


Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny
Rocz nik 2/2012

Re cen zja wy daw ni cza: 
prof. dr hab. An na Alek sie wicz

Ra da Na uko wa: 
prof. dr hab. Wi ta Szulc – prze wod ni czą ca, 

prof. dr hab. Ali cja Ku czyń ska, dr Ha li na Czer nia nin, mgr Ge no we fa Sur niak

Redakcja:
Wik tor Czer nia nin – re dak tor na czel ny

Ki ria kos Chat zi pen ti dis – se kre tarz re dak cji

Ad res: 
„Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny”

In sty tut Psy cho lo gii, Wy dział Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych, 
Uni wer sy tet Wro cław ski, 

ul. Da wi da 1, 50–527 Wro cław. 
e -ma il: w.czer nia nin@psy cho lo gia.uni.wroc.pl
lub: k.chat zi pen ti dis@psy cho lo gia.uni.wroc.pl

tel.(0 71) 367-20-01 wew. 134, fax (71) 367-41-10

Wszel kie pra wa za strze żo ne. Ska no wa nie i ko pio wa nie za bro nio ne. 

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersją pierwotną czasopisma Przegląd Biblioterapeutyczny / Biliotherapy Review jest wersja drukowana.

Wy da ne sta ra niem In sty tu tu Psy cho lo gii Wy dzia łu Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych 
Uni wer sy te tu Wro cław skie go.

Re dak tor me ry to rycz ny to mu: Wik tor Czer nia nin
Re dak cja po lo ni stycz na: Anna Mackiewicz

Ko rek ta: Anna Świtajska
Skład: In ter graf Gdańsk

Okład ka: Agniesz ka Karmolińska

na kład 40 egz., 
ar ku szy wy daw ni czych 12,25

ISSN 2084-1353

Wy daw nic two Smak Sło wa
ul. So bie skie go 26/4, 81–781 So pot

www.smak slo wa.pl



SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Wik tor Czer nia nin, Ha li na Czer nia nin
Psy cho lo gia li te ra tu ry w świe tle bi blio te ra pii............................................................... 5

An na Wa si lew ska
Mi sty fi ka cje bi blio te ra pii w edu ka cji............................................................................ 43

An na Ma ria Du ba nie wicz
„Zwy cię żył pra wy but nad no gą” – przed miot ja ko no śnik po st trau my....................... 53

To masz Nie miec
Me cha ni zmy obron ne, ka thar sis i in ne aspek ty te ra peu tycz ne 
prze mia ny psy chi ki bo ha te ra po wie ści i fil mu „Me cha nicz na Po ma rań cza” .............. 72

DZIAŁ MIĘDZYNARODOWY

Wiktor Czernianin
Vloga knjižnic v biblioterapevtski dejavnosti na Poljskem ......................................... 98

PRACE UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
BIBLIOTERAPII W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Wio let ta Kar piak
Bi blio gra fia ana li tycz na do za jęć bi blio te ra peu tycz nych z oso ba mi za gro żo ny mi 
wy klu cze niem spo łecz nym or ga ni zo wa nych w Ośrod ku Pro fi lak ty ki Ro dzin nej 
oraz w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach.................................... 105
Aga ta Ję dra siak
War tość bi blio te ra peu tycz na wy bra nych po wie ści Mi la na Kun de ry ........................... 131

Ur szu la Zy bu ra
Współ cze sna ar te te ra pia. Bi blio gra fia ad no to wa na cza so pi sma „Ar te te ra pia” .......... 147

PRO MEMORIA
Da nu ta Bo rec ka -Bier nat
Zbi gniew Skor ny (1926–2012) ................................................................................... 179

Wska zów ki dla au to rów.............................................................................................. 182



TABLE OF CONTENTS

ARTICLES
Wik tor Czer nia nin, Ha li na Czer nia nin
Psy cho lo gy of li te ra tu re in view of bi blio the ra py ......................................................... 5

An na Wa si lew ska
Bi blio the ra py ho axes in edu ca tion ............................................................................. 43

An na Ma ria Du ba nie wicz
”The ri ght shoe has de fe ated the fo ot” 
– an ob ject as a car rier of the po st trau ma .................................................................. .53

To masz Nie miec
De fen se me cha ni sms, ca thar sis and other the ra peu ti cal aspects 
of psy chic chan ge of the cha rac ter of the no vel and film ”A Cloc kwork Oran ge”...... 72

INTERNATIONAL DEPARTMENT

Wiktor Czernianin
Vloga knjižnic v biblioterapevtski dejavnosti na Poljskem ......................................... 98

WORK OF PARTICIPANTS OF POSTGRADUATE STUDIES OF BIBLIOTHERAPY 
FROM THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY AT WROCLAW UNIVERSITY
Wio let ta Kar piak
Ana ly ti cal bi blio gra phy for bi blio the ra peu tic co ur ses with pe ople 
at risk of so cial exc lu sion............................................................................................ 105

Aga ta Ję dra siak
The bi blio the ra peu tic va lue of Mi lan Kun de ra's no vels ............................................... 131

Ur szu la Zy bu ra
Con tem po ra ry art the ra py. An no ta ted bi blio gra phy of the ma ga zi ne ”Art The ra py”..... 147

IN MEMORY

Da nu ta Bo rec ka -Bier nat
Zbi gniew Skor ny (1926–2012).................................................................................... 179

Gu ide li nes for Au thors................................................................................................ 182



Wik tor Czer nia nin
In sty tut Psy cho lo gii

Wy dział Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych
Uni wer sy tet Wro cław ski

Ha li na Czer nia nin
In sty tut Na uk Geo lo gicz nych

Wy dział Na uki o Zie mi i Kształ to wa nia Śro do wi ska
Uni wer sy tet Wro cław ski

Psy cho lo gia li te ra tu ry 
w świe tle bi blio te ra pii

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
I. Psy cho lo gicz ne stu dium pi sa rza. I. 1. Isto ta „pi sar skie go da ru”. I. 2. Pi -
sarz ja ko typ psy cho lo gicz ny i jed nost ka. II. Ba da nie pro ce su twór cze -
go. II. 1. Sto su nek pod świa do mo ści do świa do mo ści w pro ce sie twór -
czym. II. 2. Ro la warsz ta tu pi sar skie go w pro ce sie twór czym. III. Psy-
cho lo gia w utwo rach li te rac kich. III. 1. Psy cho lo gizm w li te ra tu rze. III. 2.
Psy cho lo gizm w ba da niach li te rac kich. III. 2. 1. Psy cho ana li tycz na kry -
ty ka. III. 2. 2. Te ma tycz na kry ty ka. III. 2. 3. Psy cho kry ty ka. III. 2. 4. Ar che-
ty po wa kry ty ka. IV. Pro ble ma ty ka od dzia ły wa nia li te ra tu ry na czy tel ni ka
(psy cho lo gia pu blicz no ści li te rac kiej). IV. 1. Psy cho lo gia od bio ru dzie ła
li te rac kie go. IV. 2. Od bior ca dzie ła li te rac kie go. V. Pod su mo wa nie.

René Wel lek i Au stin War ren ja ko jed ni z nie licz nych au to rów pró bo wa li
wy ja śnić, czym jest „psy cho lo gia li te ra tu ry”. We dług nich ter min ten „ozna -
cza [1] psy cho lo gicz ne stu dium pi sa rza ja ko isto ty ty po wej czy też jed -
nost ki [2] al bo ba da nie pro ce su twór cze go, [3] al bo ana li zę ty pów i praw
psy cho lo gicz nych, któ re spo ty ka my w utwo rach li te rac kich, [4] lub wresz -
cie pro ble ma ty kę od dzia ły wa nia li te ra tu ry na czy tel ni ków (psy cho lo-
gię pu blicz no ści li te rac kiej)”1. Za strze gli się przy tym, że je dy nie trze cia 
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1 R. Wel lek, A. War ren, Teo ria li te ra tu ry, prze kład pod re dak cją i z po sło -
wiem M. Żu row skie go, PWN, War sza wa 1970, rozdz. VIII, Li te ra tu ra i psy cho lo gia,
s. 99. Trud no zna leźć za do wa la ją cą słow ni ko wą de fi ni cję „psy cho lo gii li tera tu ry”,
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de fi ni cja na le ży do na uki o li te ra tu rze w naj ści ślej szym zna cze niu sło wa. Dwie pierwsze
sta no wią dzia ły psy cho lo gii sztu ki i zda niem Wel le ka oraz War re na od da ją nie kie dy
usłu gi przy na wią zy wa niu kon tak tu z li te ra tu rą, czwar ta de fi ni cja na le ży do so cjo lo gii
li te ra tu ry2. Z ta kim uję ciem psy cho lo gii li te ra tu ry ko re spon du je po nie kąd wy po wiedź
Ze no na Wal de ma ra Dud ka: „psy cho lo gia li te ra tu ry, ko rzy sta jąc z od kryć psy cho ana -
li zy czy psy cho lo gii Jun ga, uzy ska ła moż li wość wglą du w pro ces twór czy, po ka za ła wie -
lo wy mia ro wy cha rak ter za gad nień zwią za nych z dzie łem li te rac kim. In te re su je ją zna -
cze nie twór czo ści li te rac kiej dla kon kret ne go czło wie ka i ca łe go or ga ni zmu kul tu ry
oraz pra wa rzą dzą ce prze ży ciem twór czym”3.

