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Kalendarz zajęć 
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 Październik: 7.10, 14.10, 21.10., 1. e-learning:  28.10-
2.11  

 Listopad: 4.11, e-learning: 11.-16.11, 18.11,  2. e-
learning: 25.-30.11 

 Grudzień: 2.12, 3. e-learning: 9.-14.11, 16.12, 4. e-
learning: 23.12, e-learning: 30.12-8.01,  

 Styczeń:  13.01, 20.01, 27.01. 

Zaliczenie ustne: 27.01. w godz. 12.00-15.30  

    i 28.01.  w godz. 12.00-15.30.  



Praktike 
3 

 
 

 „Starożytni filozofowie greccy, tacy jak Zenon, Epikur, 
Sokrates, pozostali bardziej wierni prawdziwej idei 
filozofa, niż to ma miejsce w dzisiejszych czasach.  

 - Kiedyż wreszcie zaczniesz żyć cnotliwie ? – pytał Platon 
starca, który mu mówił, że słucha wykładów o cnocie. Nie 
chodzi o to, by wciąż spekulować, lecz by raz na dobre 
pomyśleć o wcieleniu czegoś w życie. Ale dziś uważa się 
za marzyciela tego, kto żyje zgodnie z treścią swej nauki.“  

  
 I. Kant, Vorlesungen über die philosophische Enzyklopädie,  
 cyt. za: P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?,  
 tłum.  P. Domański, Warszawa 2000, s. 21. 

 
 



 

OD THERAPEIA                                
DO ENHANCEMENT.  

 

HISTORYCZNY I PROBLEMOWY 
ZAKRES TEMETYKI  WYKŁADÓW  
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Wykład  wprowadzający - 7. i 14. 10.2019 
 



FILOZOF BADA PYTANIE,   

JAK LEKARZ BADA CHOROBĘ.  ( . . . )   

W MIEJSCU METODY  

WYOBRAZIĆ SOBIE NALEŻY  

WIELOŚĆ TERAPII.   
 

 

L .  W I T T G E N S T E I N ,  D O C I E K A N I A  F I L O Z O F I C Z N E ,    
    § 1 3 3 , 2 5 5   
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FILOZOFIA, KTÓREJ CELEM JEST 
ZDROWIE ROZUMU (VERNUNFT) 

MUSI MIEĆ DZIAŁANIE 
LECZNICZE NICZYM ŚRODEK 

MEDYCZNY (METERIA MEDICA).  
 

I .  K A N T ,  Z A P O W I E D Ź  Z A K O Ń C Z E N I A  T R A K T A T U  
O  W I E C Z N Y M  P O K O J U ,  1 9 1 9 ,  S .  4 1 4 .  
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Zagadnienia wykładu fakultatywnego 
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 Rozumienie choroby, przemijalności, śmiertelności –  
recepcja stanowisk filozoficznych we współczesnej 
humanistyce oraz na gruncie interdyscyplinarnym 

 Koncepcje samopoznania – ich filozoficzna źródłowość 
i transdyscyplinarna wykładnia  

 Proces terapeutyczny (od Sokratesa do C.G. Junga)   

 Teorie cierpienia (tzw. smutku – akedii, melancholii, 
depresji) jako wzorcowe dla współczesnych koncepcji 
zaburzeń psychicznych bądź choroby psychicznej  

 Klasyczne teorie emocji/uczuć i ich kognitywistyczne 
zniesienie oraz neuroantropologiczny renesans 

 

 



qerapeίa enhancement 

 

 Therapeuma 

 Arche metaboles 

 Cultura animi 

 Peras, entelechia 

 Therapy? 

 In the search of 
perfection 

 body/mind 
enhancement  

 breaking the limits 
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(Re)Definicje Doskonałości? 



 
Badania (post)humanistyczne nad 
doskonałością 
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 „Pytanie o ideał doskonałości leżący u podstaw technicznych 
interwencji modyfikujących funkcjonowanie organizmu człowieka jest 
także pytaniem o to, czego możemy oczekiwać od techniki w zakresie 
możliwości kształtowania siebie. Kieruje nas ono jednocześnie do 
podjęcia namysłu nad przyjętymi modelami dobrego życia oraz 
zastanowienia się, do jakiego ideału jako ludzie dążymy. Chodzi tutaj 
nie tylko o użyteczność konkretnych rozwiązań technicznych, ale 
rodzaj i zakres ich wpływu na sprawność, atrakcyjność i ogólną 
kondycję zdrowotną użytkownika. Oparcie koncepcji doskonałości na 
kryterium prakseologicznym, etycznym i estetycznym ma, w 
przekonaniu autorek, okazać się pomocne w ocenie konkretnych 
rozwiązań technicznych, a także być podstawą dla ustalenia 
standardów w zakresie modyfikujących zmian, które mogą być 
akceptowalne oraz dopuszczone do powszechnego stosowania.”  

  
 Z tez projektu badawczego: M.Bogaczyk-Vormayr et M. Małek: In search of 

perfection. Body enhancement and breaking the limits. (NCN 2014) 



Dobro medycyny 
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 Moralny charakter medycyny – celowość: dobro  

 Moralne uporządkowanie relacji dóbr i podmiotów dóbr  

 Dobro medyczne: przywrócić zdrowie pacjentowi 
(funkcjonalność i realizacja potrzeb)  

 Dobro indywidualne – osoby: realizacja pragnień  

 Dobro wspólne i właściwe człowiekowi: dla ludzi jako 
członków wspólnoty ludzkiej  

 Medyk: troszczy się o dobro ludzkie i dobro osoby 
(równość, efektywność, komunikacja)  

 



Choroba – powtarzalność słabości 
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Choroba jest nocną półkulą życia, naszym bardziej 
uciążliwym obywatelstwem. Od dnia narodzin każdy z 
nas posiada bowiem jakby dwa paszporty – przynależy 
zarówno do świata zdrowych, jak i do świata chorych.      
I choć wszyscy wolimy przyznawać się tylko do lepszego 
z tych światów, prędzej czy później, chociażby na krótko, 
musimy uznać również i nasz związek z tym drugim. 
 

S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum.     
J. Anders, PIW, Warszawa 1999, s. 7. 



Filozofia  Psychoterapia 

 Słowo jako czynnik 
terapeutyczny: Pharmakon – 
Dia-logos  

 Czas jako czynnik terapeutyczny 

 Autoprezentacje/Autorefleksje/ 
Autodefinicje   

 Po utracie - Pogodzenie jako 
poszukiwanie własnych 
predyspozycji 

 (np. Platon, Kriton) 

 

 Słowo jako czynnik 
terapeutyczny – narracja własna 
i dialog 

 Czas jako czynnik terapeutyczny 

 Zmiana nastawienia – prymat 
świadomości wobec sugestii 

 Po utracie - Terapia jako 
rozwijanie twórczych 
predyspozycji pacjenta 

 (np. C.G.Jung, Praktyka 
psychoterapii, tłum. R. Reszke, 
Warszawa 2007, s. 31-37, 50-51. 
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Modelowość dialogowego  
i dialogicznego procesu terapeutycznego 



Medycyna jako sztuka słowa 
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 „Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia. Obie biorą 
początek w magii – systemie opartym na wszechmocy słowa. 
Właściwie wypowiedziana formuła magiczna przynosi zdrowie 
lub śmierć, deszcz lub suszę, wywołuje duchy i odsłania 
przyszłość. (...) Sztuka słowa, wspomagana doświadczeniem 
gromadzonym przez pokolenia kapłanów i lekarzy, pozwalała 
przywrócić człowiekowi jego miejsce w kosmosie (...) Poczucie 
analogii między strukturą i rytmem kosmosu oraz rytmami 
człowieka, między makrokosmosem i mikrokosmosem, 
inspirowało przez przeszło dwa milenia filozofów i lekarzy. 
Człowiek współbrzmiał z kosmosem. Choroba była 
zaburzeniem tego współbrzmienia, dysonansem.” 

  
 A.Szczeklik, Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i 

sztuki, Kraków 2003, s. 17.   



Słowo – opis choroby 
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 Papirus lekarski Imhotepa  
(Imuthesa) (ok. 2625 r. p.n.e.) 

 Odkrycie Edwina Smitha, 1862   

  Przekład angielski – 1930 r. 

 m.in. operacje na otwartym 
mózgu, amputacje kończyn, 
sekcje zwłok, rozpoznanie 
złośliwych guzów (nowotworu), 
typologia epidemii, koncepcja 
wirusów    

 „Najciekawszą cechą papirusu Smitha jest 
fakt, że zupełnie nie ma tam mowy o 
magii ani religii. W świecie, w którym 
czary, zaklęcia i uroki były nieodłącznym 
elementem codzienności, Imhotep pisał o 
złamanych kościach i przemieszczonych 
kręgach – zdystansowanym, sterylnym 
jęzkiem nauki, tak jakby dzisiaj tworzył 
podręcznik chirurgii. Opisane na 
papirusie 48 przypadków – pęknięcie 
kości dłoni, ropiejące wrzody na skórze, 
strzaskane kości czaszki – traktowane są 
nie jak tajemnicze zjawiska, tylko jak 
schorzenia. Każde opatrzono 
objaśnieniem  terminów anatomicznych, 
diagnozą, krótkim opisem i rokowaniem.” 

  
  
 S.Mukherjee, Cesarz wszech chorób. 

Biografia raka, tłum. J. Dzierzgowski, 
Wołowiec 2013, s. 67. 

 
 



Troska o Siebie – Epimeleia heautou 
15 

 pathos – namiętność/choroba 

 perturbatio/affectus wobec enkrateia 

 therapeuein – „Therapeuein heauton oznacza 
zarazem: leczyć samego siebie, służyć sobie i 
oddawać sobie cześć.” 

 epimelein – codzienna troska o „duszę”, której 
celem jest „widzieć jasno” 

 melete thanatou; praemeditatio malorum (tzw. 
rachunek sumienia)  

 Zob. M.Foucault, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa 2012, s. 110-

113, 125-126. 

 

 



Postulat autoobserwacji 
16 

 W jaki sposób jesteśmy w stanie poznać nasze dusze w sposób najlepszy? 
Bo jeśli swe dusze poznamy, zdaje się, poznamy nas samych właśnie. Na 
bogów zatem, czy słusznie rozumiemy to, o czym powiada owa myśl 
delficka, tak pięknie wyrażona? (...) Chciałbym ci powiedzieć, co według 
mnie znaczy i co nam zaleca owa delficka maksyma. A najlepiej posłuży 
temu przykład ludzkiej twarzy [odbitej w lustrze – M.B.]. (...) ona to 
podpowiada oku, jakby to był sam człowiek, doradza mu: ‘Obserwuj 
samego siebie’  (...) Jeśli zatem dusza ma samą siebie poznawać, czyż nie 
musi ona tak samo w siebie się wpatrzeć, a dokładniej – w tę najważniejszą 
część duszy, w której mieszkują mądrość i rozsądek?  

      
     Platon, Alkibiades 132d-133b 
  
 Tłum. własne. Wydanie greckie: Plato. Vol. 12: Charmides, Alcibiades I, ..., 

William Heinemann Ltd, Massachusetts & Harvard University Press, 
Cambridge, MCMLXIV.    
 



  
Filozofia medycyny  

Psychiatria  

     Filozofia umysłu 

 Homo patiens 

Entelechia 
 Eudajmonia 
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Resilience 

Agency 

Apathia – Akedia – Autarkia 

 



Homo narrans 
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 Tekst jako uobecnienie 

 Autoprezentacje – Autorefleksje – Autodefinicje   

 Konfrontacje „Ja”: rozjaśnianie a wymazywanie 

 Fenomenologia „Ja” (meditatio, uważność) 

 Słowo jako pharmakon 

 Therapeuein 

 Hermeneutyka lęku  

 Umysł anamnetyczny (anamnesis) 

 Pamięć (memoria versus mimesis) 

 



Homo narrans – homo patiens 
19 

„Mówi się na przykład, że człowiek dziesięć razy żałuje, że 
gadał, a raz tylko, że milczał. A dlaczego? Dlatego że 
mówienie jako czynnik zewnętrzny może dla mówiącego 
mieć przykre następstwa, gdyż taka jest rzeczywistość. Ale 
gdy się milczało? Przecież to właśnie jest 
najniebezpieczniejsze. Bo człowiek, który milczy, 
pozostawiony jest samemu sobie i żadna rzeczywistość nie 
przychodzi mu z pomocą, obracając przeciw niemu skutki 
jego mówienia.” 
  
S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 1995, s. 
34.   



Przemilczenia, zaciemnienia 
20 

Coraz to częściej dopadają mnie jakieś wspomnienia, właściwie nie są to 
rzeczy, które powinny wywoływać  u mnie lęk, jakieś banały, niewarte tego 
nawet, aby opowiadać je przy kuchennym stole czy jadąc samochodem. 
Tym, co mnie przeraża jest odkrycie, do jakiego przy tym, niby 
przypadkiem, doszedłem: Przemilczałem sobie moje życie. Historiami 
obsługiwałem przez cały czas jakąś publiczność. W tych historiach 
odsłaniałem siebie, i wiem, że czyniłem to dobrze, aż po nierozpoznanie.  
Nie żyję z własną historią, lecz jedynie z jej fragmentami, ponieważ 
posiadłem sztukę  fabularyzowania. I tak, brakuje tu całych przestrzeni: 
ojciec, brat, siostra. W zeszłym roku zmarła moja siostra, byłem poruszony, 
gdy dotarło do mnie, jak wiele o niej wiedziałem. Nic z tego nie spisałem. I 
nawet to nie jest prawdą, że zawsze pisałem o sobie. Nigdy siebie nie 
opisałem. Ja tylko siebie zdradzałem.  
  
M. Frisch, Montauk. Eine Erzählung, Frankfurt am Main 1975, S. 156, tłum. własne.  



SŁOWO JAKO PHARMAKON.   

FIGURA  HOMO NARRA NS 

  
M A T E R I A Ł  Z  W Y K Ł .  1  O R A Z  2  
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Zagadnienie zaliczeniowe 



DZIĘKUJĘ ZA  SPOTKANIE!  

 

ŻYCZĘ NAM UDANEGO SEMESTRU  
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PRESOKRATEJSKIE  

I SOKRATEJSKIE  

POSTULATY 

 SAMOPOZNANIA 
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Wykład trzeci 
 (oraz 1. moduł e-learningowy)  

 



Postulat (auto)refleksji 
25 

 „Delfickie słowa gnothi seauton uzyskały nowe 
znaczenie. Nauka pozytywna jest nauką zatracającą 
się w świecie (in Weltverlorenheit). Trzeba najpierw 
stracić (verlieren) świat poprzez dokonanie epoche, 
by go potem na drodze uniwersalnej autorefleksji na 
powrót odzyskać. Noli foras ire, mówi Augustyn, in 
te redi, in interiore homine habitat veritas.”  

  

 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, 
Warszawa  1985, s. 236. 

 



Soteria 
26 

Ajschylos: „Prometeusz  skowany” 

  Prometeusz jako philanthropou tropou – 
 przyjaciel ludzi 

 

Platon: „Protagoras” (320 c - 322d) 

  ogień i pełna sztuki mądrość – ten hentechnon 
 sophian – jako ratunek 

  

 

 



Postulat samopoznania – gnothi seauton 
27 

 Trudno jest poznać samego siebie. Tales z Miletu (przypisywane także 
innym spośród Siedmiu Mędrców)  
 

 Wypytywałem samego siebie. Heraklit (DK 22 B 101)  
 

 By zdobyć wiedzę, trzeba się nauczyć od innego tego, czego nie 
wiesz, albo też znaleźć samemu. To, czego się nauczyłeś, 
zawdzięczasz zatem komuś innemu i cudzej pomocy, to ,co 
znalazłeś sam - sobie samemu i własnym [dociekaniom]. Rzadko 
tylko można znaleźć nie szukając, łatwo natomiast i sprawnie, 
gdy się szuka. Nie znajdzie jednak [nigdy] ten, kto szukać nie 
umie. Archytas (DK 47 B 83, tłum. J. Gajda-Krynicka)  
 

 Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.  
      Obrona Sokratesa 38a  

 



Pitagorejczycy: Idea miary  

 Idea miary – metron: zasada obiektywna w 
matematyce i muzyce; zasada  

 Idea miary – symmetria: zasada zgodności, 
odpowiadania we wszystkim, co istnieje; zasada 
harmonii ludzkiego życia 

 Idea miary – peras: zasada granicy, uporządkowania, 
przynależności  

 Metoda rachunku sumienia: „W czym wykroczyłem? 
Co wykonałem? Jakiego obowiązku nie dopełniłem?” 
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Logos Heraklita 

 Ludzie nie rozumieją wiecznego Logosu, nie rozumieją 
go zanim jeszcze się o nim dowiedzieli, ani też wtedy, 
gdy dowiedzieli się o nim po raz pierwszy; ludzie 
wydają się go nie pojmować, chociaż wszystko dzieje 
się zgodnie z Logosem (...) i jakkolwiek Logos jest 
wspólny i powszechny, wielu żyje tak, jakby mieli 
własny rozum.     

