. Uzasadnia jej uprzywilejowaną pozycję: „Interpretacja twórcza 
wypływa przecież także z autonomicznych źródeł, które pozwalają 
mówić w sposób całkowicie uprawniony o jej autentycznej oryginalno-
ści (falsyfikat czy kopia są jej oczywiście pozbawione, mimo że pewien 
znikomy moment creations ex nihil i tam […] daje się wypatrzeć)”4. 

W dalszych rozważaniach Stróżewski przytacza pogląd H. W. Jan-
sona o dwojakim sposobie pojmowania oryginalności: jako pierwo-
wzoru, unikatu, oraz dzieła pochodzącego od wybitnego artysty5. 

3  W. Lutosławski, Zapiski, Warszawa 2008, s. 19.
4  W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983.
5  Por. tamże.
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Stróżewski zwraca jednak uwagę, iż wbrew stanowisku niektórych 
badaczy sztuki oraz współczesnym tendencjom oryginalność nie może 
być jedynym kryterium oceny dzieła sztuki, gdyż – podobnie jak cyto-
wany Lutosławski, uważa, że może się zdarzyć, iż coś, co jest produk-
tem wtórnym, przewyższy pod względem artystycznym pierwowzór. 

Nadanie waloru oryginalności dziełu tylko dlatego, że pochodzi 
ono od wybitnego artysty rodzi wątpliwość co do określenia źródła 
uznania: czy dzieło jest wielkie za sprawą artysty, czy też artysta two-
rząc rzeczy wartościowe, zyskuje na znaczeniu. Właściwe wydaje się, 
że to dorobek artystyczny jest źródłem oceny twórcy, w praktyce jed-
nak zdarzają się przypadki, gdy o ocenie artysty decydują inne wzglę-
dy przeczące tej zasadzie. Faktem jest, że każdy artysta tworzy dzieła 
różne, w tym te bardziej lub mniej udane. 

Tak czy inaczej powstaje wrażenie błędnego koła, a co za tym 
idzie, oryginalność czy autentyczność rozpatrywana w powyższym 
kontekście nieco traci na znaczeniu. 

Stróżewski uzupełnia te rozważania stwierdzeniem „To raczej 
określony dobór jakości estetycznie (i artystycznie) walentnych de-
cyduje o tym, że dzieło jest oryginalne (…) – nie odwrotnie”6.

Oczywiście myśl ta odnosi się do przytoczonego wcześniej 
dwojakiego sposobu pojmowania oryginalności. Autor Dialektyki 
twórczości w ciekawej i wnikliwej analizie dochodzi w końcu do 
trzeciego i najbardziej właściwego (z punktu widzenia naszych roz-
ważań) znaczenia oryginalności czy autentyczności. „Oryginalny 
w trzecim znaczeniu to tyle, co: pochodzący z jednego źródła, wytwo-
rzony przez jeden podmiot twórczy, naznaczony indywidualnością jedy-
ną w swoim rodzaju”, a wobec tego: źródłowy, jedyny, niepowtarzalny. 
Jeszcze radykalniej: oryginalny to tyle, co niesprowadzalny do czegokol-
wiek innego prócz podmiotu, od którego pochodzi”7. Szczegółową anali-
zę powyższej myśli W. Stróżewskiego znajdziemy w dalszej części 
artykułu, przy okazji omawiania problematyki związanej z osobą 
artysty oraz procesu twórczego. Warto zaznaczyć, że ma ona waż-
kie znaczenie w kontekście opisu zjawisk sztuki nowoczesnej oraz 
prób jej interpretacji.

6  Tamże, s. 165.
7  Tamże, s. 167.
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Autentyczność jako zgodność z kryteriami

Na razie jednak powrócę do samego pojęcia autentyczności, poszu-
kując dla niego miejsca w najbardziej ogólnym odniesieniu do sztuki. 
W tym celu należałoby cofnąć się do sztuki klasycznej i w pierwszej 
kolejności tam je umieścić. Nie jest to proste z racji niejednoznaczności 
i niedookreśloności samego pojęcia. Biorąc pod uwagę specyfikę sztuki 
dawnej, opartej w przeważającej mierze na kanonie i trzymającej się 
ściśle wyznaczonych prawideł, oraz interpretując termin autentycz-
ność jako adekwatność, odpowiedniość, wiarygodność, można uznać 
autentyczność jako pewnego rodzaju zgodność z kryteriami. 

Istnienie jasno określonych kryteriów pozostaje specyfiką sztuki 
klasycznej i ułatwia definiowanie wielu problemów związanych ze 
sztuką tego okresu poprzez ich odniesienie do obowiązującego ka-
nonu. Jeśli uznamy, że autentyczność w sztuce można utożsamić 
z osiągnięciem celu przyświecającego jej w danym okresie, to w sztu-
ce klasycznej przejawem autentyczności będzie dążenie do wyrażenia 
piękna poprzez doskonałość. Doskonałość osiągalną jedynie przy za-
chowaniu zgodności z kanonem. Możliwość jednoznacznego wskaza-
nia roli sztuki czy określenia jej celu pozostaje domeną przynależną 
sztuce klasycznej. 