W bi blio te ra pii dzie ło li te rac kie in ter pre to wa ne jest ja ko śro dek od dzia ły wa nia te -
ra peu tycz ne go. Ety mo lo gia wy ra zu „bi blio te ra pia” (gr. bi blion – książ ka, the ra peo – le -
czę) wska zu je na je go funk cję i treść, to jest za sto so wa nie lek tu ry ksią żek ja ko środ -
ka lecz ni cze go. Udział po wyż szych za gad nień w ba da niach bi blio te ra peu tycz nych
obej mu je więc przede wszyst kim pro ble ma ty kę psy cho lo gii pu blicz no ści li te rac kiej.
Jest to za tem li te ra tu ro znaw stwo, któ re zaj mu je się nie tyl ko sa my mi dzie ła mi, lecz tak -
że in ten syw no ścią i za kre sem pro ce su roz gry wa ją ce go się mię dzy tek stem (je go au to -
rem) a od bior cą -pa cjen tem, gdyż w po ję ciu bi blio te ra pii – SŁOWO zdol ne jest le czyć
du szę i po móc w le cze niu cia ła4. Cho dzi tu o głęb szy wpływ psy cho lo gicz ny sło wa i tek -
stu, wpływ trwal szy, o kie run kach i skut kach przy naj mniej czę ścio wo za mie rzo nych.
„Sło wo – jak pi sze Z. W. Du dek – i kre owa ny przez nie ob raz są czymś wię cej niż tyl ko
eks pre sją wy obraź ni, ima gi na cją czy ale go rią. Sło wo i ob raz przy na le żą do głęb szych
warstw kul tu ry, są czę ścią zbio ro we go mi tu. […] Li te ra tu ra ma sta łe miej sce w kul tu -
rze i od dzia łu je na czło wie ka w wiel kim trój ką cie, któ ry two rzą trzy wy mia ry pod sta wo -
wej ak tyw no ści ludz kiej: umysł, uczu cia i wy obraź nia. Sło wo, ob raz i mit za go spo da ro -
wu ją wie dzę i in te lekt, wy obraź nię i in tu icję, uczu cia i in dy wi du al ne prze ży wa nie.
Czy ta nie po wie ści, spo tka nie ze sztu ką i li te ra tu rą zda ją się być do świad cze niem nie -
za stą pio nym, gdyż afir mu ją one ir ra cjo nal ny wy miar ist nie nia, wo bec któ re go ra cjo nal -
na wie dza przyj mu je z za sa dy po sta wę kry tycz ną. Psy cho lo gia li te ra tu ry wska zu je, że
moż li wa jest dro ga po zna nia al ter na tyw na wo bec jed no stron nej me to dy obiek tyw nej.
Na stra ja jąc się na od biór i pod da jąc się re flek sji, czy tel nik i in ter pre ta tor do świad cza -
ją prze mia ny za in spi ro wa nej ob ra za mi po wie ści, wzbo ga ca ją swo ją oso bo wość”5.

Za tem psy cho lo gicz ne po dej ście do sztu ki li te rac kiej nie po trze bu je w bi blio te ra pii
żad nych do dat ko wych uza sad nień. Psy cho lo gia wraz z li te ra tu ro znaw stwem współ two -
rzy in ter dy scy pli nar ne pod sta wy teo re tycz ne bi blio te ra pii. W grun cie rze czy sta no wi jej
isto tę, gdyż obej mu je nie zwy kle waż ną pro ble ma ty kę od dzia ły wa nia te ra peu tycz nego

naj czę ściej ha sła te go po pro stu nie ma. Zob. opr. np.: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko -
pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, pod red. J. Sła wiń skie go, Wyd. Osso -
li neum, Wro cław 1976, oraz póź niej sze wy da nia.

2 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 99.
3 Z. W. Du dek, Sło wo wstęp ne, w: Psy cho lo gia li te ra tu ry. Za pro sze nie do in ter pre ta cji, red. se -

rii: Cz. Dzie ka now ski, Wyd. Ene te ia, War sza wa 1999, s. 9.
4 J. Trzy na dlow ski, Bi blio te ra pia – złu dze nia i na dzie je, „Ar te te ra pia II”. Ze szy ty Na uko we 

Nr 52 Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu, Wro cław 1990, s. 53.
5 Z. W. Du dek, op. cit., s. 9–10.



sztu ki li te rac kiej, a ana li za psy cho lo gicz na dzie ła li te rac kie go sta no wi w niej je den
z głów nych ele men tów in ter pre ta cji wcho dzą cy w przed sta wio ne przez R. Wel le ka
i A. War re na za kre sy psy cho lo gii li te ra tu ry. „Do star cza ona – jak pi sze Z. W. Du dek 
– róż nych per spek tyw wi dze nia po wie ści, li te ra tu ry i ca łej kul tu ry. In ter pre ta cje li te -
ra tu ry sta no wią po most mię dzy świa tem wie dzy i świa do mo ści, któ ry re pre zen tu je na
przy kład psy cho ana li za, a świa tem ir ra cjo nal no ści, snu i wy obraź ni, któ ry pie lę gnu je
li te ra tu ra”6. Ro dzi się py ta nie o za sto so wa nie psy cho lo gii li te ra tu ry w bi blio te ra pii,
gdyż „psy cho lo gia li te ra tu ry mo że speł nić ro lę me dia to ra mię dzy świa tem wie dzy i ra -
cjo na li zmu, re pre zen to wa nym przez psy cho lo gię i psy cho ana li zę, a świa tem li te ra tu -
ry, za ko rze nio nym w do świad cze niu świa ta ir ra cjo nal ne go”7. Aby na to py ta nie od po -
wie dzieć, na le ży naj pierw przy po mnieć, w skró cie i z per spek ty wy bi blio te ra pii, głów ne
– we dług R. Wel le ka i A. War re na – za gad nie nia psy cho lo gii li te ra tu ry.

I. Psy cho lo gicz ne stu dium pi sa rza

I. 1. Isto ta „pi sar skie go da ru”

Już sta ro żyt ni Gre cy ko ja rzy li go z „sza leń stwem”, w któ rym wi dzie li coś po śred nie go
mię dzy sta nem neu ro tycz nym a obłą ka niem. „Po eta jest «opę ta ny», cał kiem in ny niż
resz ta lu dzi, nie do rów ny wa im i za ra zem gó ru je nad ni mi, prze ma wia w tran sie, któ -
ry na le ży do sfe ry jed no cze śnie wyż szej i niż szej niż myśl ro zum na”8. We dług in nej,
tak że an tycz nej tra dy cji, dar po etyc ki jest re kom pen sa tą. Oczy wi ście upo śle dze nie
i kom pen sa cja nie za wsze od po wia da ją so bie w spo sób tak pro sty, nie mniej jest to cie -
ka we z per spek ty wy bi blio te ra pii. R. Wel lek i A. War ren po da ją przy kła dy ta kiej kom -
pen sa cji w tra dy cji li te rac kiej: „w Ody sei Mu za ode bra ła De mo do ko so wi wzrok, ale
udzie li ła mu pięk ne go da ru sło wa, po dob nie jak śle py Ty re zjasz zo stał wy na gro dzo ny
ja sno wi dze niem. Po pe był gar ba ty i ma ły jak ka rzeł, By ron miał jed ną no gę krót szą, Pro -
ust był neu ro ty kiem pod wpły wem ast my i swo je go pół ży dow skie go po cho dze nia, 
Ke ats od zna czał się wzro stem niż szym niż prze cięt ny, Tho mas Wol fe nie nor mal nie wy -
so kim”9. Lecz, kon klu du ją au to rzy, „teo ria ta jest zbyt ła twa, że by nie na strę cza ła trud -
no ści. Po fak cie dla każ de go suk ce su moż na zna leźć mo ty wa cję kom pen su ją cą, po nie -
waż każ dy czło wiek ma ja kieś do le gli wo ści, któ re mo gą słu żyć ja ko bodź ce”10. Jed nak że

Psy cho lo gia li te ra tu ry w świe tle bi blio te ra pii 7

6 Ibi dem, s. 10.
7 Ibi dem.
8 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 99.
9 Ibi dem, s. 99–100. We dług le gen dy Ho mer był ślep cem. W Ody sei nie wi do my bard De mo -

do kos opie wał bo ha ter skie czy ny. Te re zjasz był wróż bi tą. Nie któ rzy ba da cze po da ją, że w wie -
lu re gio nach w ry tu al ny spo sób bar dów po zba wia no wzro ku, co mia ło sty mu lo wać ich pa mięć.
Ale xan der Po pe (1688–1744), an giel ski pi sarz, naj wy bit niej szy twór ca i teo re tyk kla sy cy zmu
w Wiel kiej Bry ta nii. Geo r ge Gor don No el By ron (1788–1824), je den z naj więk szych an giel skich
po etów i dra ma tur gów. Mar cel Pro ust (1871–1922), fran cu ski pi sarz, au tor po wie ści W po szu -
ki wa niu stra co ne go cza su. John Ke ats (1795–1821), an giel ski po eta, je den z głów nych przed sta -
wi cie li ro man ty zmu. Tho mas Clay ton Wol fe (1900–1938), po wie ścio pi sarz ame ry kań ski.