  

     DK 22 B 1, tłum. J. Gajda  
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Tylko pozór i zmiana? 

 Na tych, którzy wstępują do tej samej rzeki, 
napływają coraz to nowe wody. 

      DK 22 B 12, tłum. B. Kupis 

 

  

 Do tej samej rzeki wstępujemy i nie 
wstępujemy, jesteśmy i nie jesteśmy. 

      DK 22 B49, tłum. B. Kupis 
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1.  TRADYCJA GRECKA: JASKINIA  

 

2. TRADYCJA 
WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA:  

CELA MNICHA 

  

3.  TRADYCJA NOWOCZESNA:  

ZAMKNIĘCIE -WIDOWISKO  
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Kluczowe modele  samopoznania  



Kriton jako dialog terapeutyczny 
32 

 Wstyd – opinia tzw. szerokich kół 

 Dialog jako pocieszenie 

 Dialog jako wywód dialektyczny/argumentacyjny 

 Definiowanie  

 Prawo a Sprawiedliwość 

 Zbrodnia 

 Kara 

 Wstyd – „kłanianie się szerokim kołom” 

 Perspektywa własna – finał procesu terapeutycznego 



Kellion   -  cela/przestrzeń Klatka – cela/przestrzeń 

 Anachoretyzm - 
 Pustynia 

 Cela 

 Rytm dnia 

 Autarxia 

 List 

 Anachoretyzm – „esse 
est percipi?” 

 Klatka cyrkowa 

 Rytm faz  

 Autarxia 

 Milczenie 
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Fileb 
34 

 „Poznaj samego siebie”  w odniesieniu do 
przebadania trzech aspektów egzystencji: 

  (1) swej duchowości/moralności  

 (2) swej cielesności  

 (3) posiadanych dóbr  

 

      Fileb, 48 c i dalej  



dajmonion 
35 

 „(...) jakeście to nieraz ode mnie słyszeli, mam jakieś 

bóstwo, jakiegoś ducha, o czym i Meletos na żart w 

swoim oskarżeniu pisze. To u mnie tak już  od 

chłopięcych lat: głos jakiś się odzywa, a ilekroć się 

zjawia, zawsze mi się odradza, cokolwiek bym 

przedsiębrał, a nie doradza mi nigdy.” 

 

Obrona Sokratesa 31c-d 

 



Samowiedza 
36 

 Człowiek jest duszą/rozumem i tym, co jego dusza o 
nim wie (Alkibiades 192 e)  

   Ta samowiedza zatem jest punktem wyjścia, jeżeli 
tylko człowiek zechce się z nią zmierzyć, 
kontynuować ją, obserwując siebie w czasie, w swych 
czynach i myślach.  

 Od faktu tej samowiedzy – potencjonalności naszej 
duszy, naszego rozumu, surowego wobec nas samych 
– nie sposób raz na zawsze uciec. W duchu orfickiej 
tezy, jaką znajdujemy w Fajdrosie: „dusza nigdy 
siebie samej nie opuszcza” (245 c).  

 



D U S Z A  N I G D Y  S I E B I E  S A M E J  N I E  O P U S Z C Z A   

( F A J D R O S  2 4 5  C ) .   

 

P R O C E S  S O K R A T E S A :   

„ S P R A W D Z E N I E  W Y T R W A Ł O Ś C I   

W  B A D A N I U  S I E B I E ”   

( O B R O N A  S O K R A T E S A  2 8 E )  

 

 

 F I G U R A  „ P R O C E S U ”  -  O D N A W I A L N O Ś Ć :  

 „ Z D A W A N I E  R A C H U N K U  Z  S A M E G O  S I E B I E ”   

( L A C H E S  1 8 7  E ) .   
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Proces/Procesualność 



Laches 
38 

 „(...) uważam, że to nic złego: przypominać sobie, 
cośmy nieładnego zrobili albo dziś robimy. Człowiek, 
który tego nie unika, musi na przyszłość bystrzej 
myśleć o tym, co będzie, nabiera ochoty i uważa, że 
trzeba, według słów Solona, uczyć się pokąd się żyje, 
a nie myśleć, że starość sama rozum w ręku 
przyniesie.”     

        188b     

 



Charmides 
39 

 „Ja po prostu uważam, że to właśnie jest rozwaga: 
znać siebie samego. Ja się zgadzam z tym, który taki 
napis położył u stóp Boga. Mam wrażenie, że ten 
napis pobożny to jest jakby słowo powitania ze 
strony Boga, skierowane do tych, którzy wchodzą 
zamiast zwyczajnego ’ciesz się‘. (...) I oto mówi Bóg 
do każdego, który wchodzi, nie co innego, tylko: 
‘Rozważny bądź!’ powiada.”    165a 

 



Rachunek z siebie 
40 

 „(...) kto się do Sokratesa najbardziej zbliży myślami – jakby 
krwią – kto do niego blisko podejdzie w rozmowie, ten już 
musi, choćby i o czym innym był rozmawiać zaczął, chodzić 
za nim bez ustanku myślami tam i sam, aż wpadnie, i musi 
zdawać rachunek z siebie samego, jakim trybem teraz żyje 
i jak minione życie przeżył. A jak już raz ktoś wpadł, nie 
prędzej go puści Sokrates, aż to wszystko z niego pięknie, 
ładnie wyżyłuje (...) Lubię przypominać sobie, cośmy złego 
zrobili albo dziś robimy. Człowiek, który tego nie unika, musi 
na przyszłość bystrzej myśleć o tym, co będzie, nabiera 
ochoty i uważa, że trzeba, według słów Solona, uczyć się 
pokąd się żyje (...).”   

 

       Laches  187 e-b  

 



Alkibiades I 
41 

 „W jaki sposób jesteśmy w stanie poznać nasze dusze w sposób 
najlepszy? Bo jeśli swe dusze poznamy, zdaje się, poznamy nas 
samych właśnie. Na bogów zatem, czy słusznie rozumiemy to, o 
czym powiada owa myśl delficka, tak pięknie wyrażona? (...) 
Chciałbym ci powiedzieć, co według mnie znaczy i co nam zaleca 
owa delficka maksyma. A najlepiej posłuży temu przykład ludzkiej 
twarzy [odbitej w lustrze – M.B.]. (...) ona to podpowiada oku, jakby 
to był sam człowiek, doradza mu: ‘Obserwuj samego siebie’ (ide 
seauton) (...) Jeśli zatem dusza ma samą siebie poznawać, czyż nie 
musi ona tak samo w siebie się wpatrzeć, a dokładniej – w tę 
najważniejszą część duszy, w której mieszkają mądrość i rozsądek?” 
132d-133b 

  
 Tłum. własne. Wyd greckie: Plato. Vol. 12: Charmides, Alcibiades I, 

..., William Heinemann Ltd, Massachusetts & Harvard Univ. Press, 
Cambridge, MCMLXIV.    
 



 
Therapeia – proces  

(praca nad          Technikami JA)  
42 

 Ja:   Wolność, Odrębność, Suwerenność –  

Ja i Czasowość: Retrospekcja i prospektywizm;  

 Ja i Cielesność/Przestrzeń: Inter-Terytorium i Ex-Terytorialność  

 

 Tradycja „rozmowy duszy” (Soliloquium) 

 Interior – przestrzeń Ja 

 Sumienie jako narzędzie poznania 

 

 Dialogiczność filozoficzna 

 Asymetria doświadczenia tego, co inne 

 

 Narracyjność:   prawda/fałsz; abstrahowanie/konkretyzowanie;  

   adresowanie i autoadresowanie  



Nauka i praktyka Diogenesa 

Apatia 

Anaideia Askesis Ponos 

Autarkia 
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Diogenes z Synopy 

 Na pytanie, co jest w człowieku najpiękniejsze, 
odpowiedział: szczerość w mówieniu (paressia) DL VI, 69 
(wszystkie cytaty w tłum. B. Kupisa) 

 Diogenes Cynik często mówił głośno, że bogowie dali 
ludziom życie łatwe, ale tę łatwość ukryli przed jego 
wzrokiem. DL VI, 44 

 Mówił Diogenes, że prowadzi życie tak samo jak 
Herakles, nade wszystko przedkładając wolność. DL VI, 71 

 Dionizjos stoik mówi, że wzięty do niewoli pod Cheroneą 
Diogenes został zaprowadzony przed Filipa, który go 
zapytał, kim jest, na co filozof odpowiedział: „Szpieguję 
twoją nienasyconą zachłanność”. Podziwiając jego 
odwagę, Filip wypuścił go na wolność.  DL VI, 43 

 

 

44 



Diogenes:  
 Ideał ćwiczenia ducha i ciała 

45 

 Mówił, że w życiu w ogóle nie można nic 
osiągnąć bez ćwiczenia.  Ćwiczenie zaś 
pomaga wszystko przezwyciężyć. Ażeby żyć 
szczęśliwie, należy zamiast trudów 
niepotrzebnych wybrać tylko trudy zgodne z 
naturą; nieszczęście wynika tylko z braku 
rozumu.   

       DL VI, 70  



Antystenes 
46 

 Wiedza jest twierdzą najpewniejszą, której nie można 
zburzyć ani wziąć podstępem. 

 

 Mur obronny należy stworzyć we własnym  
nieodpartym rozumowaniu. 

 
 

   Diogenes Laertios VI, 13, tłum. B.Kupis  



Metafora choroby - słabości 
47 

 „A potrzebować medycyny – dodałem – i to nie dla 
ran, albo kiedy spadnie jakaś sezonowa choroba, ale 
przez lenistwo i przez taki sposób życia, jakiśmy 
opisali, cierpieć na reumatyzmy i wiatry, jak jakieś 
bagno zbyt pełne, na wzdęcia i na katary i zmuszać 
dowcipnych synów Asklepiosa, żeby coraz to nowe 
nazwy chorób wymyślali, czy to nie wygląda na 
hańbę?”  

 

      Politeia,  404c-d 

  

 

  
 



Alkibiades I - Résumé 
48 

  „Poznanie siebie” - poznanie duszy i rozumu (np. 
Alkibiades I 133 b-c); gnothi seauton wg relacji 
Arystotelesa jest samym maieutycznym badaniem, 
jakiemu Sokrates poddaje czy też do jakiego 
przygotowuje swych rozmówców.  

 Według nauki, że „człowiek jest swą duszą” 
(świadomością, rozumem; por. np. Alkibiades I 130c) 
Sokrates podaje definicję samopoznania jako poznania 
duszy. 

  Dusza-Rozum porównana/y zostaje do zwierciadła oraz 
do oka – metafora refleksji, samoświadomości oraz 
introspekcji 



 

TERAPEUTYCZNY WYMIAR NAUKI  
SOKRATESA (DIALOGÓW PLATONA)   

MATERIA Ł WYKŁ.  3  
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Zagadnienie zaliczeniowe 



Zadanie e-learningowe nr 1  
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 Materiał obowiązkowy: M. Foucault: Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. 
Herer, PWN 2013, s. 439-472 (ostatni wykład tej książki) 

 Materiał dodatkowy: Tamże, s. 21-56 (pierwszy wykład) 
 
Proszę odpowiedzieć pisemnie na następujące pytania do wykładu Foucaulta: 
 Proszę wyjaśnić pojęcie epimeleia theautou oraz scharakteryzować 

fenomen, który opisuje (maks. 80 słów) 
 Czym jest pamięć i jakie są jej etyczne funkcje – w duchu Seneki? (maks. 80 

słów) 
 Proszę przywołać charakterystykę tzw. człowieka przyszłości oraz człowieka 

przeszłości, a także odpowiedzieć, co w tej koncepcji Seneki jest dla 
Pani/Pana przekonujące lub nie (maks. 100 słów) 

 Proszę własnymi słowami wyjaśnić metaforę maski  (maks. 60 słów) 
 Proszę opisać technikę/praktykę nazywaną praemeditatio malorum (maks. 

80 słów) 
 
 



HELLENISTYCZNE 
KONCEPCJE  

TZW. KULTURY JA 
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Wykład czwarty  (4.11.) 

 



GUBIMY SIĘ NAŚLADUJĄC INNYCH: 
ODDZIELMY SIĘ TYLKO OD TŁUMU,  

A WRÓCIMY DO ZDROWIA.  
 

 S E N E K A ,  O  Ż Y C I U  S Z C Z Ę Ś L I W Y M ,  T Ł U M .  S . S T A B R Y Ł A   1 , 4  
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Terapeutyczność filozofii 
53 

 „Wszystkie filozofie hellenistyczne, niezależnie od tego, czy uważają się za 

spadkobierczynie Sokratesa, czy nie, za Sokratesem przyjmują, że człowiek 

popada w nieszczęście, lęk i zło, gdyż tkwi w niewiedzy; zło nie leży w 

rzeczach, lecz w wartościujących sądach, jakie człowiek o rzeczach wydaje. 

Trzeba więc leczyć ludzi, zmieniając ich sądy wartościujące: każda filozofia 

chce być terapeutyczna. Ale żeby te sądy zmienić człowiek musi dokonać 

zasadniczego wyboru – zmienić cały swój tryb myślenia i życia. Tym wyborem 

jest filozofia.”  

 
 P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000, s. 142.  

 



Epikur: Filozofia jako terapia 
54 

 „Próżna jest nauka filozofa, dzięki której nie 
zostaje uleczone żadne ludzkie cierpienie: 
podobnie bowiem jak ze sztuki lekarskiej nie 
ma pożytku, jeśli nie wyrzuca ona chorób z 
ciał, tak i z filozofii, jeśli nie wyrzucałaby ona 
zła z duszy.” 

  

     cyt. za: G. Reale, tom III, s.175  



1 . ABSURD LĘKU PRZED BOGAMI I  LOSU 
PRZYSZŁEGO W TZW. INNYM ŚWIECIE  

2 . ABSURD LĘKU PRZED ŚMIERCIĄ  

3 . CIERPIENIE JAKO  NATURALNE  JEST STANEM 
KRÓTKIM I  PRZEMIJAJĄCYM  

4 . WŁAŚCIWIE ROZUMIANA I  POSZUKIWANA 
PRZYJEMNOŚĆ JEST WSZYSTKIM DOSTĘPNA  

 

Lekarstwo na życie? 
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Techniki JA 
56 

 Egzystencja jako praktykowanie życia: techne tou 

                                                                                   biou 

 Refleksyjna forma pamięci: meditatio 

 Etyczno-terapeutyczna rola pamięci: praemeditatio  

                                                                              malorum 

 Gradacja  zła – melete thanatou , „zdjęcie maski”, 
retrospekcja  

 



Filozofia – sztuka życia, nauka umierania 

 Śmierć mnie ściga, ucieka życie: naucz mnie czegoś przeciwko 

temu. Spraw, bym ja nie uciekał przed śmiercią, by życie nie 

uciekało ode mnie. Zachęć do walki z trudem, dodaj 

cierpliwości wobec tego, co nieuniknione. Rozszerz mi ciasne 

granice czasu. Naucz, że dobro nie polega na jego długości, 

lecz na użytku z niego, bo może się zdarzyć, i to bardzo często 

się zdarzyć, że kto długo żył, niewiele przeżył.  

 

   Seneka, Listy moralne do Lucyliusza V, 49, tłum. W. Kornatowski 
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Ideał zgodności  theoria - praxis  
58 

 

 Philosophos – Therapeutikos 

 Gnothi seauton  a  epimeleia heautou 

 

 Epistemai  jako sprawności 

  Koncepcja miary (symmetria) 

 

 Doświadczalność/Kompetencyjność/Namysł 

 

 

 

 

  



Epikur: powołanie do filozofii 
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 Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje filozofii, a i starzec niech 
się nie czuje niezdolny do dalszego jej studiowania. Dla 
nikogo bowiem nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć 
troszczyć się o zdrowie swej duszy. Kto zatem twierdzi, że 
pora do filozofowania dla niego jeszcze nie nadeszła albo że 
już minęła, podobny jest do tego, kto twierdzi, że pora do 
szczęścia jeszcze nie nadeszła albo że już przeminęła.           
        

   List do Menoikeusa, tłum. K. Leśniak 



Epikur: phronesis jako przyjemność 
60 

 Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem najwyższym, 
to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej z rozpusty ani 
przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają naszej nauki 
albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie źle ją interpretują. Przyjemność, 
którą mamy na myśli, charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i 
brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie obcowanie z 
pięknymi chłopcami i kobietami, nie ryby i inne smakołyki, jakich 
dostarcza zbytkowy stół, czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, 
dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzucający czcze 
domysły, owo źródło największych utrapień duszy. 