Proponuję zatem powiązanie autentyczności z doskonałością. Poję-
ciem tym zajmuje się W. Tatarkiewicz w swej pracy O doskonałości. Do-
skonały oznacza więc perfekcyjny, doprowadzony do końca, wykonany 
według ściśle wyznaczonych reguł8. Doskonałość warunkuje piękno, 
to zaś jest nieosiągalne bez zachowania właściwej proporcji. Prawidła, 
jakie rządzą każdym dziełem, sprowadzają się do kilku zasad: dosko-
nałe jest to, co doprowadzone do końca, to, co spełnia przypisane sobie 
funkcje, osiągnęło swój cel, jest proste, jednolite i harmonijne, a jedno-
cześnie zgodne w różnorodności9. Już Platon sądził, że sztukę powinna 
cechować „właściwość” (…); za właściwe zaś miał to, co odpowiednie, 
„trafne, należne, bez odchyleń”, krótko mówiąc: „doskonałe”10.

W duchu tradycji Arystotelesowskiej D. Barbaro (1556) „klasycz-
nie określał doskonałość jako to, czemu nic nie brak i do czego nic 

  8  Por. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Lublin 1991.
  9  Por. W. Stróżewski, Dialektyka, dz. cyt.
10  Por. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, dz. cyt., s. 49.
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dodać nie można”11. Ponadto, artysta musi mieć zdolność wytwarza-
nia rzeczy w sposób świadomy, ze znajomością celu i umiejętnością 
zastosowania właściwych środków12. Dla Leonarda da Vinci na do-
skonałość składają się cechy, które musi posiadać obraz, a więc są 
to: wierność naturze, zakres objęty przez sztukę, ogólność i wszech-
stronność przedstawienia, wysoki stopień trudności przy wykonaniu, 
trwałość obrazu, jego dostępność. Wśród niezbędnych cech znajduje 
się też harmonia oraz – jako jeden z ważnych komponentów – dosko-
nałość rzeczy przedstawionych13.

Zgodnie z duchem epoki dzieło musi zawierać w sobie wielość 
wartości. Jednym z najważniejszych aspektów jest, wymieniony jako 
pierwszy przez Leonarda sposób odniesienia dzieła do rzeczywisto-
ści, a co za tym idzie jego mimetycznej relacji do natury. Wierność 
przedstawienia natury utożsamiano z pojęciem prawdy. „Sztuka jest 
tym doskonalsza, im więcej zawiera prawd”14 – pisał w XVI wieku 
cytowany przez Tatarkiewicza Sarbiewski. Dlatego też „twórczość 
epicka, tragediowa, a także komediowa (…) mają tę cechę wspólną, 
że są sztukami mimetycznymi (tj. naśladowczymi)”15 – podsumowuje 
Arystoteles w Poetyce. 

Pojęcie doskonałości w analizowanym wcześniej znaczeniu nie 
przetrwało. Z czasem przestano się nim posługiwać na rzecz prze-
konania, iż jest ono kategorią nieosiągalną i niedostępną w takim 
samym stopniu, jak choćby nieskończoność16. Postawiono pytanie: 
„czy doskonałość jest właściwym celem tego, co robią artyści?”17. Po-
jawiły się inne dążenia: artyści chcą podkreślenia „wielości, nowości, 
silnych wrażeń, wierności prawdzie, wyrażania siebie i wyrażania 
świata, chcą twórczości i oryginalnych pomysłów”18. Wspólnym 
mianownikiem ma być słowo „ekspresja”. Tak więc, jak pisze Ta-
tarkiewicz, epoka sztuki klasycznej doskonałości została zastąpiona 
epoką ekspresji.

11  Tamże, s. 53.
12  Por. M. Gołaszewska, Kim jest artysta?, Warszawa 1986, s. 7.
13  Por. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, dz. cyt.
14  Tamże, s. 57.
15  Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Warszawa 2010, s. 127.
16  Por. W. Tatarkiewicz, O doskonałości, dz. cyt.
17  Tamże, s. 61.
18  Tamże.
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Sztuka ekspresji „dążyła i dąży do wyrażania bądź głębi świata, 
bądź ludzkiej treści, wyrażenia nowości, bądź pełni rzeczywistego 
bytu”19. 

Estetyka klasyczna za punkt wyjścia obrała tezę, że tym, co się 
podoba, jest prawda20. Dążenie do doskonałości, jaką znajdujemy 
w naturze, jest celem sztuki. Doświadczenia kolejnych epok pokazu-
ją, że fikcja czy wyobrażenia zyskują nie mniejszą rangę, mieszcząc się 
w ogólnym pojęciu sztuki rozumianej jako ekspresja.