10 Ibi dem, s. 100.
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teo ria ta wy ma ga za sta no wie nia się nad sto sun kiem fan ta zji do rze czy wi sto ści. To za -
gad nie nie zaś szcze gó ło wo opi sał Zyg munt Freud w swo im szki cu Pi sarz i fan ta zjo wa -
nie. Freud są dził, że pi sarz czy ni to sa mo, co dziec ko, któ re się ba wi: „stwa rza on świat
fan ta zji, któ ry trak tu je z ca łą po wa gą, czy li wy po sa ża go w wiel kie po ten cja ły afek tów,
ja skra wo od róż nia jąc go od rze czy wi sto ści”11. Pi sarz wła ści wie od wra ca się od rze-
czy wi sto ści, wię cej: jest neu ro ty kiem, po nie waż nie mo że przy jąć po sta wio ne go mu 
wy ma ga nia, zgod nie z któ rym po wi nien zre zy gno wać z re ali za cji swo ich in stynk tów.
Dla te go wła ści wie w sfe rze wy obraź ni roz wi ja peł nię swo ich dą żeń ero tycz nych i am bi -
cjo nal nych. Ale znaj du je tak że dro gę po wro tu z te go fan ta stycz ne go świa ta do rze czy -
wi sto ści. Pi sarz jest więc fan ta stą śnią cym na ja wie, ale spo łecz nie upra wo moc nio nym.
Za miast zmie nić cha rak ter, utrwa la i pu bli ku je swo je uro je nia12. Jak pi sze Zo fia Ro siń -
ska: „wcze sne przy pusz cze nia Freu da do ty czą ce toż sa mo ści me cha ni zmów twór czych
i ner wi co gen nych naj czę ściej by ły wy ra ża ne w li stach do je go przy ja cie la W. Flies sa,
w koń cu XIX i na prze ło mie XX stu le cia. Współ gra ły z ce le bro wa nym w tym cza sie ob -
ra zem ar ty sty ja ko in ne go. […]; np. w li ście z 1897 ro ku pi sał Freud, że «me cha nizm
pi sa nia twór cze go jest ta ki sam jak me cha nizm fan ta zji hi ste rycz nych»”13. Po wo dy in no -
ści ar ty sty upa try wał więc w pa to gen nych czyn ni kach psy chicz nych, w cho ro bie.

„Nie spo sób po mi nąć – pod kre śla Freud w in nym miej scu – kwe stii sto sun ku fan -
ta zji do ma rze nia sen ne go. Tak że na sze noc ne ro je nia to nic in ne go, jak ta kie wła śnie
fan ta zje – mo że my te go do wieść w spo sób nie wąt pli wy ob ja śnia jąc ma rze nia sen ne”14.
Ar ty sta dzię ki szcze gól nym uzdol nie niom na da je jed nak swo im uro je niom po stać rze -
czy wi sto ści no we go ro dza ju i lu dzie uzna ją je za peł no war to ścio we od bi cie au ten tycz -
ne go ży cia. W pew nym sen sie fak tycz nie sta je się on tym bo ha te rem, któ rym chciał być,
kró lem, twór cą, obiek tem uwiel bie nia, nie wcho dząc na krę tą dro gę, ja ką jest po wo -
do wa nie rze czy wi stych zmian w ze wnętrz nym świe cie15. Sko ro ar ty sta mo że stać się
tym bo ha te rem, to rów nież mo że nim być – w świe tle bi blio te ra pii – czy tel nik, któ ry
bar dzo czę sto pra gnie rze czy wi stych zmian za rów no w swo im świe cie we wnętrz nym,
jak i w świe cie ze wnętrz nym. Tak że sa ma twór czość, pi sa nie – w uję ciu bi blio te ra -
peu tycz nym – jest pew nym spo so bem dzia ła nia w ze wnętrz nym świe cie, bo gdy od -
da ją ce mu się ma rze niom fan ta ście wy star cza ma rze nie o za pi sy wa niu swo ich ma rzeń,
to czło wiek, któ ry rze czy wi ście pi sze, jest po chło nię ty czyn no ścią uze wnętrz nia nia się
i przy sto so wy wa nia do spo łe czeń stwa16. 

Freud roz róż niał dwie ka te go rie po etów: jed ną sta no wią ci, „któ rzy – jak daw ni epi -
cy i tra gi cy – przej mu ją go to wą ma te rię od tych [dru ga ka te go ria], któ rzy, jak się wy -
da je, wo le li by czer pać two rzy wo z wła snej fan ta zji”17. Na pew no pi sarz nie jest ty pem
jed no li tym. Uprasz cza jąc spra wę, R. Wel lek i A. War ren po da li ty po lo gicz ną od ręb ność

11 Z. Freud, Dzie ła, t. X, Sztu ki pla stycz ne i li te ra tu ra, rozdz. Pi sarz i fan ta zjo wa nie (1908
[1907]), przeł. R. Resz ke, Wy daw nic two KR, War sza wa 2009.

12 Ibi dem, s. 146–149. Zob. tak że: R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 101.
13 Z. Ro siń ska, Psy cho ana li tycz ne my śle nie o sztu ce, PWN, War sza wa 1985, s. 89–90. Wil helm

Fliess (1858–1928), le karz, twór ca ogło szo nej w 1897 ro ku teo rii bio ryt mów.
14 Z. Freud, op. cit., s. 148–149.
15 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 101.
16 Ibi dem.
17 Z. Freud, op. cit., s. 149.



dwóch ka te go rii: „po ety «opę ta ne go», tzn. cha rak te ry zu ją ce go się au to ma ty zmem, ob -
se sją lub wi zjo ner stwem, i «twór cy», czy li pi sa rza, któ re go pod sta wo wą ce chą jest wy -
uczo na spraw ność, od po wie dzial ne rze mio sło. Ten po dział zda je się mieć pew ne uza -
sad nie nie hi sto rycz ne: po eta «opę ta ny» to wieszcz pry mi tyw ny, sza man, a póź niej
ro man tyk, eks pre sjo ni sta, nad re ali sta […]; po eci re ne san so wi oraz kla sycz ni to przy -
kła dy «twór ców». W tych dwóch ty pach trze ba oczy wi ście wi dzieć nie prze ciw staw ne
moż li wo ści, któ re się wy klu cza ją, lecz bie gu ny; wiel cy pi sa rze […] po win ni być ro zu -
mia ni ja ko «twór cy» i jed no cze śnie ar ty ści na wie dze ni przez «opę ta nie», łą czą cy ob -
se syj nie do zna wa ną wi zję ży cia i świa do mą, pre cy zyj ną sta ran ność w uka zy wa niu tej
wi zji”18. Po twier dza ją to oczy wi ście tak że współ cze śni pi sa rze, na przy kład Cze sław
Dzie ka now ski: „Jest cu dow nie znać sie bie, ale rów nież do brze jest nie znać sie bie, je -
śli się two rzy, bo wte dy nie wia do mo, do kąd się do trze. Wo lę ży wić prze ko na nie, że
je stem ta jem ni cą dla sa me go sie bie, po nie waż wów czas ła twiej jest mi eks pe ry men -
to wać z ję zy kiem, po sta cia mi, fa bu łą, po pro stu zda wać się na in tu icję, któ ra jest in -
ten syw nym wy ra zem spon ta nicz no ści. Zaj mu jąc się li te ra tu rą za wsze wie rzy łem w po -
wią za nia ognia z wo dą, dys cy pli ny ze spon ta nicz no ścią. Dla mnie mi strzo stwo po le ga
na prze ni ka niu się tych dwóch sprzecz no ści”19. 