Epikur: oswojenie ze śmiercią 
61 

 Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest dla nas niczym, albowiem 

wszelkie dobro i zło wiąże się z czuciem; a śmierć jest niczym 

innym, jak właśnie całkowitym pozbawieniem czucia. Przeto owo 

niezbite przeświadczenie, że śmierć jest dla nas niczym, sprawia, że 

lepiej doceniamy śmiertelny żywot, a przy tym nie dodaje 

bezkresnego czasu, lecz wybija nam z głowy pragnienie 

nieśmiertelności.  W istocie bowiem nie ma nic strasznego w życiu 

dla tego, kto sobie dobrze uświadomił, że przestać żyć nie jest 

niczym strasznym. 



(1) MAKSYMY: V, XVII, XXI  

(2) SENTENCJE: 5,6,7,11,42,44, 
46, 56, 57,61,74   

Epikur 
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H. Elzenberg: Kłopot z istnieniem 
63 

 Cnota samotna, cnota na ziemi i niebie, gdyby się 
dała osiągnąć, czyżby była pociechą? Nawet stoicy o 
ile nie mieli – jak Seneka lub Marek Aureliusz – 
personalistycznie zabarwionego poczucia obcowania 
z Rozumem Kosmicznym czy z Duszą Świata, mieli 
swoich współdążących tu, między ludźmi: bo to był 
prąd, prawie, że sekta. Więc nie byli osamotnieni.   

 (31 XII 1938) 



Seneka: O życiu szczęśliwym 
64 

 Wszyscy, bracie Gallionie, pragną żyć szczęśliwie, lecz błądzą w 

ciemnościach, jeśli idzie o poznanie, czym jest to, co czyni życie 

szczęśliwym. I do tego stopnia niełatwo jest osiągnąć życie 

szczęśliwe, że każdy, kto schodzi z właściwej drogi, tym bardziej się 

odeń oddala, im szybciej dąży.  

 Człowiek szczęśliwy jest zadowolony ze swoich czasów, jakiekolwiek 

by one były, i przychylny swojej kondycji. Szczęśliwy jest, komu 

rozum każe doceniać wszelkie warunki egzystencji. 

  Seneka, O życiu szczęśliwym, 1,1 oraz 6,2, tłum. S. Stabryła 

 



Seneka: De ira  
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 Czas 

 Słabość umysłu – „miłość błędu”  

 Choroba i cierpienie – wtórność pocieszenia 

 Lekceważenie krzywd – wielkoduszność 

 Metafora sądu 

 

 



Martin Heidegger: „bycie w świecie” i „bycie ku śmierci” 

66 

 Egzystencjalna interpretacja śmierci poprzedza wszelką biologię i ontologię 

życia. W niej też dopiero ufundowane jest wszelkie biograficzno-historyczne i 

etnologiczno-psychologiczne badanie śmierci. (...) Bycie ku kresowi [jest] (…) 

najbardziej własną, bezwzględną i nieprześcignioną możnością bycia. 

Egzystujące bycie ku tej możliwości stawia siebie przed zupełną niemożliwością 

egzystencji. Poza tą na pozór formalną charakterystyką bycia ku śmierci 

odsłonił się konkret tego bycia w modus powszedniości. (...) Powiada się: 

pewne jest, że „ta” śmierć przychodzi. Powiada się to, a Się nie dostrzega, że 

po to, by być pewnym śmierci, własne jestestwo musi zawsze samo być pewne 

swej  najbardziej własnej, bezwzględnej możności bycia.  

   M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2005, s. 312, 322, 324. 



Terapeutyczność listu - Tranquillitas 
67 

 Tak właśnie postępuj,  mój Lucyliuszu, wyzwalaj 
siebie dla siebie, a czas, który – jak dotąd – był ci 
rabowany, albo kradziony, albo sam uchodził 
niepostrzeżenie, gromadź i szczędź. (...) Podczas gdy 
my odkładamy życie na później, ono uchodzi. 
Wszystko jest nie nasze, tylko czas stanowi naszą 
własność. 

     Seneka, List I, 1, tłum. W. Kornatowski 



Techniki i postulaty stoickie 
68 

 Czas: „Spokojne trwanie” vs „miotanie się to tu, to tam” - 
„Kto wszędzie przebywa, ten nigdziee nie bywa.”, „Nie 
wzmacnia się roślina, którą się wielokroć przesadza.” (I,2) 

 Przyjaźń: „Długo się zastanawiaj, czy możesz dopuścić 
kogoś do swej przyjaźni. Gdy zać uznasz to za właściwe, 
przyjm go z całą serdecznością i rozmawiaj z nim tak 
swobodnie, jak z samym sobą” (I,3) 

 Filozofia: „Filozofia domaga się umiarkowania, a nie 
udręki”; „Filozofia zaleca w pierwszym rzędzie zdrowy 
rozsądek, ludzkość oraz towarzyskość. Porzucając tę zasadę 
narazimy się na osamotnienie.”, „Gdyby ofiarowano mi 
mądrość pod warunkiem, bym trzymał ją zamkniętą w sobie 
i nikomu jej nie udzielał, odrzuciłbym ten dar.” (I,6) 
 



Epiktet: Diatryby 

 Będziesz się za to oburzał i narzekał na wyroki samego Zeusa, które 

onże w porozumieniu z Mojrami, prządkami twojego życia, określił i 

postanowił? Nie wiesz, jak znikomą jesteś cząstką w porównaniu z 

całością? Mówię to jednak wyłącznie w odniesieniu do twego ciała. Bo 

co się tyczy rozumu, doprawdy, nie jesteś ni gorszy, ni mniejszy od 

bogów. Albowiem miarą wielkości rozumu nie jest długość ani 

wysokość, lecz jego swobodne postanowienia. 

 

  Epiktet, Diatryby.Encheiridion, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, s. 455.  



Marek Aureliusz: Rozmyślania 
70 

 Popatrz na ogrom niezmierzonego czasu przed tobą i po tobie, jak próżny jest ten 
brzęk sławy, jak są zmienni w sądzie i jak go nie mają ci, którzy ci się zdają sławę 
twą głosić, jak szczupłe miejsce, do którego się ta sława ogranicza. Cała bowiem 
ziemia – to punkcik, a w niej jakimże kącikiem część zamieszkana! A w niej iluż jest 
i co za jedni ci, co cię chwalić mają! Pamiętaj więc o tym, że możesz się cofnąć do 
własnej ustroni, a przede wszystkim nie daj się pociągnąć tu i tam, nie upieraj się 
przy niczym, lecz bądź wolnym i patrz na rzeczy jak mężczyzna, jak człowiek, jak 
obywatel, jak stworzenie śmiertelne. Dwa zaś pewniki niech będą wśród 
podręcznych, na których się oprzesz: jeden, że wypadki zewnętrzne duszy nie 
dotykają, lecz stoją spokojnie poza nią, a wszelki niepokój jest jedynie skutkiem 
wewnętrznego sądu, i drugi, że wszystko, co widzisz, wnet ulega zmianie i wnet 
zniknie. I zawsze miej w pamięci, ilu już zmian sam byłeś świadkiem. Świat to 
zmiana, życie – to wyobrażenie.  

       Rozmyślania IV, 3, tłum. M. Reiter  



 
Marek Aureliusz: Rozmyślania 
 
 

 Kres czasu jest wymierzony 

 „Pęknięcia” – pochwała przemijalności; pochwała skazy? 

 „Już się nie błąkaj” 

 Rozmyślania – porządek myśli 

 Własna sztuka lekarska (iatrike techne) – pamięć, 
świadomość – sophrosyne jako „zdrowa świadomość” 

 Sztuka ćwiczenia (gymnadzein, meditatio) 

 Wola i niezależność 

 Cele leżą także poza „Ja” 

    Fragmenty: II, 1-11; III, 2-5, 7-10; X, 1-5; XII, 2-36 
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 Kochaj sztukę, której się nauczyłeś i w niej znajdź spokój.  Resztę 

zaś życia przepędź jako człowiek, który z całej duszy zdał swe 

sprawy w ręce bogów, a z siebie nie czyni ani tyrana, ani sługi 

żadnego człowieka. IV, 31 

 Czas jest jakby rzeką wypadków i strumieniem gwałtownym. 

Wszystko bowiem zaledwie się okazało, już zostało porwane, już 

co innego się okazuje, a co innego zniknie. IV, 43 

 

72 



 

 Horacy: Do Leukonoe 

 Nie dociekaj nie nasza to rzecz Leukonoe 
kiedy umrzeć mam ja kiedy ty nie odsłaniaj 
babilońskich arkanów Co ma być niech będzie 
Czy wiele zim przed nami czy właśnie ostatnia 
pędzi morze Tyrreńskie na oporne skały 
rozważnie klaruj wino nadzieję odmierzaj 
na godziny - czas biegnie zazdrosny o słowa -  
i weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości. 

 

       Tłum. A. Ważyk 
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H. Elzenberg: Kłopot z istnieniem 
74 

  

 Mistrzem jest ten,                                                                          
kto pewnej  ilości swych bliźnich  

pomógł wyjść z honorem  

 z opresji życia na ziemi.  

 

     (28 III 1942) 

 



1 . S Ł O W O  J A K O  P H A R M A K O N .  F I G U R A  H O M O  N A R R A N S  

 

2 . T E R A P E U T Y C Z N Y  W Y M I A R  N A U K I  S O K R A T E S A  
( D I A L O G Ó W  P L A T O N A )  

 

3 . E P I K U R E J S K A  I  S T O I C K A  K U L T U R A  „ J A ”  
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Zagadnienia zaliczeniowe: 
wykłady 1-4 



Zadanie e-learningowe nr 2 
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 Materiał obowiązkowy: L.A. Seneka: Listy moralne do 
Lucyliusza, tłum. W.Kornatowski, PWN 1951,  listy I-III (I,1- 
I,3)  

 
Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytania do Listów Seneki: 
 Co – i dlaczego – jest zdaniem Seneki najcenniejsze w życiu? 

(maks. 80 słów) 
 Jak – i dlaczego – Seneka ocenia czytanie książek; jak odnosi 

się Pani/Pan do tej oceny? (maks. 80 słów) 
 Proszę przedstawić analizę i ocenę charakterystyki przyjaźni 

według Seneki (maks. 100 słów) 
 Jakie dwa typy ludzkie przywołuje Seneka? Czy któryś uważa 

Pan/Pani za lepszy?  (maks. 60 słów) 
 



WYKŁAD FAKULTATYWNY  
Z  E L E M E N T A M I  E - L E A R N I N G U:   

 

FILOZOFICZNE 
 KONCEPCJE TERAPII 

 
S E M E S T R  Z I M O W Y  2 0 1 9 / 2 0  
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Małgorzata Bogaczyk-Vormayr 
Wydział Filozoficzny UAM; Zakład Etyki  

 
 



NOWOŻYTNE NAUKI  

O „NAMIĘTNOŚCIACH 
DUSZY”  

Wykład piąty (18.11.) 



Figura medyka-alchemika:  
  Paracelsus (Ph. von Hohenheim) 

 Alchemia – postać Fausta 

 Nauka o tria prima: rtęć, siarka, sól (alchemiczne 
eksperymenty, badania epidemologiczne) 

 Diagnostyka (arcanum) – celem alchemii jest 
wytwarzanie i przetwarzanie arcanów 

 Toksykologia (Dosis facit venenum) – zjawisko 
hormezy 

 Dyscypliny medyka: filozofia, astronomia, alchemia, 
rzetelność (proprietas) 

 Die Grosse Wundarznei, Opus Chirurgicum 



W Średniowieczu W Nowożytności 

 Rozróżnienie i 
gradacja funkcji duszy 
i funkcji ciała 

 Wartościowanie 
funkcji ciała 

 Woluntaryzm 

 Emocje są źródłowe 
dla popędów - negacja 

 Rozróżnienie funkcji 
duszy i ciała 

 Opis funkcji 
emocjonalnych duszy i 
ciała 

 Wolna wola, brak 
pełnej autonomii wobec 
uczuć 

 Emocje są źródłowe dla 
popędów – weryfikacja 
woli 

Passiones animae 



Descartes: „Namiętności duszy”  
 

 Drżenie – Smutek – Niemoc 

 Bojaźń – śmiałość zależy od nadziei. Odwaga jako 
namiętność (uczucie)  a nie nawyk 

 Nawyki a afekty – dwa wypaczenia uczucia 

 Namiętność (tchnienie z zewnątrz)  

     a wzruszenie (z duszy) 

 Cnota jako stan zadowolenia. „Zdyscyplinowany 
umiar” (sophrosyne – temperantia)  



„Namiętności duszy”:  
  Uczucia pierwotne. Porządek uczuć 

 Podziw – w pierwotnym, nierefleksyjnym doświadczeniu; uczucie bez 
swego przeciwieństwa; „nagłe zaskoczenie duszy”. Zdumienie – nadmiar 
podziwu 

 Poważanie lub lekceważenie (szlachetność a pycha; pokora a podłość) 
 Szacunek i pogarda (wzmocnienie wobec powyższch) 
 Miłość i nienawiść – rzecz jako dobra/odpowiednia dla nas lub nie 
 Pożądanie – życzenie w czasie 
 Nadzieja i  obawa (ich wzmocnienie: pewność siebie i rozpacz) 
 Wyrzuty sumienia – uczucia pochodzące z chwiejności (chorobliwe) lub z 

pewności siebie (świadomość), dotyczące przeszłości i teraźniejszości 
 Radość i smutek – dobro i zło doświadczane  w naszej teraźniejszości 
 Szyderstwo, zazdrość, litość – inni postrzegani jako niegodni dobra 
 Żal – najbardziej gorzkie uczucie JA o nim samym 
 Przychylność i wdzięczność (wyrządzone nam dobro) a oburzenie i gniew 

(wyrządzone nam zło) 
 Duma i wstyd – dobro lub zło przez nas wyrządzone 
 Niesmak ( = nuda) lub uciecha – trwałość żalu i radości 

 
 



 
Kartezjańskie cogito 

 „(...) gdy Kartezjusz decydował się dać jednemu ze swych dzieł tytuł 
Medytacje, dobrze wiedział, że słowo to w tradycji antycznego i 
chrześcijańskiego życia duchowego oznaczało ćwiczenie duszy. 
Każda medytacja to w gruncie rzeczy ćwiczenie duchowe, czyli 
właśnie praca siebie samego nad sobą samym, jaką trzeba wykonać, 
by przejść do następnego stadium (...) Bo kiedy Kartezjusz mówi w 
pierwszej osobie, kiedy wspomina nawet ogień przed którym siedzi, 
szlafrok, który ma na sobie, papier, który leży przed nim, i opisuje 
uczucia, jakie go ogarniają, to w gruncie rzeczy chce, aby to czytelnik 
przebył opisywane przezeń fazy ewolucji wewnętrznej, inaczej 
mówiąc, ‘ja’ w Medytacjach to w istocie ‘ty’ zwrócone do czytelnika. 
Odnajdujemy tu pewien jakże często spotykany w starożytności 
zabieg wskutek którego przechodzi się od jednostkowego ‘ja’ do ‘ja’ 
wyrażonego na płaszczyźnie uniwersalności.”  

  
 P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, przeł. P. Domański, Warszawa 2000, s. 330. 
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Spinoza: Etyka - nauka o afektach  

 Twierdzenie: Radość bezpośrednio nie jest zła, lecz dobra, smutek zaś 
przeciwnie, jest bezpośrednio zły.  

 Dowód: Radość jest to afekt, który zwiększa lub wspiera moc działania 
ciała; smutek zaś przeciwnie, jest to afekt, który zmniejsza lub hamuje 
moc działania ciała; a zatem radość jest bezpośrednio dobra. 

 Przypis: Łatwiej można pojąć, niż zaobserwować wesołość, która, jako 
powiedziałem, jest dobra. Albowiem afekty, które nami targają 
codziennie, odnoszą się przeważnie do jakiejś części ciała, pobudzonej 
bardziej, niż pozostałe (...) Widzimy bowiem nieraz, iż ludzie tak silnie 
pobudzani bywają przez jeden przedmiot, że nawet wtedy, gdy jest on 
nieobecny, wierzą iż mają go przed sobą (...) tych, którzy pałając miłością, 
dni i noce marzą tylko o swej ukochanej lub zalotnicy, uważa się za 
szaleńców, gdyż zwykle budzą oni śmiech. Natomiast, gdy chciwiec nie 
myśli o niczym innym jak o zysku lub pieniądzach, a ambitny o sławie, to 
nie uchodzą oni za obłąkanych, są [jedynie zwyczajnie – M.B.] nieznośni i 
uważa się ich za  godnych nienawiści. W rzeczywistości jednak chciwość, 
ambicja, lubieżność itd. są rodzajami obłąkania, chociaż nie zalicza się ich 
do chorób. 