Nowa narracja 
Przyjęty wcześniej sposób interpretacji autentyczności jako zgod-

ności celu przyświecającego sztuce danej epoki z osiąganym rezulta-
tem pozostaje nadal aktualny, zwłaszcza gdy przejdziemy do analiz 
zjawisk występujących w obrębie sztuki poklasycznej. Wraz z przy-
bliżaniem się do czasów obecnych wszelka refleksja nad sztuką staje 
się zadaniem coraz trudniejszym. Po pierwsze dlatego, że zanikanie 
kryteriów rządzących życiem artystycznym znosi jakąkolwiek możli-
wość oceny czy klasyfikacji poszczególnych jej przejawów, po drugie 
utrudnia określenie roli artysty, wreszcie często uniemożliwia jasne 
i ostre wyodrębnienie twórczości artystycznej od każdej innej. Efek-
tem tych zmian są nieograniczone możliwości interpretacyjne. 

W. Stróżewski nazywa to zamętem aksjologicznym ujawniają-
cym się w sprzecznych względem siebie zaleceniach artystycznych: 
„jeśli pragniesz osiągnąć optymalny rezultat estetyczny, znaleźć 
uznanie i akceptację swego dzieła – postępuj wedle reguł” lub prze-
ciwnie: „jeśli zamierzasz osiągnąć ów rezultat, nawet narażając się 
na chwilowe niezrozumienie czy wręcz potępienie swego dzie-
ła – czuj się absolutnie wolny i rób co chcesz”21. Wydaje się więc, że 
jedyną obowiązującą regułą jest brak wszelkich reguł.

Zmiana, jaka nastąpiła wraz z upływem czasu w samej sztuce, 
oddziałuje również na jej rozumienie i opisywanie. Myśl krytyczna 
i filozoficzna refleksja nad sztuką stanęły w obliczu nowych wyzwań. 
Wspomina o tym G. Dziamski, przywołując słowa A. C. Danto o koń-
cu sztuki. „Chodziło po prostu o to, że pewien typ narracji, pewien 

19  Tamże. 
20  Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Warszawa 2009.
21  W. Stróżewski, Dialektyka…, dz. cyt., s. 137.
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typ opowieści o sztuce, który zobiektywizował się w historii sztuki, 
dobiegł końca”22. Dziamski dzieli (za Danto) okres historii sztuki na 
kilka narracji: mimetyczną, trwającą do końca XIX wieku, następującą 
po niej epokę ideologii, w końcu obecną – posthistoryczną, w której 
możliwe jest wszystko. 

Każdej z tych epok przypisany jest odmienny sposób krytyki arty-
stycznej. „Krytyka artystyczna w tradycyjnym czy też mimetycznym 
okresie oparta była na idei wizualnej prawdy”23. W okresie ideolo-
gii panowała ścisła zależność między oceną dokonań artystycznych 
a przyjętą ideologią, odróżniającą w ten sposób sztukę akceptowaną 
(jako filozoficznie prawdziwą) od tej, której nie uznawała24. 

Współczesną krytykę cechuje całkowity pluralizm, zarówno 
w odniesieniu do krytyki, jak i samej sztuki. 

Na krótki czas przełomu wieków XIX i XX przypada zjawisko 
zwane modernizmem. Okresowi temu poświęca Danto część przyta-
czanej przez Dziamskiego analizy. „Modernizm to opowieść o sztu-
ce zbudowanej wokół poszukiwania filozoficznej prawdy o sztuce”25. 
Cytowany dalej Danto mówi o modernizmie, że „przeniósł to, co uwa-
żał za filozofię, w samo centrum artystycznej produkcji. Zaakceptować 
sztukę jako sztukę oznaczało zaakceptować filozofię, która tę sztukę 
uzasadniała, ponieważ to filozofia definiowała prawdę sztuki, a bar-
dzo często i także odczytanie historii sztuki, które prowadziło do od-
krycia tej właśnie prawdy o sztuce”26. 

Mamy zatem przesłankę, że jakaś prawda istnieje, choć w takim 
ujęciu wydaje się być prawdą jedynie w konwencjonalnym znacze-
niu. To pewnego rodzaju zgodność, adekwatność z określonym syste-
mem miałaby decydować o autentyczności obrazu. 

Ocena sztuki modernizmu zawierała się w wyobrażeniach i filo-
zoficznych przekonaniach o tym, czym sztuka ma być. 