Trze ba do dać, że naj bar dziej mo że wpły wo we spo śród sfor mu ło wań tej bie gu no -
wo ści oka za ło się to, któ re Fry de ryk Nie tz sche za warł w Na ro dzi nach tra ge dii (1872).
Prze ciw sta wił tam Ap po li na i Dio ni zo sa, grec kich pa tro nów sztu ki, oraz re pre zen to -
wa ne przez nich po sta wy twór cze: psy chicz ny stan ma rze nia i eks ta tycz ne go upo je nia.
Od po wia da to mniej wię cej roz róż nie niu kla sycz ne go „twór cy” i ro man tycz ne go po -
ety „opę ta ne go” al bo wiesz cza20.

I. 2. Pi sarz ja ko typ psy cho lo gicz ny i jed nost ka

Carl Gu staw Jung opra co wał szcze gó ło wą ty po lo gię psy cho lo gicz ną, w któ rej wy -
mia ry „eks tra wer sji” oraz „in tro wer sji” wy zna cza ją po dział w ra mach czte rech ty pów
okre ślo nych prze wa gą my śli, czu cia, in tu icji al bo zmy sło wej wraż li wo ści21. Roz róż nił
więc osiem ty po lo gicz nych grup: dwie po sta wy oso bo wo ścio we oraz czte ry wspo mnia -
ne funk cje, z któ rych każ da mo że dzia łać w spo sób in tro wer tycz ny lub eks tra wer tycz -
ny. Jung pi sał, że „w ogól no ści spe cy fi ka eks tra wer ty ka po le ga na dąż no ści do nie -
ustan nej au to pre zen ta cji i roz sze rza nia sfe ry swych wpły wów na wszyst kich i wszyst ko,
na to miast in tro wer ty ka cha rak te ry zu je ten den cja do obro ny przed rosz cze nia mi świa -
ta ze wnętrz ne go, do moż li wie jak naj więk sze go po wstrzy my wa nia się od ja kie go kol -
wiek wy dat ko wa nia ener gii na rzecz przed mio tu, re kom pen so wa ną przez pra gnie nie
za pew nie nia so bie moż li wie bez piecz nej i sil nej po zy cji”22. In ny mi sło wy, in tro wer sja

18 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 105.
19 Cz. Dzie ka now ski, Roz mo wy o świa do mo ści li te rac kiej, Ene te ia. Wy daw nic two Psy cho lo gii

i Kul tu ry, War sza wa 2006, s. 11.
20 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 105–106.
21 Ibi dem, s. 104. Zob. C. G. Jung, Ty py psy cho lo gicz ne, przeł. R. Resz ke, Wyd. Wro ta KR,

War sza wa 1997, rozdz. X, Ogól ny opis ty pów, s. 369–453.
22 C. G. Jung, op. cit., s. 371.
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i eks tra wer sja to psy chicz ne spo so by ada pta cji. Czyn ni kiem roz strzy ga ją cym w okre -
śle niu, czy ja kiś czło wiek jest in tro wer ty kiem czy eks tra wer ty kiem, w prze ci wień stwie
do okre śle nia, ja ką po sta wę ak tu al nie prze ja wia, nie jest to, co ro bi, lecz ra czej mo ty -
wa cja, któ ra nim kie ru je – kie ru nek, w któ rym je go ener gia za zwy czaj pły nie w spo -
sób na tu ral ny23. „In tro wer sja nor mal nie cha rak te ry zu je się na tu rą wa ha ją cą się, re -
flek syj ną, nie na rzu ca ją cą się, któ ra za do wa la się so bą, uni ka przed mio tów, za wsze
przyj mu je po sta wę tro chę obron ną i wo li kryć się za ba daw czą nie uf no ścią. Eks tra wer -
sja nor mal nie cha rak te ry zu je się na tu rą wy cho dzą cą na prze ciw, otwar tą i zgo dli wą,
któ ra ła two przy sto so wu je się do da nej sy tu acji, szyb ko się przy wią zu je i, usu wa jąc na
bok wszel kie moż li we oba wy, czę sto an ga żu je się bez tro sko i uf nie w nie zna ne sy tu -
acje. W pierw szym przy pad ku naj waż niej szą rze czą jest, oczy wi ście, pod miot, w dru -
gim zaś przed miot”24. To, czy ja kiś czło wiek jest przede wszyst kim in tro wer ty kiem czy
eks tra wer ty kiem, sta je się oczy wi ste do pie ro w związ ku z jed ną z czte rech funk cji,
z któ rych każ da re pre zen tu je szcze gól ną dzie dzi nę: my śle nie od no si się do pro ce su
po znaw cze go, per cep cja jest spo strze ga niem za po śred nic twem fi zycz nych or ga nów
zmy sło wych, uczu cie jest funk cją su biek tyw ne go są du, czy li oce ny, a in tu icja od no si
się do spo strze ga nia za po śred nic twem nie świa do mo ści. W skró cie: funk cja per cep cyj -
na usta la, że coś ist nie je; my śle nie mó wi nam, co to zna czy; uczu cie in for mu je nas, co
to jest war te; a dzię ki in tu icji ma my po czu cie je go moż li wo ści25.

Jak za uwa ży li R. Wel lek i A. War ren: „wbrew te mu, cze go się moż na spo dzie wać,
Jung nie uzna je wszyst kich pi sa rzy za in tu icyj nych in tro wer ty ków, ani na wet ogól nie
– za in tro wer ty ków. Stwier dza tak że – co sta no wi do dat ko we ostrze że nie przed uprasz -
cza niem pro ble mu – że róż ni pi sa rze re ali zu ją w twór czo ści swój typ psy cho lo gicz ny,
ale są i ta cy, któ rzy wy po wia da ją się za po śred nic twem ty pu prze ciw ne go, bę dą ce go
do peł nie niem ich ty pu. Trze ba przy znać, że ho mo scrip tor nie jest ty pem jed no li tym.
Je że li so bie wy obra zi my ro man tycz ną syl wet kę, któ ra by ła by sto pem ta kich pi sa rzy,
jak Co le rid ge, Shel ley, Bau de la ire i Poe, mu si my na tych miast uprzy tom nić so bie, że
ist nie ją rów nież Ra ci ne, Mil ton i Go ethe al bo Ja ne Au stin i Trol lo pe. Moż na za cząć od
roz róż nie nia li ry ków i po etów dra ma tycz nych z jed nej stro ny, prze ciw sta wia jąc im
dra ma tur gów oraz – ja ko ma ją cych wie le wspól ne go ze so bą – po etów epic kich i po -
wie ścio pi sa rzy”26. 

23 D. Sharp, Lek sy kon po jęć i idei C. G. Jun ga, przeł. J. Pro ko piuk, Wyd. Wro cław skie, Wro -
cław 1998, s. 162.

24 Ibi dem.
25 Ibi dem, s. 163.
26 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 104–105. Sa mu el Tay lor Co le rid ge (1772–1834), an giel -

ski po eta, wraz z Wil lia mem Word swor them uzna wa ny za pre kur so ra ro man ty zmu w li te ra tu -
rze bry tyj skiej. Per cy Bys she Shel ley (1792–1822), an giel ski po eta i dra ma turg; przed sta wi ciel
an giel skie go ro man ty zmu. Char les Pier re Bau de la ire (1821–1867), fran cu ski po eta i kry tyk, par -
na si sta za li cza ny do gro na tak zwa nych po etów prze klę tych. Zna ny tak że z prze kła dów, mię dzy
in ny mi utwo rów Ed ga ra Al la na Po ego. Pre kur sor sym bo li zmu i de ka den ty zmu. Ed gar Al lan Poe
(1809–1849), po eta i po wie ścio pi sarz ame ry kań ski. Przed sta wi ciel ro man ty zmu w li te ra tu rze
ame ry kań skiej. Je an -Bap ti ste Ra ci ne (1639–1699), fran cu ski dra ma turg, głów ny przed sta wi ciel
póź no ba ro ko we go kla sy cy zmu. John Mil ton (1608–1674), an giel ski po eta i pi sarz, au tor Ra ju
utra co ne go. Jo hann Wol fgang von Go ethe (1749–1832), naj wy bit niej szy nie miec ki po eta okre -
su ro man ty zmu i je den z naj bar dziej zna czą cych w ska li świa to wej, dra ma turg, pro za ik, uczo ny,