  
      Etyka, tłum. I. Myślicki, PWN  2008, s. 287-290.   



Ocena tzw. wielkości 

Dlaczegóż, oceniając człowieka, oceniacie go całkowicie 
zawiniętym i opakowanym? Wystawia nam na pokaz jeno te 
części, które zgoła nie są jego, a  kryje te, przez które jedynie 
można osądzić istotną wartość. (...) Trzeba oceniać człowieka 
wedle niego samego, a nie wedle jego przyodziewy; bardzo 
trafnie powiada ku temu starożytny: „Czy wiesz, dlaczego 
mniemasz go być wielkim? Liczysz go wraz z wysokością 
szczudeł.” Postument nie należy do posągu. Oglądajcie go bez 
oprawy: niech odłoży na stronę bogactwa i zaszczyty; niech 
się pokaże w koszuli.  

 

  M. de Montaigne: Próby (1, 1-7, tłum. T. Żeleński)  
 

 



Samopoznanie - godność 

 Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale 

trzciną myślącą. Nie potrzeba by cały wszechświat uzbroił 
się aby go zmiażdżyć; mgła, kropla wody wystarczą, aby go 
zgładzić. Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, 
człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go 
zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przewagę, którą 
wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym.                
Cała nasza godność spoczywa tedy w myśli. Z niej trzeba 
nam się wywodzić, a nie z przestrzeni i czasu, których nie 
umielibyśmy zapełnić. Silmy się tedy dobrze myśleć: oto 
zasada moralna.  

 
   B. Pascal: Myśli (264, tłum. T. Żeleński)  

 

 

 



Shakespeare: Hamlet (III,1), tłum. S. Barańczak 

 Być albo nie być - oto jest pytanie. 
Kto postępuje godniej: ten, kto biernie 
Stoi pod gradem zajadłych strzał losu, 
Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść               
I   w walce kładzie im kres?                                  
Umrzeć - usnąć - I nic poza tym –  

 i przyjąć, że sen 
Uśmierza boleść serca i tysiące 
Tych wstrząsów, które dostają się ciału 
W spadku natury. O tak, taki koniec 
Byłby czymś upragnionym.  

 Umrzeć - usnąć - Spać - i śnić może?  
 Ha, tu się pojawia przeszkoda: jakie mogą 

nas nawiedzić Sny w drzemce śmierci,  gdy 
ścichnie za nami doczesny zamęt?  
Niepewni, wolimy 
Wstrzymać się chwilę.  

 I z tych chwil urasta długie, potulnie 
przecierpiane życie. 
Bo gdyby nie ten wzgląd,                             
któż by chciał znosić 
to, czym nas chłoszcze i znieważa czas: 
Gwałty ciemiężców, nadętość pyszałków, 
Męki wzgardzonych uczuć, opieszałość 

  

Prawa, bezczelność władzy i kopniaki, 
Którymi byle zero upokarza 
Cierpliwą wartość? Któż by się z tym        

                                                              godził,                                                               
Gdyby był w stanie przekreślić rachunki 
nagim sztyletem? Kto by dźwigał brzemię 
życia,  stękając i spływając  potem,   

 Gdyby nam woli nie zbijała z tropu 
Obawa przed tym, co będzie po śmierci, 
Przed nieobecną w atlasach krainą, 
Skąd żaden jeszcze odkrywca nie wrócił, 
I gdyby lęk ten nie kazał nam raczej 
Znosić zło znane niż rzucać się w nowe? 
Tak to świadomość czyni nas tchórzami 
I naturalne rumieńce porywu 
Namysł rozcieńcza w chorobliwą bladość,  
A naszym ważkim i szczytnym zamiarom 
Refleksja plącze szyki, zanim któryś 
Zdąży przerodzić się w czyn. 
 



Cnoty  Uczucia  

Cnoty 
wrodzone 

Cnoty 
nabyte 

Cnoty 
intelektualne 

• Dowcip 
(wyobraźnia) 

• Dobry sąd – 
orientacja 

• Roztropność 

Pozytywne 

• Melancholia   
/Szaleństwo 

• Obojętność 
• Chytrość 

Negatywne 

Hobbes: nauka o cnotach intelektualnych; 
cnota polega na porównaniu – ludzie nie są równi  
  (np. Lewiatan, ks. I, rozdz. VII – XI) 



J. Locke: Myśli o wychowaniu 

Ciało 

• Zdrowie (odżywianie, sport, rytm dnia) 
• Autonomia (rozwój psychofizyczny) 

Umysł 

• Autorytety (przyjaźń w miejsce kary) 
• Uczenie się służy zrozumieniu  

Charakter 

•  Zasada życzliwości (stosunek do słabszych) 

•  Podróże – znajomość świata i ludzi 
 



 

Cogito 

 „(...) rozmawiając tylko ze sobą i roztrząsając 
własne wnętrze, spróbuję stopniowo uczynić 
sam siebie lepiej znanym sobie i bardziej ze 
sobą oswojonym.” 
 

 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. A. i K. 

Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, s. 46. 



 
Cogito – przemiana JA  
  i przekształcenie wizji świata  

 Musimy nie tylko przyjąć postawę refleksyjną, umieścić 
się w nietykalnym Cogito, ale także uprawiać refleksję 
nad tą refleksją, rozumieć naturalną sytuację, po której 
refleksja świadomie następuje i która przeto składa sią 
na część jej określenia; musimy nie tylko praktykować 
filozofię, lecz jeszcze zdawać sobie sprawę z 
przekształceń, które wprowadza ona ze sobą do wizji 
świata i do naszej egzystencji. 

 

 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. 
M.Kowalska, Warszawa 2001, s. 81.  

 



1. RÓWNOWAGA WŁASNA –  
EMOCJONALNOŚĆ A ROZUMNOŚĆ  

2. DOJRZAŁOŚĆ  

3. EMANCYPACJA 

4. RÓWNOWAGA ZEWNĘTRZNA –  
SUBIEKTYWIZM A KONSENSUS  

 
 

„Therapeia oświeceniowa”  
  - postulaty 



Oświecenie – postulat dojrzałości podmiotu 

 Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z 
niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. 
Niepełnoletność to niezdolność człowieka do 
posługiwania się własnym rozumem, bez obcego 
kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, 
kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i 
odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa. 
Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się rozumem – 
tak oto brzmi hasło Oświecenia. 

 

 I. Kant, Co to jest Oświecenie?; Cyt. za: Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1967, s.  
213. 



NAMIĘTNOŚCI SĄ NIEFORTUNNYMI 
HUMORAMI,  

BRZEMIENNYMI WSZELAKIM ZŁEM  
 

 

I .  K A N T ,  A N T R O P O L O G I A  W  U J Ę C I U  
P R A G M A T Y C Z N Y M  



Metaforyzacja /”psychologizowanie” 
                        choroby i zdrowia 

 W wieku dziewiętnastym teoria, że choroba pasuje do charakteru 
ofiary, tak jak kara pasuje do grzesznika, została zastąpiona 
teorią, iż choroba wyraża charakter chorego. Jest produktem 
jego woli. (...) Co więcej, psychologiczne interpretacje chorób są, 
jak się zdaje, tendencją typową i dla naszych czasów. 
Psychologizm daje złudne poczucie kontroli nad 
doświadczeniami i przypadkami (jak choćby ciężka choroba), 
nad którymi kontrola nasza jest w istocie niewielka lub zgoła 
żadna. Psychologiczna interpretacja podważa „realność” 
choroby. Ta realność musi być wyjaśniona. (Jest znakiem czegoś, 
symbolem; trzeba więc ją odczytać). Ci, którym obca jest w życiu 
pociecha religijna lub świadomość śmierci jako zjawiska 
naturalnego, widzą w śmierci odrażającą tajemnicę, ostateczną 
obelgę (...)  

 S. Sontag, Choroba jako metafora. Aids i jego metafory, tłum. J. Anders, Warszawa 
1999, s. 47, 59.  



H.G.Gadamer: „O skrytości zdrowia” 

 Autorefleksja – własne rozumienie choroby 

 Choroba – utrata równowagi, zakłócenie 
wolności, wyłączenie z życia 

 „Rozpad życia” – zmiana w jego utartym 
bezrefleksyjnym biegu 

 techne a phronesis – połączone siły: „ powrót do 
życia“ 

 inteligentia a bios – inteligencja jako środek: 
„dokonywanie wyborów“ 

 



„Skrytość zdrowia” –  
   „Problem inteligencji” 

 „Choroba nie jest pierwotnie owym stwierdzonym 
orzeczeniem lekarskim, które medycyna uznaje za 
chorobę, lecz doświadczeniem cierpiącego, z 
którym on, jak z każdym innym doświadczeniem, 
próbuje się uporać. (...)  Choroba jest przez chorego 
z reguły sama doświadczana jako niedające się 
opanować zaburzenie.  To, że coś komuś dolega, 
należy do relacji równowagi, a to oznacza w 
szczególności: do ponownego wytworzenia balansu 
po wszelkich wahaniach samopoczucia, 
wyznaczających położenie człowieka.”  

  O skrytości zdrowia, tłum. A. Przyłębski, Poznań 2011, s. 72-73.  



„SAM SIEBIE  

WZIĄŁEM W GARŚĆ,  

SAM SIEBIE UZDROWIŁEM”  
 

 

 

 

F .  N I E T Z S C H E ,  E C C E  H O M O  

 
Upodmiotowienie –  

odsłonięcie choroby, wydobycie zdrowia 



WOLA OBJAWIA SIĘ JAKO 
ZORGANIZOWANE CIAŁO, ZAŚ 

OBECNOŚĆ CHOROBY OZNACZA, ŻE 
SAMA WOLA JEST CHORA. 

 
 

A .  S C H O P E N H A U E R ,  Ś W I A T  J A K O  W O L A  I  P R Z E D S T A W I E N I E   

(Bez)wolność  
– choroba romantyczna... 



Diagnozowanie zdrowia? 

 „(...) właściwa tajemnica tkwi w skrywaniu się 
zdrowia. Ono się nie eksponuje. Można, naturalnie, 
przyjąć standardowe kryteria oznaczające zdrowie. 
Gdyby jednak chcieć je przyłożyć do kogoś, kto 
czuje się zdrowy, mogłoby się okazać, że jest chory. 
W istocie zdrowia zawarte jest bowiem, że 
utrzymuje się ono we własnych wymiarach. 
Zdrowie nie daje sobie narzucić wartości 
standardowych, które na bazie przeciętnych 
doświadczeń nakłada się na konkretne przypadki.”  

      Gadamer, tamże, s. 134 



Zagadnienie zaliczeniowe 

 Cogito! – Projekt terapii namiętności duszy (m.in.  
Descartes, Locke, Spinoza, Pascal, Kant, Nietzsche) 

 

 



Zadanie e-learningowe nr 3 
102 

 Materiał obowiązkowy: S.Sontag: Choroba jako metafora (wybrane fragmenty – skan 
tekstu) 

 
Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytania:  
  Proszę przedstawić podobieństwa i różnice w metaforyzacji gruźlicy oraz raka. (min. 

150 – maks. 200 słów)   
 (2) Proszę odpowiedzieć: Jakie instrumentalizowanie choroby i odpodmiotowienie 

osoby chorej następuje w wyniku metaforyzacji choroby? (Zarówno w jej kulturowej, 
romantycznej estetyzacji, jak i społecznej patologizacji.)  (min. 120 – maks. 150 słów) 

 (3) Proszę odpowiedzieć: Która z przywołanych przez Sontag politycznych metafor 
choroby Panią/Pana najbardziej zaciekawiła – proszę ją przywołać/streścić, wyjaśnić 
swój wybór i ustosunkować się do jej treści (tj. zaprezentować jakieś stanowisko 
etyczne) oraz ocenić jej polityczny potencjał.  (min. 120 – maks. 200 słów) 

 (4) Proszę przywołać jedną metaforyzację sytuacji/faktu z życia publicznego poprzez 
opis tej sytuacji/tego faktu w kategoriach choroby i zdrowia. Może być to sytuacja, z 
jaką spotkaliście się Państwo w życiu publicznym (np. tylko poprzez przekaz 
medialny) lub możecie skonstruować własną propozycję takiego dyskursu 
publicznego. Proszę ustosunkować się do przedstawionego/skonstruowanego 
przykładu – jaką ma siłę sprawczą, jakich ma adresatów, jaką jest wypowiedzią? Czy 
etyczną, moralizatorską, polityczną, demagogiczną, rewolucyjną, wychowaczą? Itp. 
(min. 150 – maks. 250 słów)   
 



WYKŁAD  FAKULTATYWNY  
Z   E L E M E N T A M I   E - L E A R N I N G U:   

 

FILOZOFICZNE 
 KONCEPCJE TERAPII 
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Małgorzata Bogaczyk-Vormayr 
 
Wydział Filozoficzny UAM, Zakład Etyki 

 
 



FILOZOFICZNE 
KONCEPCJE EGZYSTENCJI 

 

 

Wykłady 6-7  
 
2.  i 9. grudnia 2019 



Zdolność zapominania – ład psychiczny 

 Zdolność ta nie jest żadną vis inertiae, jak sądzą ludzie 
powierzchowni, lecz aktywną, w najściślejszym  sensie 
pozytywną zdolnością wyhamowania, dzięki której 
wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy, co 
przyjmujemy w siebie, w swoistym procesie trawienia 
(można go nazwać „wpsychicznianiem”) dociera do 
naszej świadomości w równie niewielkim stopniu jak 
wieloraki proces, w którym odbywa się nasze cielesne 
odżywianie. Chwilowe zamykanie drzwi i okien 
świadomości; nieuczestniczenie we wrzawie  i walce (...) 
odrobina ciszy, odrobina świadomościowej tabula rasa. 

   F. Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. G. Sowiński Kraków 1997, s. 62. 



Postulat 
Arcyludzkiego 

„Ubóstwo 
obserwacji 
psychologicznej”,  

„Brak sztuki 
psychologicznego 
rozbioru i 
sumowania” , 

„Stępienie 
psychologicznej 
bystrości” 

 Że rozmyślanie o ludzkim, 
arcyludzkim – lub jak brzmi bardziej 
uczone wyrażenie: obserwacja 
psychologiczna – należy do środków, 
za pomocą których można ulżyć sobie 
ciężaru życiowego, że ćwiczenie w tej 
sztuce użycza przytomności ducha w 
ciążkich położeniach i rozrywki pośród 
nudnego otoczenia, że nawet przy 
najbardziej kolczastych i najmniej 
wesołych drogach własnego życia dają 
się uszczknąć sentencje i że przy tym 
można czuć się nieco lepiej: w to 
wierzono, o tym wiedziano – w 
dawniejszych stuleciach. 

 

 Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, tłum. K. Drzewiecki, Kraków 
2010, par. 35 



Nietzsche: postulat obserwacji psychologicznej 

 Obserwacja psychologiczna – rozmyślanie o ludzkim i 
arcyludzkim 

 Fałszywa psychologia – „fantastyka w tłumaczeniu motywów i 
doświadczeń” (psycholog moralności, nerwica religijna, 
„historia duszy – teren łowiecki dla psychologa moralności”)   

 Sztuka psychologii – sztuka obserwacji, psychologicznego 
rozbioru i sumowania  

 Atrybut psychologicznej bystrości 
 Niewiedza siebie a „opinia ludzi” (próżność; tzw. wróg 

wewnętrzny) 
 Nieszczęście i władza zadawania bólu (ekonomia współczucia) 
 Egotyzm a Egoizm (Postulat JA)  
 „Inna wiara” przeciw „zezwierzęceniu człowieka w karłowate 

zwierzę”  



„Z historii uczuć moralnych” 

 Wymiar historyczno-polityczny: „Niechże każdy obejrzy się wokoło, 
a zauważy choroby, w których okłady z lodu są konieczne, i ludzi, 
którzy tak z żaru i ducha są ulepieni, że z trudem znajdują gdzieś dla 
siebie powietrze dość zimne i ostre. (...) tak czyż nie powinniśmy 
my, ludzie tzw. bardziej duchowi, ludzie tego stulecia, które, jak 
widać, coraz większy obejmuje pożar, chwytać się wszelkich 
środków gaszących i studzących” (38) 

 Wymiar moralny: „Niemoralny – oznacza to, że ktoś jeszcze nie 
odczuwa motywów wyższych, subtelniejszych, bardziej duchowych, 
które za każdym razem przynosi ze sobą nowa kultura” (42); „Ten 
kto jest godzien pogardy, uchodzi za złego” (45); „pewna fałszywa 
psychologia – pewien rodzaj fantastyki w tłumaczeniu sobie 
motywów i doświadczeń” (135) 

 Wymiar psychologiczny: prawdomówność/wola, „Asceta z cnoty 
czyni utrapienie” (76); „Po przespaniu się cnota wstanie świeższa” 
(83); „Człowiek doznaje prawdziwej rozkoszy, zadając sobie gwałt 
przesadnymi wymaganiami” (137) 



Egzystencja – realizacja osobowości 

 „Człowiek jest pierwotnie planowany jako osobowość, 
przeznaczony do stania się sobą. Ponieważ zaś prawdą 
jest, że każda jednostka sama w sobie jest kanciasta, w 
konsekwencji wynika, że powinna być wygładzona, ale 
nie zgładzona, nie powinna też ze strachu przed ludźmi 
rezygnować z samej siebie, ani tym bardziej nie 
powinna ze strachu przed ludźmi zacierać swych 
najistotniejszych osobliwości, które właśnie nie 
powinny być wygładzane,  a w których tkwi sama istota 
osobowości.”  