 Czas tego typu myślenia minął, jego miejsce zajęła epoka nazwa-
na przez Danto końcem sztuki. Nie określa ona, jak powinna wyglą-
dać sztuka, nie wyznacza jej celów czy zadań. Rozwija się w sposób 
wolny, zdeterminowana jedynie specyfiką własnego okresu. Posiada 

22  G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki, [w:] „Sztuka i Filozofia”, 1998, nr 15, s. 178.
23  Tamże, s. 179.
24  Por. tamże.
25  Tamże, s. 183.
26  Tamże.
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ona niemal nieograniczone możliwości wykorzystania dotychczaso-
wego dorobku, negowania go, bądź przekształcania na różne sposo-
by. „Nie ma dzisiaj żadnych apriorycznych przesądzeń na temat tego, 
jak powinno wyglądać dzieło sztuki”27. Gdzie miejsce na prawdę czy 
autentyczność? 

Próbę odpowiedzi będącą jednocześnie dowartościowaniem 
współczesnej epoki znajdujemy u Dziamskiego. Pisze: „Celem 
i spełnieniem historii sztuki jest filozoficzne zrozumienie, czym jest 
sztuka. Do prawdy na temat sztuki dochodzimy w ten sam sposób, 
jak do wszystkich prawd w naszym codziennym życiu: przez uni-
kanie błędów, jakie popełniliśmy, zawracanie z fałszywych ścieżek, 
jakimi podążaliśmy, porzucanie wyobrażeń, jakie wcześniej posia-
daliśmy”28.

Sztuka jako doświadczenie
Z tym ostatnim stwierdzeniem Dziamskiego mógłby zgodzić się 

uprawiający filozofię sztuki J. Dewey. Rekonstrukcją jego estetyki zaj-
muje się K. Wilkoszewska w książce zatytułowanej Sztuka jako rytm 
życia. Przybliżenie jego myśli jest istotne w momencie próby określe-
nia autentyczności, już nie w odniesieniu do sztuki rozumianej ogól-
nie, ale w relacji do samego artysty i procesu twórczego. 

Oryginalność myśli J. Deweya polega na nowym ujęciu związ-
ku artysty z otaczającą rzeczywistością. Przypomnijmy, sztuka tra-
dycyjna radykalnie rozgraniczała podmiot, jakim był artysta, od 
przedmiotu świata. Relacja podmiot – przedmiot sprowadzana była 
do kategorii mimesis. Tymczasem „mimesis może funkcjonować 
wyłącznie tam, gdzie między sztuką a życiem czyniona jest ostra 
różnica, a nie tam, gdzie granica pomiędzy nimi zostaje zatarta; gdy 
sztuka staje się samym życiem, naśladownictwo traci sens”29.

Dewey włączył twórczy proces w ciąg codziennej i rzeczywistej 
ludzkiej egzystencji. Twórczość artystyczna jest jednym z przejawów 
całości twórczych działań wchodzących w skład ogólnej działalności 
człowieka. Zarówno artysta, jak i jego aktywność nie mogą być ode-

27  G. Dziamski, Sztuka po końcu…, dz. cyt., s. 186.
28  Tamże.
29  K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia, Kraków 1991, s. 32.
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rwane czy wyizolowane od bieżących poczynań, przeżyć, doświad-
czeń. Dewey odchodzi od kontemplacyjnego modelu sztuki na rzecz 
uczynienia z niej uczestnika życia codziennego.

Jest też przeciwnikiem zawężania pojęcia sztuki do wytworów 
artystycznych zamkniętych w muzeach, osiągających astronomiczne 
ceny ze względu na swoją unikatowość, ten rodzaj sztuki jest całko-
wicie oderwany od codziennego doświadczenia, tracąc w ten sposób 
swe istotne znaczenie. A że znaczenie mieć powinna, o tym Dewey 
jest przekonany. „Dla Deweya wytwory artystyczne stanowią inten-
syfikację i sublimację wszystkiego, co cenne i ważne w życiu. (…) Po-
rządek estetycznej refleksji polega na śledzeniu, jak zintensyfikowana 
codzienność przechodzi w najwyższe formy skończonej i szlachetnej 
sztuki. (…) Kolejność odwrotna, tj. rozpoczynanie analiz od tych naj-
wyższych form, sprowadza często badacza na manowce, gdyż nie 
umie on już zejść z owych wysokich pięter do poziomu zwykłego 
życia, wynosząc sztukę w sferę transcendencji dostępnej tylko w sta-
nach czystej kontemplacji”30.

Tymczasem, zadaniem badacza jest znalezienie płaszczyzny 
wspólnej dla świata sztuki i codziennych, obfitujących w przeżycia 
doświadczeń. Każde bowiem, nawet najbardziej prymitywne prze-
życie, przy zastrzeżeniu, że jest rzeczywiście autentyczne, może być 
przydatne dla lepszego rozumienia doświadczenia estetycznego. 