Jung uwa żał, że każ da jed nost ka twór cza „jest dwój nią, czy też syn te zą pa ra dok -
sal nych wła ści wo ści. Z jed nej stro ny jest on czło wie kiem i oso bą, z dru giej jed nak bez -
oso bo wym ludz kim pro ce sem. Ja ko czło wiek mo że on być zdro wy lub cho ry i dla te -
go je go oso bi stą psy cho lo gię moż na i trze ba wy ja śniać w aspek cie oso bo wym.
Na to miast ja ko ar ty sta jest zro zu mia ły je dy nie na pod sta wie swe go twór cze go czy -
nu”27. W kon se kwen cji twier dził, że „isto ta dzie ła sztu ki nie le ży w tym, że jest ono
obar czo ne szcze gól ny mi wła ści wo ścia mi au to ra – im wię cej ta kich wła ści wo ści wy ka -
zu je, tym mniej jest dzie łem sztu ki – lecz w tym, że wzno si się wy so ko po nad mo ty -
wy oso bi ste i prze ma wia z du cha i ser ca twór cy do du cha i ser ca ludz ko ści. Mo ty wy
oso bi ste są ogra ni cze niem, ba, wręcz grze chem sztu ki. «Sztu ka», któ ra wy łącz nie lub
w prze wa ża ją cej mie rze ma cha rak ter oso bi sty, za słu gu je na to, by trak to wać ją jak ner -
wi cę. Je śli szko ła freu dow ska gło si, że każ dy ar ty sta re pre zen tu je oso bo wość in fan tyl -
no -au to ero tycz ną, to sąd ten mo że być słusz ny w od nie sie niu do nie go ja ko oso by,
nie jest jed nak słusz ny w od nie sie niu do ży ją ce go w nim twór cy. Twór ca bo wiem nie
jest ani au to ero tycz ny, ani he te ro ero tycz ny, ani w ogó le ero tycz ny, tyl ko w naj wyż szym
stop niu rze czo wy, bez oso bo wy, a na wet nie ludz ki czy po nad ludz ki, po nie waż ja ko ar -
ty sta jest swym dzie łem, a nie czło wie kiem”28.

Z dru giej stro ny ist nie je bio gra fizm, me to da w ba da niach li te rac kich, po le ga ją ca
na wy ja śnia niu dzieł po przez ta kie czy in ne ele men ty bio gra fii ich au to rów. We dług
tej kon cep cji twór czość jest zde ter mi no wa na przez bieg ży cia pi sa rza i je go wła ści wo -
ści psy cho lo gicz ne, a utwór sta no wi ich po chod ną. Bio gra fizm nie do ce nia za zwy czaj
ta kich ele men tów, jak kon wen cja li te rac ka czy styl epo ki, czę sto zaś trak tu je dzie ło ja -
ko źró dło wie dzy o pi sa rzu29. Nie kie dy prze ciw ni cy bio gra fi zmu, jak by po dzie la jąc po -
glą dy Jun ga, py ta li po iry to wa ni: „Co to wła ści wie ob cho dzi nas, hi sto ry ków li te ra tu -
ry, że au tor Hym nów był w swym ży ciu trzy krot nie żo na ty? Czy nie po win no nam być
wszyst ko jed no, gdzie Ka spro wicz przy szedł na świat: w chłop skiej cha łu pie w Szym -
bo rzu na Ku ja wach czy w szla chec kim dwor ku nie opo dal No wo gród ka? Przed mio tem
na sze go za in te re so wa nia jest prze cież li te ra tu ra, a więc pew ne tek sty, ta kie mia no wi -
cie, któ re wią żą się z funk cją czy też funk cja mi es te tycz ny mi – w żad nym zaś ra zie nie
żo ny po ety”30.

Wy ło ni ły się dwa nur ty ba dań psy cho lo gii jed nost ki twór czej. W pierw szym z nich
punk tem wyj ścia są wła śnie teo rie psy cho lo gicz ne Jun ga, przede wszyst kim zaś je go

po li tyk. Ja ne Au sten (1775–1817), an giel ska pi sar ka. An tho ny Trol lo pe (1815–1882), je den
z naj waż niej szych pi sa rzy an giel skich ery wik to riań skiej. Tak że obec nie na le ży do naj po pu lar niej -
szych pi sa rzy an giel skich.

27 C. G. Jung, Ar che ty py i sym bo le. Pi sma wy bra ne, wy brał, przeł. i wstę pem po prze dził 
J. Pro ko piuk, Czy tel nik, War sza wa 1981, rozdz. Psy cho lo gia i li te ra tu ra, s. 421.

28 Ibi dem.
29 Ha sło „Bio gra fizm” w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła -

wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, pod red. J. Sła wiń skie go, Osso li neum, Wro cław 1976,
s. 51.

30 J. J. Lip ski, Bio gra fia a in ter pre ta cja, w: Z pro ble mów li te ra tu ry pol skiej XX wie ku, t. I,
Mło da Pol ska, red. to mu J. Kwiat kow ski, Z. Ża bic ki, PIW, War sza wa 1965, s. 180. Zob. też:
A. Ca łek, Adam Mic kie wicz – Ju liusz Sło wac ki. Psy cho bio gra fia na uko wa, Wy daw nic two UJ,
Kra ków 2012.
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teo ria ar che ty pu, dla te go też ba da nia te wy stę pu ją w od mia nie współ cze snej kry ty ki
o cha rak te rze psy cho lo gicz no -ge ne tycz nym pod na zwą kry ty ki ar che ty po wej lub mi -
to gra ficz nej. Zaj mu je się ona tym, jak w li te ra tu rze trwa ją pra sta re wy obra że nia, uję -
cia, ob ra zy oraz zwią za ne z ni mi emo cje i prze świad cze nia, na cisk pa da jed nak tak że
na prze obra że nia, ja kim one w li te ra tu rze ule ga ją. Na dzie ło li te rac kie w tym uję ciu
skła da ją się ar cha icz ne wzor ce ist nie ją ce w psy chi ce, je go za sad ni czym punk tem od -
nie sie nia są tra dy cyj ne sym bo le i mi ty31. Pod sta wą dru gie go nur tu są teo rie psy cho lo -
gicz ne Freu da, zwłasz cza psy cho ana li za, dla te go też ba da nia te wy stę pu ją w od mia -
nie współ cze snej kry ty ki o cha rak te rze psy cho lo gicz no -ge ne tycz nym pod na zwą kry ty ki
psy cho ana li tycz nej. Po słu gu jąc się na rzę dzia mi wy pra co wa ny mi przez Freu da (mię -
dzy in ny mi w ana li zie snów), ba da ona dzie ło ja ko świa dec two spo so bów prze ży wa -
nia wła ści wych pi sa rzo wi, je go kom plek sów, nie świa do mo ści, uta jo nych dą żeń i tym
po dob nych32. Oba nur ty zre fe ru je my, od wo łu jąc się do usta leń Zo fii Mi to sek33.

Za słu gą psy cho ana li zy, pi sze Zo fia Mi to sek, by ło od kry cie uta jo nych mo ty wa cji
za cho wań czło wie ka, któ re ma ją źró dło w je go fi zjo lo gicz nej struk tu rze34. Freud prze -
ciw sta wił hu ma ni sty ce – któ ra w świa do mym dzia ła niu wi dzia ła swo istość czło wie ka
– wi zję in dy wi du um roz dar te go przez sprzecz no ści: ego istycz ny, po bu dza ny przez na -
tu rę po pęd i sfe rę or ga ni za cji spo łecz nej, chro nią cej zbio ro wość przed de struk cyj ny -
mi in stynk ta mi jed nost ki, przy czym po trak to wał czło wie ka ja ko oso bo wość, a nie ja -
ko eg zem plarz ga tun ku. Struk tu rę psy chicz ną okre ślił ja ko współ dzia ła nie sfe ry
po pę dów (Id), sfe ry kon tro lo wa nych za cho wań (Ego35) oraz po la zin te rio ry zo wa nych
norm i za ka zów spo łecz nych (Su per ego)36. Sprze ci wił się twier dze niu, że za cho wa nia
są zdo mi no wa ne przez świa do mość; nie zre zy gno wał jed nak z te go po ję cia, któ re mu
prze ciw sta wił dwie opo zy cyj ne ka te go rie: nie świa do mość i pod świa do mość. Ta pierw -
sza jest dzie dzi ną wro dzo nych po pę dów; obok nich jed nak znaj du ją się w tej sfe rze pra -
gnie nia wy par te, acz kol wiek nie znie sio ne, któ re szu ka ją po wro tu do świa do mo ści i uj -
ścia w dzia ła niu. Pod świa do mość z ko lei ozna cza sfe rę tre ści ak cep to wa nych przez
świa do mość, po zo sta ją cych jed nak po za jej kon tro lą, ta kich jak wspo mnie nia czy aso -
cja cje37. Rów no wa ga, roz wią za nie kon flik tów na stę pu je za spra wą Ego, któ re dys po -
nu jąc cen zu rą, po zwa la na re ali za cję pew nych pra gnień, a tak że zmu sza pod miot do
wy par cia się in nych. Pro ces wy par cia, nie zwy kle istot ny w ca łej eko no mii po pę dów,
po le ga na znie sie niu al bo na prze nie sie niu do sfe ry nie świa do mo ści okre ślo nych my -
śli, dą żeń, ob ra zów, wspo mnień. In ną kon se kwen cją stłu mie nia pra gnień jest po wsta -
wa nie fan ta zma tów, któ re sta no wią for ma cje za stęp cze, ro dza je sce na riu szy sku pio -
nych wo kół te ma tu speł nie nia. Sfe ra fan ta zma tów znaj du je się na ogół w świa do mo ści:

31 Ha sło „Ar che ty po wa kry ty ka”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska,
J. Sła wiń ski, op. cit., s. 32.