  

 S.Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995, s. 
33.  



„Choroba na śmierć” 

 Rozpacz – choroba jaźni; jej powszechność,  powszechność jej 
nieuświadomienia 

  „rozpacz powinna być rozpatrywana w kategoriach 
świadomości” Choroba na śmierć, s. 29 

 „Człowiek zrozpaczony i nieświadomy własnej rozpaczy 
podobny jest do tego, kto o niej wie, tylko że jest o ujemny 
krok oddalony od prawdy i zbawienia.”s. 43  

 Pragnienie nie bycia sobą – melancholia; pragnienie bycia 
ponad sobą – bunt 

 Wola twórcza a wola fantasmagoryjna. Ruch osobowości: na 
zewnątrz - czynienia jej nieskończonością, oraz z powrotem na 
wewnętrz - ruch czynienia jej skończonością  

 Człowiek ekstrawertyczny i introwertyczny 
 Zdrowie – możność rozwiązywania sprzeczności  s.39  

 
 



Schopenhauer: Figura Geniusza 

 Sztuka i filozofia (idee) – dzieło geniuszu 
 Genialność – najdoskonalsza obiektywność (obiektywne 

skierowanie na ducha versus  subiektywne skierowanie na 
własną osobę –na wolę) 

 Niewystarczalność miejsca i czasu (przekarczanie   
      teraźniejszości) 

 Przeciwstawienie: Geniusz a fantasta  
 Przeciwstawienie: Mądrość życiowa a genialność  
 Mowa – odsłania; rozmowa ma treść filozoficzną 
 Pokrewieństwo genialności i obłędu (zafałszowanie 

naoczności czy wyostrzenie bezpośredniej obecności?) 
 Pamięć genialna  a niepełne wspomnienia (fantazje i luki) – 

przeszłość in abstracto, przeszłość fałszywa 
 Melancholia a euforia – obłęd stały, chroniczne cierpienie 

 



 „Fakt, że silne cierpienie duchowe, nieoczekiwane, straszne 
zdarzenia często powodują obłęd, tłumaczę sobie 
następująco: każde takie zdarzenie jest jako zdarzenie 
rzeczywiste ograniczone do teraźniejszości, a więc jest 
tylko przejściowe i o tyle wciąż jeszcze nie nadmiernie 
ciężkie; wielkie ponad wszelką miarę staje się dopiero, gdy 
jest trwałym bólem – lecz jako taki jest ono znów tylko 
myślą i dlatego mieści się w pamięci. Jeśli teraz takie 
zmartwienie, taka męcząca wiedza lub takie wspomnienie są 
tak bolesne, że stają się po prostu nie do zniesienia i 
musiałyby pokonać człowieka – to wówczas zatrwożona 
tym przyroda sięga po obłęd, jako po ostateczny środek 
ratunku: duch tak udręczony niejako przerywa teraz nić 
swojej pamięci, wypełnia luki fikcjami i ucieka przed 
bólem duchowym, przerastającym jego siły, w obłęd – tak 
jak odejmuje się członek dotknięty gangreną i zastępuje 
drewnianym.”  

  
 Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, rozważanie drugie, ks. III, 

par. 36 



 
 
Dostojewski: Pisanie cierpienia 

 Cierpienie  (powaga kategorii egzystencjalnej) 
 Pojednanie i wybaczenie 
 Etyczna odwracalność czasu 

 
 „I dlaczego tak mocno, tak uroczyście, jesteście 

przekonani, że tylko to, co normalne i pozytywne, słowem 
– jedynie błogostan jest dla człowieka korzystny? (...) 
Cierpienie  na przykład w wodewilach nie jest 
tolerowane, wiem o tym. W kryształowym pałacu jest w 
ogóle nie do pomyślenia: cierpienie – to zwątpienie, to 
negacja! A jednak cierpienie to samo źródło 
świadomości.”   

   Notatki z podziemia, Warszawa 1995, s. 18.  



S. Sontag: „Choroba jako metafora”  

 Mitologia XIX w. : gruźlica i rak jako „choroby 
namiętności” – nadmiaru (tłumionego 
egzystencjalnie – namiętność a brak witalności)  i 
braku (braku charakteru – „charakter wywołuje 
chorobę, ponieważ nie zdołał się wyrazić w inny 
sposób”); choroba potrzeby ekspresji  a choroba 
ekspresji niedostatecznej 

 Romantyczna idea podróży – metafora podróży 
psychicznej 

 Romantyzacja obłędu (nie jako „choroba nerwów”, 
lecz jako charakter) 



Człowiek zdrowomyślny 

(Healthy-Mindedness) 

Dusza chora 

(sick soul) 

 Cel: Szczęśliwość 

 Charakteristicum: 
„ustrojowa niezdolność do 
przciągającego się 
cierpienia”, „tłumiące 
pauzy”; „religijność” – 
nawrócenie jak 
przekształcenie 

 Iluzja zadomowienia w 
świecie 

 Metoda: Ducholecznictwo 

 Cel: Szczęśliwość 
 Charakteristicum: 

„ustrojowa niezdolność w 
uczuciach radosnych” – 
melancholia, „wrażliwość 
na rozdzwięki”; „ateizm”- 
jedność interpretacji, 
brak przekształcania 

 Iluzja podziału na światy 
 Metoda: 

Ducholecznictwo? 

William James: „Doświadczenia religijne” 



„Psychologia samopoddania się”  
   – sytuacja „krańca świadomości” 

 „Istnieją tylko dwa sposoby wyzwolenia się od gniewu, 
smutku, strachu, rozpaczy i innych uczuć niepożądanych. 
Jeden polega na tym, że opanowuje nas uczucie przeciwne 
wymienionym; drugi zaś stosujemy wówczas, gdy do 
ostatka wyczerpani walką zatrzymujemy się i o nic już 
więcej nie dbamy. Nasze ośrodki wzruszeniowe porzucają 
robotę i wpadamy w chwilową apatię. Otóż wykazano na 
przykład, że ten stan wyczerpania chwilowego nierzadko 
stanowi część przesilenia nawróceniowego. Póki smutek 
egotyczny strzeże drzwi, póty nie dopuszczamy przed siebie 
szczerego wyznania wiary. 

 
 W. James, Doświadczenia religijne, przeł. J. Hempel, Kęty 2014, 

s.195.  



William James: Dusza chora i jej scalenie - nawrócenie 

 Energia własna/osobista i jej dynamika – „nawrócenie” 
(NIE – środek obojętności – TAK)  

 Wyczerpanie walką wewnętrzną – psychologia 
samoopoddania się/apatii 

 Krytyka „stoickiego znieczulenia” i „epikurejskiego 
wyrzeczenia się” -  okres chorobowy duszy a nie 
proponowany rezultat 

 Nieświadomość  -  to, co transcendentne; obecność 
idealnego: „boskości w prawdziwej ludzkiej jaźni 
wewnętrznej” (s.125)  

 Teraźniejszość: „Połysk chwili bieżącej zawsze jest tylko 
odblaskiem związanych z nią możliwości głębszych.” 
(s.137)  



Sytuacyjność – konkret i sens 

 „Sytuacja to nie tylko rzeczywistość poddana 
prawom przyrody, lecz także rzeczywistość 
zawierająca wymiar sensu, w swej konkretności nie 
jest ona zjawiskiem fizycznym ani 
psychicznym, lecz jednym i drugim zarazem, 
dla mojego zaś bytu empirycznego zawsze oznacza 
korzyść lub stratę, szansę lub ograniczenie.”  

  
 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński, [w:] R. 

Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 186. 



Jaspers: sytuacja graniczna 

 „Dopiero w sytuacji granicznej cierpienie jest mi dane jako 
nieuniknione.  Teraz oto pojmuję moje cierpienie jako część 
mnie – protestuję, doświadczam bólu, ale nie ukrywam tego 
przede mną samym, znajduję się pomiędzy wolą 
wypowiedzenia ‘tak‘ a moją ostateczną możliwością 
powiedzenia owego ‘tak‘, walczę przeciwko doświadczanemu 
cierpieniu, staram się je ograniczyć, odsunąć, jest dla mnie 
zarazem tym, co obce, jak i tym, co przynależy do mnie – w 
ten sposób ani nie zaznaję stanu spokoju w pasywnym 
znoszeniu cierpienia, ani nie popadam w złość, w rozpacz 
zaciemniającego niezrozumienia. Doświadczam, że istota 
ludzka ma do wypełnienia to, co ją spotyka. I że nikt nie 
może nas w tym zastąpić.”  
 

  K.Jaspers, Was ist der Mensch? Philosophisches Denken für alle, 
 München/Zürich 2000, s.151, tłum. własne. 

 



Jaspers: Formuła autobiograficzności 

 „Filozofujące spojrzenie na przeszłość staje się przeto dobrym 
punktem wyjścia dla planu przyszłej pracy. Samorozszerzający 
się rozum nie jest włączony w krąg życia biologicznego.  Ogarnia 
nas paradoksalny dla starości nastrój – spojrzenie wsparte o 
duchowe doświadczenie wybiega ku nowym dalom.”  

 „Filozofowanie przeciwstawia się rozpadowi ducha i 
rozpraszaniu człowieka. Jego wolą jest koncentracja.”  

 „Istotę swoją człowiek uświadamia sobie w sytuacjach 
granicznych. Starałem sią przeto od młodości nie przesłaniać 
sobie ostateczności.”   

 „Wydarzeniem życia ludzkiego jest doświadczenie sytuacji 
granicznej. Wydarzeniem życia filozoficznego jest rozjaśnianie 
komunikowania.”  

 
 K. Jaspers, Autobiografia filozoficzna, tłum. S. Tyrowicz, Toruń 

1993, s. 122 , 127, 133 
 



Carl Herrmann Unthan  
 

Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Herrmann_Unthan 

 
 

P.Sloterdijk, Musisz życie swe 
odmienić, 2014, 56 ff) .  

 Egzystencjalizm variétes 

 Uporczywe ćwiczenie 
sztuki czynienia rzeczy 
normalnych (a także 
rzeczy niezwykłych)  

 Artyzm zamiast kuriozum 

 „Szkoła woli”: ascetyzm 
jako akrobatyka, trening, 
doskonalenie, (m.in. 
metafora liny) 

Stan graniczny:  Życie – na – przekór 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Herrmann_Unthan


Artystyka: 
etyka pomimo 

 „Musi on prezentować się jako 
zwycięzca nad swoim inwalidztwem, 
zwyciężając tym samym ciekawskich ich 
własną bronią” (s.64) 

 „kaleka-artysta, który wybrał siebie jako 
samo-pokazowego-człowieka” (s. 65) 

 „Jego życie jest niczym innym niż 
osiągniętą na drodze uporczywego 
ćwiczenia sztuką czynienia rzeczy 
normalnych, na przykład otwierania 
drzwi lub czesania włosów, włącznie z 
rzeczami już nie tak normalnymi, jak 
gra stopami na skrzypcach i 
przepoławianie ołówków celnym 
strzałem z karabinu obsługiwanego 
stopą” (s.65)  

W polu widzenia: 

Sytuacja 
społeczno-
ontologiczna 

Figura wyboru 
siebie a pokusa 
fałszywości 



 „Ciało i umysł łączą się ze sobą za 
pośrednictwem czasu. Być umysłem to 
znaczy panować nad upływem czasu. 
Mieć ciało to znaczy mieć teraźniejszość. 
Ciało jest, [jak mówił Bergson – MBV] 
migawkowym przekrojem stawania się 
świadomości.”  

  

  M.Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji,  tłum. 

 J.Migasiński, Warszawa 2006, s. 97.  



M.Merleau-Ponty: „Fenomenologia percepcji” 

 Ciało, za pomocą którego doświadczam świata; 
„trwałość po mojej stronie” 

 Znaczenie ciała – doświadczone w chorobie 

 Zespół urojonej kończyny (np. s. 94-103) 

 Uczucie nieistniejącej kończyny – determinant psychiczny – 

przypomnienie zranienia/utraty; powiązanie psychiki z 
fizjologią/bytu-dla-siebie i bytu-w-sobie; odrzucenie 
kalectwa – anozognozja (nie zapomina jej/ nie chce jej sobie 
przypomnieć)   



„świadomość urojonej kończyny” 

 Człowiek po amputacji odczuwa swoją nogę tak, jak mogę 
odczuwać istnienie przyjaciela, którego nie mam jednak przed 
oczyma; nie stracił jej, bo ciągle się z nią liczy (...) Urojona 
ręka nie jest przedstawieniem lub wspomnieniem ręki, ale jej 
dwuznaczną obecnością. Odrzucenie kalectwa w przypadku 
zespołu urojonej kończyny albo odrzucenie ułomności w 
przypadku anazognozji nie są rozmyślnymi decyzjami, nie 
zachodzą na poziomie świadomości tetycznej, która zajmuje 
jasne stanowisko po rozważeniu wszystkich możliwości. Wola 
posiadania zdrowiego ciała lub odrzucenia ciała chorego nie 
zostają sformułowane jako takie, doświadczenie 
amputowanego ramienia jako istniejącego albo ramienia 
chorego jako nieistniejącego nie należy do porządku myślenia.  

     

     Fenomenologia percepcji, s. 99 



Zagadnienie zaliczeniowe 

 Kondycja uświadomiona - postulaty obserwacji 
psychologicznej, egzystencji, zdrowomyślności i 
geniuszu (Nietzsche, Kierkegaard, James, 
Schopenhauer) 
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KAŻDY NOSI W SOBIE WŁASNĄ FORMĘ 
ŻYCIA –  FORMĘ IRRACJONALNĄ;  

NIKT INNY NIE JEST W STANIE  

GO W TYM PRZELICYTOWAĆ.  
 

  

 C . G . J U N G ,  P R A K T Y K A  P S Y C H O T E R A P I I ,  T Ł U M .  
R . R E S Z K E ,  W A R S Z A W A  2 0 0 7 ,  S .  5 2   

psychologia osobowa - psychoanaliza 



Tematyka wykładu 

 Dyskomfort w Kulturze: Świat zewnętrzny –
„troskołamacz”; Eros i Thanatos, Nad-Ja 

 (Nie)świadomość  

 Popęd życia (Freud) 

 Melancholia jako żałoba, histeria  a mania, depresja 

 Ego, Persona, Inny 

 Dialog terapeutyczny, Transgresja 

 Archetyp: nieświadomość indywidualna/zbiorowa,  

 

 S.Freud, C.G. Jung, J. Kristeva, A.Kępiński 



Melancholia – modus egzystencjalny 

 Melancholia jest bowiem tą postawą egzystencjalną, 
w której najpełniej wyraża się monotonia istnienia 
oddanego bez reszty ciężarowi, nuda tożsamości, 
powagi, głębi, pamięci – wszystkich tych modi 
egzystencjalnych, które opierają się na wytrwałym i 
sumiennym, zamkniętym w sobie powtórzeniu. 

  

 A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę 

duchowości, Universitas, Kraków 2000, s. 63. 