To punkt wyjścia filozofii Deweya: poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie, czym jest sztuka, rozpoczyna od poziomu doświad-
czenia pierwotnego, tam też znajduje jej źródło. Rodzi się jednak 
kolejne pytanie, na które Dewey, niestety, nie daje przekonującej 
odpowiedzi: jak odróżnić doświadczenie artystyczne od całości in-
nych, codziennych doświadczeń? Co stanowi o jego niezwykłości 
i jak je uchwycić?

Sztuka kształtuje naszą rzeczywistość, wzbogaca ją o nowe 
znaczenia. „Sztuka jest doświadczeniem, a każde doświadczenie 
jest twórczością, nadawaniem ładu bezforemnemu procesowi ży-
cia”31 – pisze Wilkoszewska, cytując Deweya. Co najważniejsze, do-
świadczenie estetyczne rozumiane jest przez Deweya jako pierwotne 
(bezpośrednie) i rzeczywiste. Bezpośrednie, czyli przedrefleksyjne. 

30  Tamże, s. 47–48.
31  Tamże, s. 36.
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Na ile, i czy w ogóle jest możliwe uchwycenie tego doświadczenia, 
pozostaje kwestią dyskusyjną. 

K. Wilkoszewska podkreśla jednak, że „koncepcja Deweya jest 
bliska współczesnym teoriom, głoszącym możliwość odnajdywania 
przez sztukę prawdy bycia, powstałym w nurcie hermeneutyki”, a tym 
samym „jest bliska Heideggerowskiemu poglądowi o konieczności 
powrotu do autentycznego istnienia”32. 

Zadaniem sztuki jest odnalezienie sensu w trudnych współcze-
snych czasach. Pierwotnego sensu.

Sztuka jako sposób wyrażenia siebie
Tym, który ma odnaleźć sens w sztuce i nadać jej wartość, jest 

najpierw sam artysta. 
U podstaw pytania o autentyczność twórcy tkwi założenie, że 

poprzez dzieło chce on w jakiś sposób skomunikować się ze świa-
tem, coś mu przekazać czy go w jakiś sposób zmienić. Artysta zy-
skuje wpływ na kształtowanie rzeczywistości, a co za tym idzie, 
bierze również na siebie część odpowiedzialności: w pierwszej ko-
lejności za dzieło, które stworzył, a w dalszej konsekwencji za jego 
wpływ na odbiorców. 

Sytuację artysty zmagającego się z twórczym procesem anali-
zuje M. Gołaszewska33. Już w tytule jej książki pojawia się pytanie 
o tożsamość artysty i zawiera się sedno jej dociekań. Autorka rozpo-
czyna opis od scharakteryzowania sytuacji wyjściowej artysty przy-
stępującego do pracy, wskazując motywy jego działania. Pierwszym 
i najważniejszym jest wzgląd na samo dzieło: twórca nie podjąłby się 
zadania, gdyby nie wierzył w to, że owoc jego pracy będzie udany, 
że możliwe stanie się stworzenie dzieła, w którym, oprócz nadania 
mu możliwie największej doskonałości, będzie zawarte przesłanie, 
z jego punktu widzenia najistotniejsze. „W nastawieniu tym nie 
pyta o zdanie innych, kierując się własnym wyczuciem doskonałości 
form, kształtów, dźwięków itp. Aż do chwili, gdy postać jego jest już 
zadowalająca”34. 

32  Tamże, s. 37–38.
33  M. Gołaszewska, Kim jest artysta?, Warszawa 1986. 
34  Tamże, s. 30.
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Drugą motywacją może być chęć zaprezentowania samego siebie 
poprzez dzieło, wyrażenia własnych uczuć, potrzeba ekspresji. Po-
wstaje wówczas twórczość mocno zindywidualizowana, wykonany 
obraz czy utwór jest „napiętnowany własnymi przeżyciami, oryginal-
ny i autentyczny autentycznością własnych doznań”35. 

Tu M. Gołaszewska zwraca uwagę na powstającą sprzeczność: 
nie zawsze bowiem to, co niezbędne do stworzenia dobrego dzieła, 
„pokrywa się” z aktualną potrzebą zaistnienia samego twórcy. Gdy 
do dwóch, nie zawsze idących ze sobą w parze motywów dodamy 
trzeci, czyli wzgląd na odbiorcę, sytuacja jeszcze bardziej się kompli-
kuje. „Chodzi bowiem o to, by zapewnić swojemu dziełu trwanie, by 
«liczyło się» ono w świecie ludzkich wytworów, by było zrozumiane, 
przyjęte, odebrane, by było skutecznym sposobem prezentacji tego, 
co artysta uważa za godne przekazania”36. 