32 Ibi dem, ha sło „Psy cho ana li tycz na kry ty ka”, s. 356.
33 Z. Mi to sek, Teo rie ba dań li te rac kich, wyd. 3, PWN, War sza wa 1995.
34 Ibi dem, s. 158.
35 Zob. Z. Freud, Po za za sa dą przy jem no ści, przeł. J. Pro ko piuk, PWN, War sza wa 1975, 

s. 96 i n.
36 Ibi dem, s. 159.
37 Ibi dem.



skła da ją się na nią ma rze nia, wy obra że nia, fik cje. Fan ta zma ty nie świa do me re ali zu ją
się w snach. Psy cho ana li za gło si, że każ dy sen oka zu je się speł nie niem ja kie goś pra -
gnie nia, choć rzad ko kie dy speł nie nie to w ob ra zie sen nym na stę pu je w spo sób ja sny
i czy tel ny. Sa ma sym bo li ka nie jest wy ni kiem pra cy snu: we dług Freu da ma rze nie sen -
ne po słu gu je się sym bo la mi, któ re są już go to we w my śli nie świa do mej. Stwo rzył na -
wet na uży tek in ter pre ta cji snów wła sną teo rię sym bo lu. Wi dział w nim jed nost kę zna -
cze nio wą o cha rak te rze ob ra zo wym, któ rej sens da je się od szy fro wać przez od nie sie nie
do me cha ni zmów nie świa do mo ści, głów nie do po pę dów ero tycz nych. Pra ca ar ty stycz -
na ma po dob ne źró dła jak pra ca snu. W uję ciu Freu da twór cze za cho wa nia czło wie -
ka są wa rian ta mi czy ma ska mi za wsze tej sa mej struk tu ry oni rycz nej; oso ba po grą żo -
na w ma rze niach jed no cze śnie zmu szo na jest kie ro wać się za sa dą rze czy wi sto ści 38.
Freud pi sał: „śnią cy na ja wie sta ran nie ukry wa swo je fan ta zje przed in ny mi, po nie waż
wy czu wa po wo dy, by się ich wsty dzić. […] W tech ni ce prze zwy cię ża nia tej od ra zy, któ -
ra na pew no ma coś wspól ne go z ba rie ra mi wzno szą cy mi się mię dzy każ dym po szcze -
gól nym Ego a in ny mi, tkwi wła ści wa ars po eti ca”39.

Jed ną z moż li wo ści za spo ko je nia po pę du jest je go sub li ma cja: po pęd zo sta je ode -
rwa ny od pier wot nych bodź ców sek su al nych i skie ro wa ny na ce le czy obiek ty spo łecz -
nie uzna ne. W tym miej scu wy ła nia się nie zwy kle istot ny pro blem za leż no ści mię dzy
ak tyw no ścią ludz ką a sfe rą kul tu ry. Dzia ła nia czło wie ka, tak że te, któ re nie ma ją nic
wspól ne go z ży ciem ero tycz nym, znaj du ją przy czy nę w dy na mi ce po pę dów. Ce chą ga -
tun ko wą czło wie ka jest zdol ność do re ali za cji pra gnień w spo sób za ma sko wa ny, sym -
bo licz ny, w for mie ste reo ty po wej. Dzię ki me cha ni zmo wi sub li ma cji ist nie je twór czość
ar ty stycz na. Jest ona kom pro mi sem mię dzy wy ma ga nia mi Id a nor ma mi kul tu ry. Przy
czym w kon cep cji Freu da kul tu ra nie jest sprzy mie rzeń cem po pę dów40. Prze ciw nie, ja -
ko sys tem norm mo ral nych i re li gij nych, ja ko zbiór re guł za cho wa nia wy pra co wa nych
przez spo łe czeń stwo prze ciw sta wia się ona psy chi ce in dy wi du al nej w jej ego istycz nych
pra gnie niach. W tym aspek cie wszyst kie kul tu ry są po dob ne; ich za da niem jest okieł -
zna nie bio lo gicz nych in stynk tów. Czy nią to za po mo cą otwar tych re pre sji (po tę pie nie,
od rzu ce nie) bądź też po słu gu jąc się nor ma mi uwew nętrz nio ny mi w Su per ego41.

Li te ra tu ra od kry wa to, co rzą dzi ży ciem ludz kim, a co jest ukry te przed sa my mi
ludź mi: sfe rę nie świa do mo ści. Dzie ło li te rac kie sta no wi syn te zę, w któ rej cen trum
znaj du je się po stać ja ko ca łość za cho wań mo ty wo wa nych na róż nych po zio mach mo -
ty wa cji. Jest to rów nież tek stem od sy ła ją cym do pew nej (skom pli ko wa nej) rze czy wi -
sto ści po za li te rac kiej – do bio gra fii au to ra. Sta no wi eks pre sję je go psy chi ki. Dzie ło li -
te rac kie stwa rza tym sa mym moż li wo ści ana li zy psy chi ki au to ra w jej naj głęb szych,
nie uświa do mio nych przez sa me go pi sa rza, po kła dach, w ak tach wy par cia się, sub sty -
tu cji, sub li ma cji. Wie dza pi sar ska we dług Freu da pły nie nie ty le z ob ser wa cji świa ta,
ile z oso bi ste go do świad cze nia lub in tu icji, któ rej źró dła kry ją się w nie świa do mo ści

38 Ibi dem, s. 160–161.
39 Z. Freud, Pi sarz i fan ta zjo wa nie, op. cit., s. 152.
40 Zob. Z. Freud, Kul tu ra ja ko źró dło cier pień, w: idem, Czło wiek, re li gia, kul tu ra, wy bór i prze -

kład J. Pro ko piuk, wstęp B. Su cho dol ski, Książ ka i Wie dza, War sza wa 1967.
41 Z. Mi to sek, op. cit., s. 160-161.
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pod mio tu twór cze go. Od kryw czość li te ra tu ry po le ga na tym, że ar ty sta dzię ki szcze -
gól ne mu ta len to wi jest w sta nie opi sać fe no me ny nie świa do mo ści, dą że nia i po pę dy.
Wy ni ka to przede wszyst kim z su biek tyw ne go cha rak te ru twór czo ści, al bo wiem „po -
wie ścio pi sarz – pi sze Freud – kon cen tru je uwa gę na swo jej wła snej du szy, wsłu chu je
się uważ nie w jej wszyst kie moż li wo ści i za miast wy przeć się jej w świa do mej kry ty -
ce, wy ra ża ją ar ty stycz ny mi środ ka mi”42. W li te ra tu rze do ko nu je się to za po mo cą ope -
ra cji sym bo li za cyj nych, zbli żo nych do pra cy snu i prze bie ga ją cych na dwóch po zio -
mach. Je den z nich to po ziom pi sa nia, wy bo ru słów, ukła du fa bu ły. Jest to etap
świa do mej dzia łal no ści, pro duk cji ar ty stycz nej. We dług Freu da zaj mu je on nie wie le
miej sca w ca łym ak cie twór czym, któ re go pod sta wą sta ją się nie uświa do mio ne sko ja -
rze nia, czy li to, co prze ma wia przez dzie ło pi sa rza wbrew je go wo li, tak jak w lap su -
sach ję zy ko wych wbrew wo li mó wią ce go prze ja wia ją się je go nie uświa do mio ne pra -
gnie nia. Utwór sta no wi re pre zen ta cję in ne go, nie ar ty stycz ne go po rząd ku; funk cją
pod mio tu twór cze go nie jest kre acja, ale wy ra że nie po kła dów psy chi ki nie ja snych dla
te goż pod mio tu43. 