 



Melancholia – ujęcie Freuda 

 Utrata-żałoba jako modus egzystencjalny versus kompleks 
melancholiczny 

 Wiara a ateizm. Zahamowanie „Ja” 
 Zaburzenie samopoczucia: „Obiekt” – „Ja” – „żałoba 
 Acedia – apatia - anty-apatia (mania) 
 Przebieg procesu melancholicznego: wycofanie libido i 

zaabsorbowanie żałobą – mania podrzędności/degradacja 
 Ja – zahamowanie erosa a brak hamulców thanatycznych 

(wstyd/bezwstyd); chora wersja gnothi seauton; 
wyprojektowanie zarzutów – bunt a zgorzknienie   
 Utożsamienie z Obiektem – utrata JA (apatia vesus mania) 
 Tendencje sadystyczne i autodestrukcyjne (samobójstwo jako zabójstwo 

obiektu) 
 Mania „Ja” – manifestowanie „oswobodzenia”, szukanie „nowych 

obsadzeń obiektu” 
 Terapia – wspieranie świadomości (melancholia nie jest jej składowym 

elementem) 
 

 



Stan melancholijny a  
  kompleks melancholiczny 

 Kompleks melancholiczny zachowuje się niczym 
otwarta rana, czerpie zewsząd energię osadową 
(którą w przypadku nerwic przeniesieniowych 
określiliśmy mianem „osad zwrotnych”) i wypróżnia 
„ja”, aż znajdzie się ono w stanie całkowitego 
zubożenia. 

 

 Żałoba i melancholia, w: Psychologia nieświadomości, s. 155 



Degradacja samego siebie – nieadekwatna do   
     rzeczywistości 

 (...) człowiek ten prawidłowo opisuje swą sytuację 
psychologiczną. Stracił on szacunek dla samego 
siebie i musi mieć jakieś dobre powody po temu. Ale  
w tym wypadku stajemy w obliczu sprzeczności, 
która zadaje nam do rozwiązania trudną zagadkę. 
Podług analogii z żałobą musieliśmy wysnuć 
wniosek, iż człowiek cierpiący na nią cierpi wskutek 
utraty obiektu; z jego wypowiedzi wynika jakaś 
utrata w obrębie własnego „ja”.  

      Żałoba i melancholia, Tamże, s. 150 



Przypadek Dory (1900) 

 Ida Bauer, lat 18; zchowania „dziwne”, „osobliwe”, próba 
samobójcza 

 Objawy nerwicowe w dzieciństwie: wycofania społeczne, 
duszności/napady kaszlu, afonia, omdlenia  

 Marzenia senne – początki praktyki Freuda (4 sny Idy) 

 Diagnoza psychiatryczna: Depresja histeryczna 

 Diagnoza psychoanalityczna: Rodzina jako źródło kondycji 
histerycznej 

 Rozpad terapii: Przeniesienie; terapeuta jako obiekt 
miłości/nienawiści, utożsamienie narcystyczne 

 Cel wszelkiej pracy (pisarskiej, terapeutycznej) Freuda:  
    emancypacja 

 



Utożsamienie narcystyczne 

 Depresja jest ukrytym obliczem Narcyza, które nosić on będzie 
aż do śmierci, ale którego nie dostrzega, podziwiając siebie w 
odbiciu (…) Zamiast poszukiwań sensu rozpaczy (który jest 
albo oczywisty, albo metafizyczny), przyznajmy, że tylko w 
rozpaczy sens istnieje. Dziecko-król staje się nieuleczalnie 
smutne zanim wypowie swoje pierwsze słowa: to 
bezpowrotne, beznadzieje oddzielenie od matki nakazuje mu 
ją odnaleźć, podobnie jak i inne obiekty miłości, najpierw w 
wyobraźni, a następnie w słowach.  

 

 J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. M.P. 
Markowski, R. Ryziński, Universitas, Kraków 2007, s. 7. 

 



JA zgadzające się na autodestrukcję  
(JA przytłoczone przez obiekt) 

 I oto teraz analiza melancholii nauczyła nas, że „ja” 
może się zabić tylko wówczas, gdy na drodze regresji 
obsady obiektu może potraktować samo siebie 
niczym obiekt, gdy może skierować do siebie 
wrogość dotyczącą jakiegoś obiektu i reprezentującą 
pierwotną reakcję „ja” na obiekty świata 
zewnętrznego. A zatem wprawdzie w wypadku 
regresji do narcystycznego wyboru obiektu dochodzi 
do wyrzeczenia się obiektu, okazuje się jednak, że 
jest on znacznie bardziej potężny niż samo „ja”. 

    Żałoba i melancholia, 154   



Obiekt ukochany – obiekt znienawidzony 

 Demonizacja jest odwrotnością idealizacji – tu przedmiot 
uczucia jest symbolem cielesności, rozpętania zmysłów, 
złych sił itp. Jego moc przyciągania jest tak wielka, że nie 
można jej nie ulec, wszelki opór jest bezskuteczny, jest się 
pod działaniem magicznego uroku. Budzi on lęk, narasta 
świadomość, że idzie się do własnej zguby, ale 
jednocześnie pragnie się spalenia w ogniu miłosnego 
szału. Podobnie jak w idealizacji, przedmiotem uczucia 
może być dowolna osoba realna lub fikcyjna.  

 A. Kępiński, Schizofrenia, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2001, s. 152. 

 



Sumienie narcystyczne 

Śpi w niebie moim to jezioro cierni.  

Pochylam się i widzę tam na dnie 

Blask mego życia. I to, co straszy mnie 

Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni.  

 

     Cz. Miłosz, W mojej Ojczyźnie 

  

 



Model Freuda Model Kępińskiego 

 Rozbicie pierwotnego 
(chorego, 
projektującego) JA 

 Aktywność intelektualna 

 Scalenie w procesie 
terapeutycznym w JA i 
świat (jego wersje: Ty, 
On, Oni...)  

 Usunięcie pierwotnego 
(chorego) JA 

 Aktywność twórcza 

 Scalenie w procesie 
terapeutycznym  w 
strukturę dialogiczną: 
JA jako wersje Ty, 
Jego, Ich, Nas...  

Praca JA 



Model Freuda Model Junga 

 Przyjęcie prawdziwości 
opisu 

 Marzenia senne 

 Nieświadomość jako 
materiał wyparty 

 Racjonalizacja życia 
pacjenta 

 Konieczność momentu 
katartycznego 

 Prymat biografii 

 

 

 Przyjęcie prawdziwości 
opisu 

 Marzenia senne 
 Nieświadomość jako 

niedziałająca funkcja 
psychiki 

 Przecenianie gotowej 
świadomości 
(racjonalizowanie 
irracjonalnego) 

 Możliwość momentu 
katartycznego 

 Prymat momentu/konkretu 

Praca żałoby lub manii 



N I K T  N I E  R O Z W I J A  O S O B O W O Ś C I  D L A T E G O ,  Ż E  K T O Ś  
M U  T O  D O R A D Z I Ł ,  U W A Ż A J Ą C ,  I Ż  B Y Ł O B Y  T O  

P R Z Y D A T N E  C Z Y  P O Ż Y T E C Z N E .  N A T U R Z E  N I E  M O Ż N A  
Z A I M P O N O W A Ć  

 D O B R Y M I  R A D A M I  ( . . . )   
R O Z W Ó J  O S O B O W O Ś C I  T O  P R O C E S ,  D O  K T Ó R E G O  N I E  

S T O S U J Ą  S I Ę  J A K O  O S T A T E C Z N E   
A N I  R O Z K A Z Y ,  A N I  Z R O Z U M I E N I E   

–  J E D Y N I E  K O N I E C Z N O Ś Ć  W Ł A S N A  
 M O Ż E  N I M  S T E R O W A Ć .  

 
 
 
   C . G . J U N G ,  O  R O W O J U  O S O B O W O Ś C I     
   T Ł U M .  R . R E S Z K E ,  S .  1 9 1  
 
   

„konserwatyzm” jako „ociężałość 
natury ludzkiej” a rozwój osobowości 



BO NAJWYŻSZYM SZCZĘŚCIEM  

DZIECI LUDZKICH 

JEST JEDYNIE OSOBOWOŚĆ.  
 

 

 

J . W . G O E T H E ,  D Y W A N  Z A C H O D U  I  W S C H O D U ,  
F R A G M .  2 8 4  



Jung: Terapia pychiczna – terapia duszy – terapia słowem 

 Terapia wychodząca od duszy, leczenie zaburzeń 

 psychicznych i somatycznych za pomocą środków 

 oddziałujących na psychikę  

- Sytuacja skrajna i marginalna: terapia patologiczna 
zjawisk życia psychicznego 

- Słowo jako narzędzie terapii psychicznej („słowa naszej 
codziennej mowy to wyblakła magia”) 

- Najczęstsze przypadki: długotrwałe stany afektowe  
natury tzw. przykrej, tzn. depresyjnej (choroby systemu 
nerwowego, choroby narządów, zachwiania systemu 
immunologicznego)  

 

 



Marzenie senne jako psychoza,  
  Wychodzenie z marzenia sennego 

 Elementy charakterystyczne dla psychozy: formacje 
obłędne, złudzenia zmysłowe 

 Id – Ego – Super-Ego (ujęcie Freuda) 
 Nad-Ja zewnętrzne – „Dyskomfort w kulturze” 
 Nakazy i zakazy Nad-Ja wobec Ja – błąd terapeutyczny 
 Instancja Nad-Ja – tylko na drodze sumienia, gdy 

poczucie winy je wyprzedza 
 Psyche – JA – Mojość, wobec Persona (nakładanie 

maski) - ujęcie Junga  
 Archetypy wg Junga: Persona, Cień, Anima i Animus 
 Indywiduacja (praca ku jaźni): włączenie w Ja sfery 

„tego”, internalizacja cienia społecznego w cień 
personalny/indywidualny 
 
 
 



Julia Kristeva: Psychoanaliza przeciw depresji 

 Przeżywanie żywej śmierci 

 Troska: bycie-ku-śmierci 

 Melancholik – wątpiący – niewierny 

 Melancholia – choroba filozofa, jego ethos 

 Stan graniczny 

 Popęd śmierci – ucieczka w depresję 

 Symbol  i  Język – ogarnianie popędów 



 „Melancholik to zarówno wątpiący, jak i żarliwie wierzący, 
melancholik według swej wiary bądź swego ateizmu jest 
artystą i filozofem raz to afirmacji, raz to nihilizmu. (…) 
[Melancholik – M.B.] poddany jest typowemu falowaniu 
przemiennych i dość przypadkowo następujących po sobie 
stanów psychicznych: w rzeczywistości zarówno „żar”, jak i 
„lodowaty wiatr” mają swoje źródło w jego umyśle. To 
falowanie, porywy i zwątpienia, wywołują stan, który zdaje się 
jako jedyny constans przeważać u melancholika – stan 
znużenia.” 
 
 

 M.Bogaczyk-Vormayr, Szaleństwo jako metafora, 
„Humaniora”, nr 2 (10), 2015, s. 73-74.  
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Uciekanie w melancholię? 



  

 „Powiedzmy: zaszyć się w jakiejś opowieści i tam 
wpaść w pułapkę bez wyjścia... (...) Czymże innym 
jest moje życie, jeśli nie taką opowieścią? I jak 
można by tę opowieść zmusić do mówienia?” 

 

 I. Kertész, Ja, Inny. Kronika przemiany, tłum. A. Górecka, WAB, 

Warszawa 2004,  s. 1 
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Uciekanie w opowieść 



Inność jako źródło melancholii 

 „(…) nie ma nic bardziej bezsensownego i 
rozpaczliwego niż ta wolność, to czekanie i ta 
nietykalność.”  

 Zamek, tłum. K. Radziwiłł, K. Truchanowki, Kraków 2006, s. 90. 

 „Wyemigrować nie mogę – rzekł K. – przybyłem 
tutaj, aby pozostać i pozostanę. I czując 
sprzeczność, a nie zadając sobie trudu, by ją 
wytłumaczyć, dodał, jakby mówiąc do siebie: -  Cóż 
mogło mnie zwabić do tego pustkowia, jeśli nie 
chęć pozostania tu na zawsze? 

       tamże, s. 116 
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Społeczność terapeutyczna 

 Psychiatra  w swoim stosunku do chorego ma do pokonania 
dwie granice: jedną, która oddziela lekarza od chorego, a 
drugą, która oddziela zdrowego od chorego psychicznie. 
„Zamknięte drzwi”, oddzielające „ludzi w bieli” od chorych, 
istniały zawsze. Lekarz zarówno w tych czasach, gdy 
medycyna była głównie magią, jak i w tych, w których staje się 
nauką, pozostał dla chorego człowiekiem posiadającym 
magiczną władzę nad jego zdrowiem i życiem. (...) Istotny dla 
wyników terapii element wiary w magiczną moc lekarza nie 
odgrywa w leczeniu tak dużej roli, a nawet bywa wręcz 
szkodliwy. (...) Element zbliżenia do chorego, dozwalający 
uzyskać jego powrót do rzeczywistości, jest znacznie 
ważniejszy niż element wiary w magiczną moc lekarza. 

   
 A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1978, s. 261, 262    150 



Zagadnienia zaliczeniowe 

 

 Analiza i interpretacja „Żałoby i melancholii” S. Freuda (wykł. 
8 oraz samodzielna lektura całego tekstu) 

 Inny i jego sytuacja graniczna – problem psychologiczny i 
społeczny (James, Freud, Kafka, Jaspers, Merleau-Ponty, 
Sloterdijk, Kępiński) – materiał z wykładów 7-8 

 (Auto)terapeutyczność – osobowość, twórczość, logoterapia, 
zdrowie społeczne (Jung, Kępiński, Frankl, Fromm, 
arttherapy) – materiał z wykładów 8-9 

 



Zadanie e-learningowe nr 4 
152 

 Sigmund Freud: Żałoba i melancholia  
 (1) Proszę podać Freudowską charakterystykę melancholii ze wskazaniem na cechę 

odróżniającą ją od afektu żałoby (min. 50 – maks. 100 słów) 
 (2) Proszę przedstawić przebieg kompleksu melancholicznego (min. 80 – maks. 120 słów)  
 (3) Proszę odpowiedzieć, jakie jest źródło i na czym polega „praca żałoby”, którą 

„zaabsorbowane” jest JA (min. 80 – maks. 120 słów) 
 (4) Proszę przywołać Freudowską wykładnię sumienia (maks. 80 słów) 
 (5) Proszę przywołać Freudowską relację skargi i oskarżenia. Czy ten opis jest przekonujący? 

Czy taki fenomen przeniesienia wydaje się Państwu patologiczny? (min. 100 – maks. 120 słów) 
 (6) Proszę podać Freudowską charakterystykę manii (min. 80 – maks. 120 słów) 
 (7) Na końcu tekstu Freud używa terminu „psychiczny ból”. Proszę zaproponować wykładnię 

bólu psychicznego – na podstawie/ w świetle całego tekstu Freuda (min. 50 – maks. 120 słów) 
 

 Peter Sloterdijk: Przeżyją tylko kaleki. Lekcja Untnaha, z: Tegoż, Musisz życie swe 
odmienić (s. 57-67)  

 (1) Proszę przedstawić treść autobiograficznegego „Pediskriptu” C.H.Unthana oraz wskazać na 
to, co Panią/Pana w tej historii najbardziej zaciekawia   (min. 150 – maks. 200 słów) 

 (2) Proszę scharakteryzować za Sloterdijkiem „Etykę Pomimo” (w tekście nazwaną „Etyką 
Mimo”) (min. 50 – maks. 100 słów) 

 (3) Jaki jest stosunek Sloterdijka do Untnaha, do jego autobiograficznego świadectwa – 
pozytywny czy negatywny? Czy podziela Pani/Pan pogląd Autora, czy też nie zgadza się z nim 
(dlaczego?) (min. 80 – maks. 120 słów) 

  
 



 

 

 Życzę Państwu udanych wakacji 
świątecznych , do zobaczenia  

     w Nowym Roku! 



PSYCHOANALIZA 
I PSYCHIATRIA DIALOGICZNA 

 

 
CZ. 2: ZNACZENIE W FILOZOFII I  SZTUCE 

 
I L U S T R A C J E :  J E Ś L I  N I E  W S K A Z A N O  Ź R Ó D Ł A  I L U S T R A C J I ,  P O C H O D Z Ą  O N E                         

Z  D O M E N Y  P U B L I C Z N E J   

 

Wykład 9 (13.01.2020) 
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Alfred Kubin – Szaleństwo, Słabość, Upiorność 
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Adolf Wölfli Julius Klingebiel 

Psychiatria  a biopolityka 



Kellion raz jeszcze: Julius Klingebiel 
Fotografie celi J.K.: Andreas Spengler 



Henri Rousseau (Celnik) 





 Klasycy odmienności? 