Jak znaleźć rozwiązanie w tak trudnym położeniu? Kluczem do 
sukcesu, zdaniem Gołaszewskiej, jest równowaga wszystkich moty-
wów przyświecających artyście. Dominacja któregokolwiek z nich może 
sprowadzić twórczy proces na fałszywe drogi, doprowadzić do stwo-
rzenia dzieła nieudanego, pozbawionego walorów artystycznych, wresz-
cie – autentyczności. Dlatego niezbędny wydaje się zabieg zmierzający 
do zachowania proporcji pomiędzy (czasem sprzecznymi) dążeniami 
artysty. Dbałość o doskonałość dzieła, troska o jego komunikatywność 
oraz autentyczność rozumiana jako wierność sobie, są ważnymi częścia-
mi składowymi procesu twórczego, a w efekcie powstałego dzieła.

Myślę, że w świetle powyższych rozważań można uznać, iż wier-
ność sobie jest tym komponentem, który w zasadniczy sposób decy-
duje o autentyczności obrazu.

Wróćmy jednak do wcześniejszych prób interpretacji oryginal-
ności jako pojęcia zbliżonego do autentyczności. W oparciu o analizę 
W. Stróżewskiego zostały wyszczególnione trzy sposoby interpreta-
cji oryginalności. Ostatnia, zawierająca się w zdaniu, że oryginalny 
to „pochodzący z jednego źródła”, to najbardziej istotne i najbardziej 
pierwotne rozumienie oryginalności. Ponieważ „szukając istoty ory-
ginalności, poszukujemy istoty twórczego ja”37. 

35  Tamże.
36  Tamże.
37  W. Stróżewski, Dialektyka…, dz. cyt., s. 167.
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Należy jednak zaznaczyć za Stróżewskim, że rezultat poszuki-
wań nigdy nie będzie w pełni satysfakcjonujący. Najgłębsze źródła 
oryginalności to jednocześnie najgłębsze źródła indywidualności, 
nie tylko artysty, ale przede wszystkim każdego człowieka. Nie są 
one w pełni dostępne poznaniu, wiemy o tym chociażby z praktyki 
życiowej. 

Jednakże sam fakt istnienia najgłębszej sfery ludzkiej indywidu-
alności prowokuje do badań, nawet przy założeniu, że zakończą się 
one połowicznym sukcesem. U podstaw działań będących wyrazem 
ludzkiego indywidualizmu, oryginalności leży wolność umożliwia-
jąca aktywność. Stróżewski określa to jako dynamis i zaznacza, że 
należą one do istoty najgłębszego „ja”. „To dzięki niej biją z nas źró-
dłowo akty naszego autentycznego chcenia i naszych decyzji”38. 

Twórca realizuje autentyczną wolność „od” i wolność „do” – obie 
odmiany są niezbędne przy działaniach twórczych. Najistotniejszym 
jednak czynnikiem jest towarzyszący artystom wewnętrzny impera-
tyw nakazujący działanie. Paradoksalnie, ta konieczność jest realizacją 
wolności artysty. Umożliwia ona wzięcie na siebie odpowiedzialności 
za efekt swojej pracy, podczas gdy czynniki zewnętrzne mogą tę od-
powiedzialność ograniczać czy rozmywać. 

Aby przekształcić zastaną rzeczywistość w dzieło sztuki, artysta 
musi posiadać szczególną predyspozycję. Jest to specyficzna zdolność 
widzenia. „Znaczy to, że trzeba dostrzec rzeczywistość w innym niż 
potoczny aspekcie: trzeba widzieć inaczej”39 – pisze Stróżewski. 

Filozof przytacza wypowiedź Ch. Baudelaire’a mówiącą o ta-
jemniczej zdolności ujawniania niepowtarzalnej osobowości artysty 
poprzez sztukę. A najważniejsze, to umieć dotrzeć do właściwej dla 
każdego człowieka natury ekspresji. Bowiem „tworzenie, które sięga 
źródeł, polega na dawaniu świadectwa temu, co oryginalnie zostało 
dostrzeżone”40. Lecz to nie wszystko. Fundamentalnym momentem 
w procesie twórczym jest chwila, w której do głosu dochodzi świa-
domość wezwania płynącego z objawiającej się wartości. Szczególnej 
wartości. „Oczywiście – nie byle jaka wartość, lecz – w szczególności 
wartość prawdy, a raczej: Prawdy wymagającej objawienia”41. 

38  Tamże, s. 168.
39  Tamże, s. 169.
40  Tamże, s. 171.
41  Tamże, s. 172.
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Stanięcie wobec prawdy umożliwia nie tylko odzwierciedlenie 
świata rzeczy, ale przede wszystkim odsłonięcie ich wartości. W efek-
cie, jak pisze Stróżewski, zostaje uruchomiona aksjologiczna wraż-
liwość człowieka, będąca najważniejszym elementem kształtującym 
istotę „ja”. Aksjologia przyjęta przez artystę decyduje o selekcji środ-
ków wyrazu, stosunku do zastanych wzorców, doboru materiału, 
a co za tym idzie oryginalności dokonań. 