Na przy kład pierw sza pra ca Freu da o li te ra tu rze, to jest Obłęd i sny w „Gra di vie”
Wil hel ma Jen se na (1907)44, zda je się od bie gać od sta łych za in te re so wań psy cho ana -
li tycz nych. Opo wia da nie Jen se na45 przy ku wa uwa gę Freu da nie ty le ja ko for ma cja
sub li ma cyj na, ile ja ko prze kaz pew nej wie dzy o rze czy wi sto ści. Freud w swo im stu -
dium nie mo że się na dzi wić, że duń ski ar ty sta opi sał w dzie le, w hi sto rii bo ha te ra, ob -
ja wy neu ro zy, któ re on sam ja ko le karz od krył kil ka lat póź niej na pod sta wie ba dań
eks pe ry men tal nych. No wel ka opo wia da o mło dym ar che olo gu, któ ry urze czo ny zo -
stał pięk nem mło dej Gre czyn ki, przed sta wio nej na pła sko rzeź bie. W ma rze niach
i snach wi dział ją ja ko przy sy pa ną przez gru zy ofia rę trzę sie nia zie mi w Pom pei. Nie -
ba wem po je chał tam i zna lazł dziew czy nę, któ ra sta no wi ła ucie le śnie nie je go wy -
śnio ne go ide ału. W mia rę jak ją po zna wał, oka za ło się, że by ła je go to wa rzysz ką za -
baw w dzie ciń stwie, o któ rej zu peł nie za po mniał. W ana li zie Freud gru zy Pom pei
przy rów ny wał do re pre sji, któ ra „po kry wa war stwą nie świa do mo ści, lecz nie za cie -
ra zu peł nie śla dów daw nych prze żyć”. Pro ces zaś „od po zna wa nia” wła snej, wspól nej
prze szło ści bo ha te ra no wel ki i je go pięk nej uko cha nej przy rów ny wał do se an su psy -
cho ana li tycz ne go. Spraw dzi ło się przy pusz cze nie Freu da, że opo wieść Jen se na osnu -
ta by ła na je go wła snych do świad cze niach. Otóż pi sarz ten od po wie dział na py ta nie
Freu da, że fak tycz nie przy jaź nił się w dzie ciń stwie z dziew czyn ką, któ ra na stęp nie
zmar ła na gruź li cę. Wie le lat póź niej po znał mło dą ko bie tę przy po mi na ją cą mu je go
przy ja ciół kę z lat dzie cin nych46.

42 Z. Freud, Traum deu tung, w: idem, Ge sam mel te Schri ften, t. II, rozdz. Trau mar be it, Le ip zig
1925. Cyt. za: Z. Mi to sek, op. cit., s. 162.

43 Z. Mi to sek, op. cit., s. 164.
44 Zob. Z. Freud, Dzie ła, t. X, Sztu ki pla stycz ne i li te ra tu ra, rozdz. Obłęd i sny w „Gra di vie”

Wil hel ma Jen se na (1907) [1906], przeł. R. Resz ke, Wy daw nic two KR, War sza wa 2009, s. 6 i n.
45 Jo han nes Vil helm Jen sen (1873–1950) – duń ski pro za ik i po eta, lau re at Na gro dy No bla

w dzie dzi nie li te ra tu ry za rok 1944. 
46 K. Po spi szyl, Zyg munt Freud – czło wiek i dzie ło, wyb. tek stów i tłum. B. Ko cow ska, A. Czow -

nic ka, M. Al biń ski, L. Je kels, Osso li neum, Wro cław 1991, s. 56–57.



Ana li za dzieł So fo kle sa, Szek spi ra, Go ethe go, wresz cie sa me go Jen se na pro wa dzi
Freu da do wnio sku, że „po eci i pi sa rze po zna ją, w spo sób in tu icyj ny, zja wi ska, do któ -
rych na sza szkol na mą drość nie od wa ży ła się jesz cze do trzeć. W wie dzy o du szy ludz -
kiej są oni dla nas, lu dzi po spo li tych, mi strza mi, po nie waż czer pią ze źró deł, któ re
nam wy da ją się jesz cze nie moż li we do przy ję cia w na uce”47. Za tem i uczo ny, i ar ty sta
do ko nu ją ope ra cji z za kre su po zna nia. Dzie ło li te rac kie jest prze kaź ni kiem pew nej
rze czy wi sto ści, któ ra by naj mniej nie jest oczy wi sta dla sa me go pod mio tu twór cze go
– to nie świa do mość. Psy cho ana li za ja ko wie dza o po pę dach, snach i fan ta zma tach ma
przy wró cić ra cjo nal ny sens tej rze czy wi sto ści, ma ob na żyć jej me cha ni zmy przed isto -
ta mi, któ ry mi owe me cha ni zmy kie ru ją. Po dob ną funk cję ra cjo na li zu ją co -po znaw czą
mia ła by speł niać li te ra tu ra48. 

Po znaw cze moż li wo ści li te ra tu ry za płod ni ły wy obraź nię na uko wą Freu da. Istot na
część ter mi no lo gii ana li tycz nej po cho dzi z sy tu acji li te rac kich: naj sław niej sza ka te go -
ria to „kom pleks Edy pa” na przy kład w po sta ci Ham le ta. Li te ra tu ra za pew ni ła nie -
ja ko punkt wyj ścia i hi po te zy ba dań me dycz nych. Kon se kwen cją te go by ło zwró ce nie
pil niej szej uwa gi na sa mą kre ację li te rac ką, trak to wa ną ja ko przed miot, a nie tyl ko
śro dek stu diów49. Dla te go też w pierw szej fa zie roz wo ju psy cho ana li za li te rac ka in te -
re so wa ła się przede wszyst kim ana li zą dzie ła ja ko do ku men tu psy cho lo gicz ne go, po -
zwa la ją ce go na ujaw nie nie istot nych wła ści wo ści świa ta psy chicz ne go pi sa rza. Na
przy kład Ma ria Bo na par te, uczen ni ca Freu da, kon ty nu owa ła psy cho ana li zę pi sa rza
i po sta ci li te rac kich, po słu gu jąc się apa ra tu rą po ję cio wą me dy cy ny (w Pol sce naj bar -
dziej zna ne jest jej stu dium o E. A. Po em)50. W kon tek ście psy cho ana li zy rów nież pol -
scy ba da cze, szcze gól nie przed wo jen ni (By chow ski, Szu man), ana li zo wa li do ro bek li -
te rac ki twór ców na przy kład ro man tycz nych, a szcze gól nie dzie ła i oso bo wość
Sło wac kie go, Że rom skie go czy Gom bro wi cza51. 

Nie świa do mość sta ła się też przed mio tem ba dań Car la Gu sta wa Jun ga. Pro po zy -
cje je go sta no wią po le mi kę, za ra zem prze dłu że nie kon cep cji Freu da. Obu uczo nych
wią że hi po te za o ist nie niu nie świa do mo ści. Dzie ło li te rac kie ja ko pro jek cja fan ta zma -
tu (Freud uwa żał, że mię dzy au to rem a je go dzie łem po śred ni czy nie ty le ję zyk, po -
ety ka, rze czy wi stość obiek tyw na, hi sto ria, spo łe czeń stwo, ile ra czej fan ta zmat52) jest
dla Jun ga jed no cze śnie pew ną wi zją o cha rak te rze ogól nym. O ist nie niu nie świa -
do mo ści zbio ro wej mo że my się do wie dzieć tyl ko na pod sta wie jej re zul ta tów. „Nie 
ma żad nych wro dzo nych wy obra żeń – pi sał Jung – ist nie ją na to miast wro dzo ne 
ich moż li wo ści, któ re na wet naj śmiel szej fan ta zji wy zna cza ją okre ślo ne gra ni ce […].

47 Z. Freud, Dzie ła, Tom X, Sztu ki pla stycz ne i li te ra tu ra, rozdz. Obłęd i sny w „Gra di vie” Wil -
hel ma Jan se na (1907 [1906], przeł. R. Resz ke, Wy daw nic two KR, War sza wa 2009, op. cit., s. 8.

48 Z. Mi to sek, op. cit., s. 163.
49 Ibi dem, s. 162.
50 Zob. M. Bo na par te, Psy cho ana li tycz na in ter pre ta cja opo wia da nia „Be re ni ce” Ed ga ra Al la na

Poe, przeł. T. Ry bow ski, w: Sztu ka in ter pre ta cji, t. I, wy bór i oprac. H. Mar kie wicz, Osso li neum,
Wro cław, s. 505 i n.

51 Zob. np. M. Lu bań ski, Kry ty ka li te rac ka i psy cho ana li za. O pol skiej psy cho ana li tycz nej kry -
ty ce li te rac kiej w okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, Wyd. Ene te ia, War sza wa 2008. 

52 Z. Mi to sek, op. cit., s. 164.
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Pra obraz, czy li ar che typ, jest po sta cią de mo na, czło wie ka lub pro ce su – któ ra po wra -
ca w to ku dzie jów tam, gdzie swo bod nie prze ja wia się twór cza fan ta zja”53. Ar che ty -
py prze ka zy wa ne są z po ko le nia na po ko le nie, tak jak umie jęt ność ży cia i przy sto so -
wa nia się w na tu rze prze ka zy wa ne są w ge nach zwie rzę cych. Jung pod trzy mu je te zę
o bio lo gicz nych źró dłach za cho wa nia. Te za ta ma jed nak w teo rii ar che ty pów sens
moc niej szy. I tak we dług Freu da sfe ra kul tu ry by ła efek tem spo łecz ne go współ ży cia
lu dzi i prze ciw sta wia ła się te mu, co bio lo gicz ne w czło wie ku. W uję ciu Jun ga na to -
miast kul tu ra jest prze dłu że niem al bo obiek ty wi za cją bio lo gii. W kon cep cji Freu da kul -
tu ra ist nia ła ja ko sys tem norm, za ka zów i na ka zów, a nie ja ko ze spół tre ści. U Jun -
ga to se man ty ka kul tu ry – czy li wła śnie ów ze spół tre ści – by ła te ma tem je go roz -
wa żań54. 