Nikifor Krynicki 





 Teofil Ociepka 





 Teofil Ociepka: Autoportret, 1960  Teofil Ociepka: Dżungla, 1966 

© Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
Fotografie: Edward Koprowski 



Gregor Weiss 
Autoterapia a wykluczenie społeczne (m.in. 
bezdomność)  
Fotografie prac Weissa: Andreas Vormayr 
 © G.Weiss u. M.Bogaczyk-Vormayr 







1. GENIUS LOCI  

2. WSPÓLNOTA TERAPEUTYCZNA  

3. DIA-LOGICZNOŚĆ W MIEJSCE 

NAUKOWEGO DYSKURSU 

4. PRZECIWKO MYŚLENIU MAGICZNMU 

(BARIERA I DYSTANS) 

Antoniego Kępińskiego model 
wspólnoty terapeutycznej 



Tearpeutyczność a sztuka 

Art Brut i Outsider Art 

 Aktywność artystyczna par 
excellence 

 Niebiograficzność – działo 
sztuki i jego twórca 

 Trudność medykalizacji 
(samodzielność artystyczna 
a symulacja; najczęściej: 
schizofrenia, stany 
maniakalno-depresyjne, 
autyzm) 

 Ocenna (bio)etyczna 
 Źródłowość vs doraźność 

 
 

Artherapy 

 Aktywność artystyczna – 
terapia, ćwiczenie, 
struktura dnia, 
socjalizacja  

 Biograficzność : człowiek 
i jego wytwory 

 Odrębność zagadnienia 
medykalizacji 
(najczęściej: depresja) 

 Neutralność etyczna 
 Doraźność zajęcia 



Pedagogizacja vs artystyka  
     (Fotografie: M.Bogaczyk-Vormayr) 



Prymat innego języka  
                                        (Fotografie: M.Bogaczyk-Vormayr)   



Andreas Krötzl, bez tytułu, 2017 

©/Fotografie prac A.K.: M.Bogaczyk-Vormayr 





Terapia sztuką – wyzwania 
artystyczne i/czy terapeutyczne? 

Rola etyki!  
Foto: Lebenshilfe Gmunden 



Kontekst historii sztuki  
   (mimetyczność a kreatywność)  

Franz Krumholz 
Foto: Lebenshilfe Gmunden 

Jean-Michel Basquiat,   
 Mona Lisa (1983) 



Art Therapy (… jako forma redukcjonizmu?) 
Christian Rebhan (Lebenshilfe Gmunden), Foto: M. Bogaczyk-Vormayr 



 Sigrid Reingruber, Fotografie: M.Bogaczyk-Vormayr 



Prymat wewnętrzności - vision tunnel  



Logoterapia  Victora Frankla 

 Analiza egzystencjalna: człowiek fizyczny, psychiczny i 
noetyczny; człowiek jako jedność duchowa 

 Nagość bytu (odsłonięta i zdegradowana świadomość) 

 Homo patiens – samodefiniowanie, 
samopotwierdzanie, wypełnianie tzw. próżni 
egzystencjalnej 

 Trauma – Pozycjonowanie – 
Rekonstrukcja/Przebudowa/Pojednanie 

 Sokratejski Dialog a platońska Jaskinia (wychodzenie z 
kryjówek – Frankl, Kępiński, Tischner, Fromm) 

 



Wyjście z kryjówek 
184 

 „Między doświadczeniem nadziei  a 
doświadczeniem przestrzeni życia człowieka 
zachodzą głębokie powiązania. Ten, kto ma rzetelną 
nadzieję, widzi przed sobą przestrzeń otwartą, 
poprzecinaną drogami, zapraszającą do ruchu. 
Zapewne dlatego symbolem człowieka 
przenikniętego nadzieją stał się obraz pielgrzyma. 
Pielgrzymem jest ten, kto dzięki nadziei czyni 
właściwy użytek z przstrzeni.”  

 

J.Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2002, s. 412. 



ekspresja – rozmowa –   sprawiedliwość 

185 

 Zrezygnować z psychologii, demagogii, pedagogiki, jakie zawiera retoryka, 

to stawać naprzeciw innego człowieka w sytuacji prawdziwego dyskursu. 
Byt nie jest wtedy w żadnym stopniu przedmiotem, wymyka się 
posiadaniu. To zerwanie z przedmiotowością znaczy pozytywnie, że byt 
ukazuje się w swojej twarzy, w swojej ekspresji, w swej mowie. Inny jako 
inny jest innym człowiekiem.  Dopiero relacja rozmowy „pozwala mu być”, 
czyste „odsłonięcie”, w którym byt jawi się jako temat, nie szanuje go 
wystarczająco, by mógł on osiągnąć ten poziom. Stanie naprzeciw siebie w 
rozmowie nazywamy sprawiedliwością. Jeżeli prawda pojawia się w 
doświadczeniu absolutnym, w którym byt jaśnieje swoim własnym 
światłem, znaczy to, że prawda pojawia się tylko w prawdziwej rozmowie, 
czyli w sprawiedliwości.  

      

  E.Lévinas, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 68-69. 



Erich Fromm – psychoanaliza humanistyczna 

 Czy społeczeństwo może być chore? Patologia normalności? 

 Stanowisko relatywizmu socjologicznego:  społeczeństwo 
funkcjonujące jest normalne, patologia to nieprzystosowanie 
jednostkowe 

 Humanizm normatywny: możliwość społeczeństwa 
niezdrowego, ergo: konieczność uniwersalnych kryteriów 
zdrowia dla gatunku/natury ludzkiej (np. obiektywne cele: 
wolność i spontaniczność – sytuacja defektu albo nerwicy) 

 Zakorzenienie a transcendencja  

 Potrzeby psychiczne: związki z innymi ludźmi, produktywna 
praca tworząca więź z przyrodą i kulturą, zniesienie 
kazirodczego zakorzenienia, rozwinięcie rozumu i miłości – 
doświadczanie świata przyrodniczego i społecznego 

 

 



Psychopatologia „matczynej orbity” 

 Narodziny człowieka jako człowieka oznaczają początek 
jego wyłaniania się z przyrodniczego domu, początek 
zrywania więzów biologicznych. A właśnie to zrywanie 
przeraża; gdzie będzie i kim będzie człowiek bez swoich 
przyrodniczych korzeni? Zostałby sam, bez domu, bez 
korzeni, nie mógłby znieść izolacji i bezradności tego 
położenia. Oszalałby. Swoich przyrodniczych korzeni 
może się wyrzec o tyle tylko, o ile znajduje nowe korzenie 
ludzkie, i dopiero znalazłszy je, może się poczuć w tym 
świecie u siebie. 

 E.Fromm, Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Wa-wa 1996, s. 51. 



Cechy społecznego i indywidualnego  
zdrowia psychicznego 

 Zdolność do miłości i tworzenia 

 Wydobycie się z kazirodczych więzów klanu i ziemi 

 Poczucie tożsamości pochodzące z doświadczenia 
siebie jako podmiotu sprawczego (człowiek to 
sprawca własnych możliwości) 

 Uchwycenie rzeczywistości zewnętrzenej i 
wewnętrznej, czyli rozwój obiektywizmu i rozumu 

 
por. Fromm, tamże, s. 80 

 



Zagadnienie egzaminacyjne 

 (Auto)terapeutyczność - osobowość, twórczość, 
logoterapia, zdrowie społeczne (Jung, Kępiński, 
Fromm, arttherapy) – materiał z wykładu 9 



Zadanie e-learningowe nr 5 (ostatnie) 
190 

 Bardzo proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania do obu zadanych materiałów: Fragmentów (trzech 
rozdziałów) z „Rytmu życia” A. Kępińskiego i  filmu „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham” w reż. P. 
Łozińskiego.  

  
 Skan fragmentów książki zamieszczam na platformie e-learningowej. Film jest dostępny na kilku 

platformach streamingowych, m.in. bezpłatnie na vod.tvp.pl 
 

 1. „Rytm życia” A. Kępińskiego, s. 166-177, 190-199, 260-271 
 1.1  Proszę scharakteryzować obie postawy: „od” i „do” świata/otoczenia ok. 80-100 słów 
 1.2 Dlaczego Kępiński nazywa przeżycia schizofreniczne „filozoficznymi”? Czy ten opis Panią/Pana  

przekonuje? ok. 100-150 słów 
 1.3 Proszę przywołać za Kępińskim najważniejsze elementy, które stanowią o właściwym „klimacie”, 

dobrej „atmosferze” oddziału szpitalnego ok. 100-150 słów 
  
 2. „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham” w reż. P. Łozińskiego 
 2.1 Proszę przedstawić aktorów sytuacji terapeutycznej; proszę krótko (tymczasem bez oceny!) 

przedstawić ich motywacje odnośnie podjętej terapii ok. 80 słów  
 2.2 Proszę scharakteryzować jedną z dwóch postaci kobiecych – jej sytuację, stan, zachowanie, 

motywacje, argumentację, ewentualną przemianę, końcowe stanowisko...  Proszę krótko uzasadnić swój 
wybór właśnie tej postaci ok. 150 -250 słów 

 2.3 Czy Pani/Pana zdaniem zaprezentowana tu terapia powiodła się? (Proszę krótko uzadanić) ok. 80 
słów 

 2.4 Jak ocenia Pan/Pani tę produkcję filmową? (Jako taki właśnie zapis procesu terapeutycznego)  ok. 
80- 120 słów 
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BIOPOLITYCZNOŚĆ  

W UJĘCIU FILOZOFII                              
I PSYCHIATRII 

Wykład 10 
(20.01.)  



Ujęcie Foucaulta 

 Wiedza-władza (doświadczenie-opis-dyskurs- 
działanie) 

 Polimorficzność władzy – liberalizm, demokracja 
(ukierunkowanie działań, oddziaływanie na kierunki) 

 Język – władza opisu (por. też Sloterdijk) 

 Społeczeństwo – pole praktykowania władzy 

 Terytorium i populacja (prymat bezpieczeństwa) 

  Biowładza; Anatomia polityczna 

 Dyskurs medyczny. Medykalizacja doświadczenia JA 

 

 



Bio(władza) medycyny ?  

 „Biowładza prowadzi do powstania medycyny, której 
główną funkcją będzie teraz zapewnienie higieny 
publicznej, z organizmami koordynującymi sposoby 
leczenia, z centralizacją informacji, z normalizacją 
wiedzy, a także z kampanią uczenia higieny i 
medykalizacji ludności.”  

 

 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady 
w Collège de France - 1976, przeł. Małgorzata 
Kowalska, Warszawa 1998, s. 241.  



Modele władzy 

 Szaleńcy (Obrzeża Rozumu) 

 „Policjanci” (Obrzeża Prawa) 

 

 Wykluczenie i Zamknięcie 

 Intergracja - przemoc symboliczna 

 Strategia normalizacji 

 

 Model trądu –model dżumy  



„Nieśmiertelność oznacza przetrwanie w czasie” 

 Kondycja ludzka obejmuje coś więcej niż tylko warunki, 
na których człowiekowi zostało dane życie. Ludzie są 
istotami uwarunkowanymi, bo wszystko, z czym się 
stykają, natychmiast zmienia się w jakieś uwarunkowanie 
ich egzystencji. (...) Śmiertelność ludzi tkwi w tym, że 
życie jednostkowe, posiadające rozpoznawalną historię 
od narodzin do śmierci, wyrasta ponad życie biologiczne. 
To jednostkowe życie wyróżnia się wśród wszystkich 
innych rzeczy prostoliniowym torem swego ruchu, który 
przecina kołowy ruch życia biologicznego. Oto 
śmiertelność: poruszać się wzdłuż lini prostej we 
wszechświecie, w którym wszystko, co się w ogóle 
porusza, czyni to w porządku cyklicznym. 

  
 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 23-24.  



„egzystencja prowizoryczna”  
 „prowizorium bezterminowe” 

 W Oświęcimu panował nastrój niemal chłodnej ciekawości, 
obiektywnego nastawienia do świata i równocześnie patrzenia 
na ludzi z pewnego dystansu, nastrój przypatrywania się i 
czekania, który w takich chwilach jest próbą ucieczki w głąb 
siebie i ratowania się. (...) Okazuje sią, że to co się dzieje w 
samym człowieku, to, co obów z nim jako człowiekiem na pozór 
„robi”, jest w ostatecznym rachunku rezultatem jego 
wewnętrzengo wyboru. (...) Kto w obozie nie wierzył w 
przyszłość, we własną przyszłość był zgubiony. Tracąc wiarę w 
przyszłość, tracił duchowy punkt oparcia (...) 

 

 V. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, tłum. S. Zgórska, 
Warszawa 1962, s. 21, 75, 79.  



„Zaczęliśmy hodować nowy gatunek homo sapiens” 

 Nazizm był mieszanką idei kiepskich i szalonych. Teozofowie i okultyści 
połączyli się z antysemickimi chrześcijanami i wyznawcami nowych 
państwowych kultów skandynawskich bogów. Orędownicy zdegradowanej 
wersji romantycznego nacjonalizmu Herdera maszerowali u boku 
propagandzistów „naukowego rasizmu”. Przedstawienie jakiegoś 
jednoznacznego światopoglądu takiej zbieraniny byłoby ryzykowne. Ale 
oczywiste jest, że naziści nie byli wrogo nastawieni do nowoczesnego świata 
lub do Oświecenia. Hitler nigdy nie wątpił, że nazizm to projekt 
nowoczesny. Będąc gorącym wielbicielem Henry‘ego Forda i 
amerykańskich metod masowej produkcji, przywódca nazistów uważał 
technikę za środek do rozszerzenia władzy człowieka. Nauka pozwala 
ludzkości, a przynajmniej jej części, wziąć ewolucję w swoje ręce. Z 
najlepszych typów ludzkich zostanie wyhodowany nadczłowiek. Reszta 
zostanie eksterminowana lub zniewolona.  

 
 J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, tłum. W. Madej, Warszawa 2006, 

s. 21.  



Andrzej Wróblewski: „Muzeum” 



„Obóz jako nomos nowoczesności” 

 [Obóz] jest skrawkiem terytorium, który zostaje 
wyłączony z normalnego porządku prawnego, ale przez to 
nie jest po prostu przestrzenią leżącą na zewnątrz. To, co 
jest w nim wyłączone, jest – zgodnie z etmologicznym 
sensem terminu „wyjątek” – wyjęte, wyłączone poprzez 
własne wyłączenie. To, co tym sposobem jest przede 
wszystkim ujęte w porządku prawnym, to sam stan 
wyjątkowy. Stan wyjątkowy jako „zamierzony” inauguruje 
nowy paradygmat prawno-polityczny, w którym norma 
staje się nieodróżnialna od wyjątku. 

  

 G.Agamben, Homo sacer, tłum. M. Salwa, Warszawa 
2008, s. 232. 



Ujęcie Agambena 

 Suweren- Państwo-Prawo  

 Nagie życie 

 Obóz (Lager) jako nomos nowoczesności 

 Homo sacer/homines sacri 

 Projekt biopolityczny: świadomość, cielesność, ciało, 
materiał 

 Prawa człowieka – prawa obywatela 

 Higiena życia (higiena psychiczna – wedukowana 
świadomość) 

 

 



Persona – Maska - Habitus 

 Łacińskie słowo persona – osoba – znaczyło pierwotnie „maska”; 
poprzez maskę jednostka zdobywa społeczną rolę i tożsamość. W 
starożytnym Rzymie każdą jednostkę identyfikowano imieniem 
wyrażającym jej przynależność do określonego gens – ten z kolei 
identyfikowała woskowa maska przodka, którą wszystkie 
patrycjuszowskie rodziny przechowywały w atrium swojego domu. 
Stąd już mały krok do uczynienia z „osoby” „osobowości”, 
określającej miejsce jednostki w dramatach i obrządkach życia 
społecznego: słowo „osoba” zaczęło oznaczać zdolność prawną i 
polityczną godność człowieka wolnego. Niewolnik nie miał ani 
przodków, ani maski, ani imienia, nie mógł mieć „osoby”, zdolności 
prawnej (servus non habet personam). Walka o rozpoznanie jest 
zatem walką o maskę, lecz ta maska pokrywa się z „osobowością”, 
którą społeczeństwo przyznaje każdej jednostce (albo z 
„osobowością” którą z niej czyni za powściągliwym niekiedy jej 
samej przyzwoleniem).    

 G. Agamben, Nagość, tłum. K. Żaboklicki, WAB, Warszawa 2010, s. 
56-57 



TERAPIA  

W SPORZE BIOETYCZNYM 

Wykłady 11-12 
(20.01. i 27.01) 



Przypomnienie: Społeczność terapeutyczna 
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 Psychiatra  w swoim stosunku do chorego ma do pokonania 
dwie granice: jedną, która oddziela lekarza od chorego, a 
drugą, która oddziela zdrowego od chorego psychicznie. 
„Zamknięte drzwi”, oddzielające „ludzi w bieli” od chorych, 
istniały zawsze. Lekarz zarówno w tych czasach, gdy 
medycyna była głównie magią, jak i w tych, w których staje 
się nauką, pozostał dla chorego człowiekiem posiadającym 
magiczną władzę nad jego zdrowiem i życiem. (...) Istotny 
dla wyników terapii element wiary w magiczną moc lekarza 
nie odbrywa w leczeniu tak dużej roli, a nawet bywa wręcz 
szkodliwy. (...) Element zbliżenia do chorego, dozwalający 
uzyskać jego powrót do rzeczywistości, jest znacznie 
ważniejszy niż element wiary w magiczną moc lekarza. 