Potrzeba wyrażenia „ja” nie może być jednak rozumiana jako ego-
istyczny przejaw pychy artysty, jest zawsze aktem bezinteresownym, 
ofiarą z siebie podporządkowaną wyłącznie dziełu. 

Najważniejszym i podstawowym warunkiem zachowania ory-
ginalności jest wierność temu, co dane źródłowo. „Jeśli to, co źródło-
wo dane, zostanie zafałszowane, oryginalność wystąpi co najwyżej 
jako oryginalny fałsz. To samo dotyczy także sposobu dania oraz 
sposobu samego przekazu. Oryginalność wymaga od twórcy wier-
ności sobie”42.

Dzieło sztuki wymaga także wzięcia za nie odpowiedzialności, 
gdyż każdy artysta ma na względzie jego wpływ na odbiorcę. Aspekt 
ten ma niebagatelne znaczenie, gdyż dzieło „idąc w świat, staje się 
(…) darem. Wszystko zależy teraz od tego, jaka jest jego autentyczna 
wartość: czy wyzwoli w drugim coś, co pozwoli mu zobaczyć światy, 
których istnienia się nie spodziewał, odsłonić prawdy dotąd przed 
nim zakryte, stwierdzić, że dzięki nim życie stało się bardziej warto-
ściowe, niż było dotychczas?”43.

Czym jest obraz?
Z pewnością brak autentyczności znacznie utrudnia osiągnięcie 

celu, o jakim pisze Stróżewski. Przejdźmy w swych rozważaniach od 
autentyczności artysty do owocu jego pracy, jakim jest dzieło. Warto 
postawić pytanie podstawowe: czym właściwie to dzieło jest? Jak je 
odróżnić od szeregu innych wytworów ludzkiej działalności? Co sta-
nowi o jego zakotwiczeniu w świecie sztuki? 

Próby odpowiedzi na te pytania dokonuje M. Seel, posługujący 
się przykładem pewnego typu dzieła sztuki, mianowicie obrazu. Seel 

42  Tamże, s. 175.
43  Tamże, s. 181.
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opisuje je z fenomenologicznego punktu widzenia. Swoją teorię ob-
razu buduje w oparciu o kilka tez wyjściowych. Po pierwsze: obrazy 
są przedstawieniami, które w obrębie jakiejś wzrokowo uchwytnej 
płaszczyzny prezentują na niej coś widzialnego”44. Obrazy nie są tyl-
ko tym, czym są – jak w przypadku ornamentów, ponieważ odnoszą 
się do czegoś poza nimi. To, co przedstawione na płaszczyźnie płót-
na, nie jest tym samym, co realnie istniejące. Prezentacja na obrazie 
jest jedynie odniesieniem. Płaszczyzna obrazu nie musi być jednoli-
tą, płaską powierzchnią, ważne jednak, by istniała możliwość wyod-
rębnienia jej z otoczenia. „Przestrzeń obrazu nie jest – jak przestrzeń 
rzeźby – częścią realnej przestrzeni jego zjawiska; wynika ona jedynie 
z różnicy między przedmiotem obrazu i prezentacją obrazu. Zjawisko 
rzeźby jest zjawiskiem wytworu w przestrzeni. Zjawisko obrazu jest 
dzianiem się na płaszczyźnie obiektu obrazowego45. 

 Teza druga: „Znaki obrazowe nie są (tylko) oznakami”46. Od-
zwierciedleń natury nie można traktować jak obrazów w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Znaki stają się obrazami pod warunkiem, że odsyła-
ją gdzieś dalej: z tej do innej sytuacji. 

Obrazy artystyczne (…) są zawsze obrazami indywidualnymi”47. 
Z wyjątkiem szczególnych przypadków genialnych kopistów „obraz 
indywidualny stanowi po dzień dzisiejszy paradygmatyczny przy-
padek obrazu sztuki. Obrazy sztuki pojmujemy jako niepowtarzalne 
wytwory, które należy brać i zachowywać dokładnie takimi, jak je 
wytworzył artysta48. 

 Na czym jednak polega relacja samego obrazu z rzeczywistością? 
Obrazy, powie Seel zasadzają się na różnicy między powierzchnią ob-
razu i tym, co widzimy na niej i w niej. Stosunek między widzialnym 
na płaszczyźnie obrazu i przez nią prezentowanym zjawiskiem, sta-
nowi, zdaniem Seela centrum konstytutywne dzieła. Seel polemizuje 
przy tym z poglądem, że konstytutywne dla obrazów jest to, że obja-
wiają coś, czego nie ma.

 Twierdzenie to podważyła sztuka abstrakcyjna, udowadniając, 
że obraz abstrakcyjny można oglądać „bez dopatrywania się w nim 

44  M. Seel, Estetyka obecności fenomenalnej, tłum. K. Krzemieniowa, Kraków 2008, s. 193.
45  Tamże, s. 194.
46  Tamże, s. 196.
47  Tamże, s. 199.
48  Tamże, s. 200.
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prezentacji stanów pozaobrazowych”49. Seel dowartościowuje obrazy 
nieprzedstawiające, wskazując, że odnoszą się one do stanów przed-
stawionych w nich samych, a także dodatkowo mogą odwoływać się 
do rzeczywistości spoza obrazu. Przykładem może być kompozycja 
barw i linii prezentująca stosunki między nimi, jednocześnie stwa-
rzająca możliwość odwołania do rzeczywistych relacji występujących 
w naturze.

 Wróćmy jednak do obrazu przedstawiającego. „Moment praw-
dy iluzjonizmu w teorii obrazu (…) mógłby polegać na wydobywa-
niu poszczególnej obecności obrazu w stosunku do wszystkich innych 
rodzajów przedstawienia. (…) Szczególna obecność obrazu nie leży 
w pozornej prezentacji każdorazowej jego treści, ale w obecności sa-
mego obrazu jako jawiącej się podstawy (re)prezentowanych zjawisk. 
(…) Jest ona obecnością prezentowanego zjawiska, które wzbogaca 
o specyficzne fenomeny przez to, że jednocześnie jawi się jako zjawi-
sko i jako prezentacja”50. 

 Seel odwołuje się w swych dociekaniach do teorii znaku i łączy 
ją z analizą fenomenologiczną. Synteza teorii znaku oraz fenomeno-
logicznej teorii obrazu51 daje szansę na zrozumienie fenomenu, jakim 
jest dzieło malarskie. 

 Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dowolny wizualny 
przedmiot zyskał rangę obrazu artystycznego? Seel daje odpowiedź: 
„obiekt wizualny staje się obrazem wtedy, kiedy staje się znakiem 
tego, co zachodzi na jego powierzchni. Obiekt wizualny staje się ob-
razem wtedy, kiedy jego odbiorca ujmuje go jako znak tego, co się na 
nim jawi”52. Pomocny będzie następujący przykład: drzewo na obra-
zie nie jest ani samym drzewem, ani jego złudzeniem, nie jest również 
dowolnym wzorem. A czym jest? Jest znakiem drzewa. 

 Wyodrębnienie drzewa jako jego znaku na obrazie jest możliwe 
dzięki wspomnianej przez Seela różnicy ikonicznej. Twórcą tego ter-
minu jest G. Boehm. Seel cytuje: „To, co wychodzi nam na spotka-
nie jako obraz, powiada Boehm, polega na jednym podstawowym 
kontraście – kontraście między możliwą do ogarnięcia całościową 

49  Tamże, s. 205.
50  Tamże, s. 210.
51  Wśród twórców fenomenologicznej teorii obrazu jest między innymi M. Merleau- 

-Ponty. Zob. jego: Oko i umysł. Szkice o malarstwie, tłum. E. Bieńkowska, Gdańsk 1966.
52  M. Seel, Estetyka…, dz. cyt., s. 213.
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płaszczyzną i wszystkim tym, co ona włącza spośród wewnętrznych 
wydarzeń”. I dalej rozjaśnia: „Czym są obrazy w całej ich historycz-
nej różnorodności jako obrazy, co pokazują, co mówią, zawdzięczamy 
pewnemu podstawowemu kontrastowi wizualnemu, który zarazem 
jest miejscem narodzin wszelkiego obrazowego sensu”53. 

 Różnica między zewnętrznym dzianiem się i jego obrazową pre-
zentacją jest warunkiem zaistnienia dzieła sztuki. Niezbędnym czyn-
nikiem do zaistnienia obrazu musi być odróżnienie jego płaszczyzny 
od tego, co ona sama prezentuje. Obraz nie może zastąpić realnej rze-
czywistości, jest w niej jedynie zakotwiczony. Ponieważ jednak od-
wołuje się on do świata, może ponad ten świat wykraczać54. 

Fenomenologiczna analiza obrazu może stanowić jedynie ele-
ment pomocny przy rozważaniach na temat autentyczności w sztuce. 
U podstaw tych rozważań warto jednak zadać pytanie podstawowe 
o to, czym dzieło sztuki jest samo w sobie. Fenomenologia bowiem 
nie pyta o to, co nazywamy dziełem sztuki, ale o to, czym ono po 
prosu jest. Wspomniana metoda ujęcia zjawiska, które jest przedmio-
tem refleksji o autentyczności, z pewnością nie wyczerpuje tematu, 
w moim odczuciu jednak może być zarówno punktem wyjścia, jak 
i kresem powyższych rozważań.

53  Tamże, s. 212.
54  Por. tamże, s. 220. 
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