   
  A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1978, s. 261, 262    



Granice lekarskiego paternalizmu 
205 

Autonomia 

Swoboda 

(intencja, 
dobrowolność) 

Autentyzm 

(światopogląd) 

 

Efektywny 
namysł 

(okoliczności, 
konsekwencje; 

formalizm, 
racjonalizm) 

Refleksja 
moralna 

(wartości) 



Kategoria Decyzyjności 

 Integralność „Ja”  

 Prawo Ja 

 Możliwość Ja 

 

 Prawo/System zewnętrzny 

 Bioetyczne zasady moralne: Litość, autonomia,   

                                                                       sprawiedliwość 

 System wewnętrzny (normy, przekonania,  

                                                                       preferencje) 
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Bioetyka jako dyscyplina niezależna 

 

 Prymat światopoglądu versus  

    technokracja naukowa 

 

 Status filozoficznej nauki normatywnej 

 

 Standardy własne dyskursu – otwartość na debatę 
publiczną; walka z ekskluzywizmem     
    naukowomedycznym 

 

 Autonomia metodologiczna (heureza, 
hermeneutyka, teorie argumentacji) 
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Horyzont aksjologiczny - Bioetyka 
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Bioetyka 

Etyka stosowana 

Prawo Medycyna 

 
Teoria wartości 

 

Filozofia 



Dystynkcje zamiaru  i skutku 
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 Teoria zamiaru – (u)leczenie; leczenie, uśmierzenie bólu 
vs. zabójstwo; sztuczne dystynkcje? Np. letalna analgezja 
vs eutanazja (różnica intencji); Moralna wartość zamiaru? 

 Zasada podwójnego skutku (odp. za Tomaszem z Akwinu: 
zasada nieintencjonalności, proporconalności; cel vs. 
skutek) 

 Dystynkcja etyczna wg J. Finnisa: Potępienie eutanazji jako 
zamiaru samobójstwa; Brak potępienia dla stosowania 
leków (śmierć jako skutek uboczny?); Akceptacja 
jednostkowego pragnienia śmierci 

 Koncepcja osoby – zdolność do nadawania wartości swemu 
istnieniu 

 Bezwzględna wartość życia vs niewystarczająca wartość 
mojego życia? 

 Istnieją środki, których żadne cele nie mogą 
usprawiedliwić? 

 Dobra śmierć jako odpowiednie doświadczenie umierania 
 



Redefinicje śmierci ludzkiej 

 Można ratować mózg (a zatem i człowieka) do pewnego momentu, po 
którym patologiczne zmiany w mózgu stają się nieodwracalne w tak dużym 
stopniu, że człowiek żyłby już tylko pozbawionym świadomości życiem 
wegetatywnym. Pomimo płaskiego wykresu EEG funkcjonować może jednak 
pień mózgu, jego najstarsza filogenetycznie niższa część odpowiedzialna za 
procesy wegetatywne. Organizm ludzki nadal może wówczas funkcjonować, 
egzystować – dosłownie wegetować – bez jakiejkolwiek szansy powrotu do 
osobowego życia. Taki stan może utrzymywać się bardzo długo, bo całymi 
latami, zwłaszcza, gdy organizm ludzki będzie wspomagany przez niezwykle 
efektywne środki chemiczne i techniczne. Z kim lub z czym mamy wówczas 
do czynienia? Niewątpliwie z żyjącym organizmem, ale czy nadal z żywym 
człowiekiem? Człowiekiem zredukowanym do organicznego podkładu? 
Dobrze oddaje tę sytuację wybitny onkolog francuski Jacques Bréchant, 
pisząc: „(...) wstrząsające, pełne udręki pytanie: czy człowiek leżący przed 
nami, ten człowiek nagi, bezwładny, podziurawiony rurkami, igłami, 
podłączony do prądu, czy to jeszcze chory? Czy jeszcze żyje? Czy też już 
umarł?”  

  
  T. Sahaj, Filozoficzne aspekty śmierci w medycynie współczesnej 



Ku definiowaniu śmierci mózgu 

 1920: upowszechnienie defibrylatora i wynalazek  
respiratora; 1930: oraz użycie encefalografu (EEG) 

 Lata 20./ 30. XX w.: Bremer i von Economo wskazują 
rolę określonych struktur mózgu w powstawaniu 
stanu czuwania (głębokiego snu) i przebudzenia. 

 1956: Lofstedt i von Reis opisują 6 pacjentów z 
bezdechem, bez odruchów rdzeniowych, 
wentylowanych mechanicznie. Podczas badania 
angiograficznego mózgu nie wykazują przepływu krwi, 
krążenie zatrzymuje się w okresie 2. do 26. doby – to 
jest moment uznania zgonu. Przyczyna zgonu: 
martwica tkanki mózgowej.  

 1959: Mollaret i Goulon opisują stan kliniczny 
nazwany coma dépassé, czyli śpiączka przetrwała. 
Opisane kryteria posłużą potem do zdefiniowania 
śmierci mózgu. 
 



Interpretacja Agambena – nadużycie? 

 „Niepokojące i nieustannie  przesuwane granice”, o 
których mówili Morallet i Goulon, są granicami 
ruchomymi, ponieważ są granicami biopolitycznymi, 
a fakt, że dziś toczy się rozległy proces, w którym 
stawką w grze jest właśnie ich przedefiniowanie, 
wskazuje, że sprawowanie suwerennej władzy 
bardziej niż kiedykolwiek przekracza je i ponownie 
krzyżuje się z naukami medycznymi i biologicznymi. 

 

 G.Agamben, Homo sacer, wyd. cyt., s. 225. 



Argumenty na rzecz rozstrzygalności 
  definicji śmierci mózgowej 

 Kategoria „zwłok” 

 Procesualność śmierci 

 Linia demarkacyjna życie/śmierć jako   
  relatywna wobec kultury 

 Ratowanie innego życia 

 

 H.K. Beecher, The new Definition of Death, „International Journal of 

Clinical Pharmacology”, 1971, vol. 5, pp. 120-121. 



Redefinicje obumierania mózgu 

 Syndrom Rasmussena 

 2002, Rotterdam 

 7-letnia pacjentka 

 Zapalenie mózgu w wieku 3 
lat 

 Amputacja lewej półkuli  

 Pooperacyjna diagnoza 
obumierania prawej półkuli  

 Przejęcie przez prawą 
półkulę funkcji lewej 

  

The Lancet, 2002 i 2012: „Half 

a brain“ 



Interdyscyplinarna  
 definicja śmierci mózgowej 

 Fakt biologiczny: śm jest orzekana o „organizmie jako 
całości” z powodu utraty somatycznej i integrującej 
jedności; fakt ten jest gatunkowo niespecyficzny 

 Fakt psychologiczny: śm jest orzekana o osobie ludzkiej 
(utożsamionej z umysłem) z powodu nieodwracalnej 
utraty świadomości; fakt ten jest gatunkowospecyficzny  

 Fakt socjologiczny: śm jest orzekana o osobie prawnej z 
powodu utraty społecznie nadanego członkostwa w 
społeczności ludzkiej; fakt ten jest kulturowospecyficzny 

 
 J. M. Norkowski, Medycyna na krawędzi, Radom 2011, 

s. 252.  



Podtrzymywanie życia 

 Terapia wskazana medycznie, odrzucana 
przez pacjenta: kompetencje pacjenta/decyzje 
wiążące; autonomia; istota opieki paliatywnej 

 Terapia na żądanie pacjenta/rodziny, chybiona 
medycznie (?): lekarskie prawo do odmowy – tzw. 
terapia daremna (brak celów medycznych), śm 

 Czynne przerwanie – rezygnacja z leczenia: 
teoria zaniechania (zabicie, umyślne spowodowanie 
śmierci, umożliwienie śmierci); kiedy pacjent jest 
umierający – stan terminalny, śm 



Życie i śmierć – stanowisko WHO 

 „(...) życie nie jest absolutnym dobrem, a śmierć 
nie jest absolutnym złem. Przychodzi czas w 
różnym okresie u różnych chorych, kiedy 
oparte na technice wysiłki przedłużające życie 
mogą być sprzeczne z wyższymi wartościami 
osobowymi chorego. W takim wypadku 
działania zmierzające do przedłużenia życia 
powinny ustąpić miejsca innym formom 
opieki.” 

 Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka 

paliatywna. Sprawozdanie Komisji Ekspertów WHO, Genewa 
1990, tłum. J.Kujawska-Tenner  



Odmowa samobójstwa 
jako podtrzymywanie 

cierpienia 

Czyja godność? 

Prawa jednostki  

a obyczaj/norma/prawo 

Argument 
eudajmonistyczny 

Argument z 
godności ludzkiej 

Samobójstwo  

z pomocą lekarza 



 

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  
6.11.2008 r. - Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 

  
 

 - art. 16: Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na 
udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub 
odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji (...) 

 - art. 20: 

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i 
godności, w szczególności w czasie udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych. 

 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także 
prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent 
znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do 
świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie 
bólu i innych cierpień. 

 



Kodeks  etyki  lekarskiej   (pl) 

 Art. 30: Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby 
zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne 
warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić 
cierpienia chorego w stanach terminalnych i utrzymywać, w 
miarę możliwości, jakość kończącego się życia. 

 Art. 31: Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji, ani 
pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa. 

 Art. 32:  
1. W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku 

podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej 
terapii i stosowania środków nadzwyczajnych. 

2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest 
związana z oceną szans leczniczych. 

 
 



„Dobra śmierć” 

 Odpowiednie 
doświadczenie 
umierania 

 Rachunek korzyści i 
szkód – polityka i 
praktyka społeczna 
(niebezpieczeństwo 
tzw. eutanazja 
paradygmatycznej?) 

 

 

 

Potępia eutanazję 
jako zamierzone 
samobójstwo lub 

zabójstwo 

Nie potępia 
człowieka – 

jego pragnienia 
śmierci 

Nie potępia 
terapuetycznie 
adekwatnego 
stosowania 

leków (śmierć 
jest tu skutkiem 

ubocznym) 

Argument społeczny Argument moralny 



Argument Kanta –  
„obowiązek wobec samego siebie” 

222 

 „Ktoś, komu życie sprzykrzyło się wskutek szeregu nieszczęść, które 
wzmogły się aż do beznadziejności, posiada jeszcze na tyle rozumu, 
że może się siebie zapytać, czy odebranie sobie życia nie sprzeciwia 
się obowiązkowi wobec siebie. Próbuje wtedy, czy też maksyma jego 
czynu może się stać ogólnym prawem przyrody. Maksyma jego 
brzmi zaś: Z miłości własnej biorę sobie za zasadę skrócić sobie 
życie, jeżeli w razie swego dłuższego trwania bardziej grozi ono 
cierpieniami, niż obiecuje przyjemności. Zachodzi tylko jeszcze 
pytanie, czy ta zasada miłości własnej może stać się ogólnym 
prawem przyrody. Ale tutaj widzimy wnet, że przyroda, której 
prawem byłoby niszczenie  samego życia przez to samo uczucie, 
którego celem jest pobudzanie do popierania życia, popadałaby 
sama z sobą w sprzeczność, a więc nie mogłaby istnieć jako 
przyroda, że zatem owa maksyma żadną miarą nie może być 
ogólnym prawem przyrody i dlatego całkowicie się sprzeciwia 
najwyższej zasadzie wszelkiego obowiązku.” 

  
 Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 

2009, s. 39. 



Podsumowanie: Teoria zamiaru 

 Moralna ważność zamiaru. Zamiarem jest leczenie 
(adekwatność leku).  

 Odpowiedzialność moralna: wiedza, kompetencyjność, 
wynik/skutek  

 A – celem jest uwolnienie od cierpienia = decyzja zabicia 
w czasie 

 B – celem jest uwolnienie od cierpienia = świadomość 
ewentualnego zabicia w czasie 

 Kto jest podmiotem decyzji (przyjęcie perspektywy 
lekarza? uprzedmiotowienie pacjenta?) 

 Pacjent jako osoba – „Osoba ma zdolność nadawania 
swemu istnieniu wartości” (J.Harris) 



Ustawa Transplantacyjna 

 Z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów 

 Artykuł 4 

   1. Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane 
ze zwłok ludzkich w celach diagnostycznych, 
leczniczych, naukowych i dydaktycznych. 
2. Komórki, tkanki lub narządy ze zwłok 
ludzkich mogą być pobierane również w czasie 
sekcji zwłok dokonywanej na podstawie 
odrębnych przepisów. 
 

 



 

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 (Dz. U. Nr 169, poz. 
1411): 
  

  Art. 5.  
  1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok 
ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, 
jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. 
  2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie 
ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw 
może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. 
  3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu 
sprzeciw może wyrazić również ten małoletni. 

 

http://www.poltransplant.org.pl/ust_transpl.html
http://www.poltransplant.org.pl/ust_transpl.html
http://www.poltransplant.org.pl/ust_transpl.html


Śmierć mózgu 

 Ustanie krążenia krwi w mózgu; utrzymywanie 
czynność serca i oddychania (stwarzają pozory życia). 
Definicja medyczna. Człowiek nie żyje.  

 Komisja lekarska (3 osoby, co najmniej 1 specjalisty w 
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 1  
specjalista w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii) 
orzeka śmierć mózgową w celu odłączenia od 
aparatury wentylującej zwłoki. 

 Przed odłączeniem aparatury rozpatruje się możliwość 
pobrania niektórych narządów do przeszczepienia. 
Pozostaje kilka godzin – jaka była/byłaby wola 
zmarłego dotyczącej oddania tkanek i narządów po 
śmierci (sprawdzenie w Centralnym Rejestrze 
Sprzeciwów, rozmowa z rodziną).  



Materiał transplantacyjny 

Narządy: 

 serce 

 płuca 

 trzustka 

 wątroba 

 jelito 

 nerki 

 



Materiał transplantacyjny 

Tkanki: 

 tętnice 

 więzadła 

 rogówka i 
twardówka 

 skóra 

 zastawki serca 

 



Marek S.Szczepański, Beata Pawlica: „DAR ŻYCIA I JEGO SPOŁECZNY KONTEKST” 
(badanie 2003);  cyt. Za: http://drugieserce.jaw.pl/ 







Wielkie  religie  
(za: J.Brusiło, Stanowisko wielkich religii wobec pobierania narządów) 

 Prwosławie: przeciw kryterium śmierci mózgowej, 
transplantacja bez nakazu moralnego 

 Protestantyzm: zasada miłości bliźniego; przyjęcie kryterium 
śmierci  

 Buddyzm: „Cztery tantry Medyczne” (VIII w.); wieczność 
narodzin, eliminacja cierpienia, współczucie 

 Hinduizm: medycyna ajurwedy – religijna sztuka lecznicza; 
jedność stworzenia; racjonalizacja współczesna: dawca 
żyjący (pewność zgonu), zgoda rejestrowana 

 Islam: przeszczep organów ludzkich (także serce) i 
zwierzących od dawców dobrowolnych (ocena 
neuropatologiczna), także niewiernych 

 Niespójność (a może: niedogmatyczność? etyczność?) 
stanowska żydowskiego: jako zasługa duchowa lub jako 
bezczeszczenie zwłok 
 



Po „Evangelium vitae”, przed Pro Vita  

 „Technika przeszczepów stanowi wielki krok naprzód w 
dziejach nauki służącej człowiekowi.” 

 „Technika przeszczepów jawi się jako skuteczna metoda 
realizacji podstawowego celu wszelkiej dyscypliny, 
którym jest służba ludzkiemu życiu.” 

 „Jednym ze sposobów krzewienia autentycznej kultury 
życia jest oddawanie organów, zgodnie z wymogami 
etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, 
pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei.” 

 Wypowiedź K. Wojtyły z 2000 r. – Kongres Swiatowego Towarzystwa    

      Transplantologicznego 



Zagadnienia egzaminacyjne (wykł. 10-12) 

 Człowiek zredukowany biopolitycznie (nagie życie, 
peryferium vs centrum, klinika jako miejsce 
wykluczenia, wolność vs bezpieczeństwo, władza 
wiedzy) 

 „Terapia” w sporze bioetycznym (teoria zamiaru, tzw. 
równia pochyła, autonomia podmiotu,  
samostanowienie, paternalizm, pacjent 
kompetentny, precedens a casus, medykalizacja 
życia, terapia vs enhancement) 
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 Dziękuję                                 
za wspólnie 
spędzony semestr! 