Teo ria nie świa do mo ści zbio ro wej rzu tu je na kon cep cję sztu ki. I Freud, i Jung
trak tu ją sztu kę ja ko dar czy kon se kwen cję sił nie za leż nych od ar ty stów; sam twór ca
jest prze kaź ni kiem tych bodź ców, in dy wi du al nych czy zbio ro wych. Jung uwa żał, że
„ta jem ni ca twór czo ści, po dob nie jak wol ność wo li, jest pro ble mem trans cen dent nym,
któ re go psy cho lo gia nie mo że roz wią zać, mo że go tyl ko opi sać. Po dob nie sam twór -
ca jest za gad ką, któ rej roz wią za nia wpraw dzie szu ka my na wie le spo so bów, ale 
za wsze nada rem nie”55. Z jed nej stro ny Jung pi sze o twór czo ści „psy cho lo gicz nej”,
czy li ta kiej, w któ rej au tor świa do mie, po słu gu jąc się od po wied ni mi na rzę dzia mi ar -
ty stycz ny mi, ana li zu je uczu cia i prze ży cia po sta ci. Z dru giej prze ciw sta wia tej sztu -
ce twór czość „wi zjo ner ską”, któ ra wy ra ża prze ży cia znaj du ją ce się po za in dy wi du al -
ną psy chi ką, w sfe rze nie świa do mo ści zbio ro wej: „spe cy ficz na psy cho lo gia ar ty sty
jest spra wą ko lek tyw ną, a nie oso bi stą. Al bo wiem sztu ka jest mu wro dzo na jak po -
pęd, któ ry go opa no wu je i czy ni swym na rzę dziem. Tym, co osta tecz nie prze ja wia
w nim swą wo lę, nie jest on sam ja ko oso ba, lecz dzie ło sztu ki. Ja ko oso ba mo że on
mieć swe na stro je, chę ci i wła sne ce le, na to miast ja ko ar ty sta jest «czło wie kiem»
w wyż szym zna cze niu – jest czło wie kiem ko lek tyw nym, któ ry prze no si i kształ tu je
dzia ła ją cą nie świa do mie du szę ludz ko ści. To jest je go urząd, któ re go cię żar by wa
czę sto tak prze moż ny, iż ludz kie szczę ście i wszyst ko, co na da je war tość ży ciu zwy -
kłe go czło wie ka, za zrzą dze niem lo su pa da je go ofia rą”56. U Jun ga za tem, w prze ci -
wień stwie do „pra cy snu” Freu da, wszel ka li czą ca się twór czość jest opę ta na przez nie -
świa do me „wyż sze” si ły ludz ko ści. Z te go po wo du ży cie ar ty sty, zwłasz cza ge nial ne go,
by wa cza sa mi peł ne kon flik tów, „gdyż wal czą w nim dwie mo ce: z jed nej stro ny zwy -
kły czło wiek ze swo im uspra wie dli wio nym dą że niem do szczę ścia, za do wo le nia i po -
czu cia bez pie czeń stwa, z dru giej zaś bez względ na, twór cza pa sja, któ ra nie kie dy po tra -
fi znisz czyć wszel kie oso bi ste pra gnie nia. To jest po wo dem, dla któ re go oso bi ste ży cie
ty lu ar ty stów jest tak bar dzo nie za do wa la ją ce, a na wet tra gicz ne: nie wsku tek ta jem -
ne go zrzą dze nia, lecz wsku tek niż szo ści lub nie do sta tecz nej zdol no ści przy stoso wa nia

53 C. G. Jung, O sto sun ku psy cho lo gii ana li tycz nej do dzie ła po etyc kie go, w: idem, Ar che ty py
i sym bo le, op. cit. Cyt. za: Z. Mi to sek, op. cit., s. 167.

54 Z. Mi to sek, op. cit., s. 167–168.
55 C. G. Jung, Psy cho lo gia i li te ra tu ra, w: idem, Ar che ty py i sym bo le, op. cit., s. 419–420.
56 Ibi dem, s. 422.



się ich ludz kiej oso bo wo ści. Rzad ko moż na spo tkać czło wie ka twór cze go, któ ry nie
mu siał by dro go za pła cić za bo ską iskrę swych wiel kich zdol no ści. […] Jest ja sne, że
ar ty stę trze ba tłu ma czyć bio rąc za punkt wyj ścia je go sztu kę, a nie nie do stat ki je go
na tu ry i je go oso bi ste kon flik ty, któ re są je dy nie ża ło snym re zul ta tem fak tu, iż jest on
ar ty stą, tj. czło wie kiem, na któ re go na ło żo no więk szy cię żar niż na zwy kłych śmier -
tel ni ków”57.

Ar che typ jest to wro dzo na część psy che, struk tu ry zu ją ce wzor ce psy cho lo gicz ne -
go za cho wa nia po wią za ne z in stynk tem, hi po te tycz na ca łość nie moż li wa do przed sta -
wie nia w swej isto cie, a oczy wi sta tyl ko po przez swo je prze ja wia nie się58. To klu czo we
po ję cie psy cho lo gicz ne wpro wa dzo ne przez Jun ga ozna cza pra sta ry wzo rzec wcho dzą -
cy w ob ręb zbio ro wej nie świa do mo ści, ist nie ją cy od wiecz nie w umy sło wo ści ludz kiej,
okre śla ją cy wy obra że nia o świe cie, prze ży cia re li gij ne, za cho wa nia, bę dą cy re pre zen -
ta cją ko niecz nej psy cho lo gicz nej re ak cji na pew ne ty po we sy tu acje. Świa do mość nie 
mo że ni gdy do trzeć do sa me go ar che ty pu, do stęp ne są jej tyl ko obiek ty wi za cje i kon -
kre ty za cje. Ar che ty py utrwa lo ne głę bo ko w psy chi ce ludz kiej ujaw nia ją się w róż nych
dzie dzi nach wie dzy i dzia łal no ści. Sam ar che typ jest nie zmien ny, nie pod le ga prze mia -
nom hi sto rycz nym, je go ak tu ali za cja mi są sym bo le i ob ra zy ar che ty po we, kształ tu ją -
ce się w róż nych dzie dzi nach dzia łal no ści ludz kiej, tak że w sztu ce59. „Ar che typ sam
w so bie nie jest ani do bry, ani zły – pod kre ślał Jung – do pie ro w ze tknię ciu ze świa -
do mo ścią sta je się al bo do bry, al bo zły lub przy bie ra po stać dwój ni prze ci wieństw.
O tym opo wie dze niu się za do brem lub złem de cy du je, świa do mie lub nie świa do mie,
ludz ka po sta wa. Ist nie je wie le ta kich pra obra zów, wszyst kie one jed nak tak dłu go nie
po ja wia ją się w snach jed nost ki ani w dzie łach sztu ki, do pó ki nie zo sta ną po bu dzo ne
do te go przez świa do mość scho dzą cą z wła ści wej dro gi”60.

Prze my śle nia Jun ga pod trzy mu je i roz wi ja – jak już wspo mnia no – wer sja kry ty -
ki li te rac kiej, któ ra okre śla się ja ko „ar che ty picz na” czy „mi to gra ficz na”. Zgod nie z nią
in ter pre ta cją dzie ła jest ujaw nie nie obec nych w nim ob ra zów ar che ty po wych. Po ję cie
ar che ty pu ule ga zwy kle na tym te re nie prze kształ ce niom i na przy kład w pra cach Nor -
th ro pa Frye’a, czo ło we go ame ry kań skie go przed sta wi cie la te go nur tu, rów na się trwa -
le obec nym w li te ra tu rze mo ty wom wy wo dzą cym się z mi tu i ry tu ału. Ar che ty py zo -
sta ły tu odłą czo ne od pro ble ma ty ki nie świa do mo ści zbio ro wej, na cisk po ło żo no na
ich prze kształ ce nia za leż ne od prze mian sa mej li te ra tu ry. „Po szu ki wa nie ar che ty pów
– pi sze N. Frye – jest swe go ro dza ju an tro po lo gią li te rac ką, ba da ją cą, w ja ki spo sób ka -
te go rie przed li te rac kie, ta kie jak mit i po da nie lu do we, sta ją się źró dłem na tchnie nia
dla li te ra tu ry”61. Jest to więc po sta wa, któ ra dość eklek tycz nie łą czy teo rię ar che ty pów
z fi lo zo fią mi tu oraz osią gnię cia mi et no gra fii. Z ko lei An giel ka Maud Bod kin za sto so -
wa ła Jun gow ską teo rię ar che ty pów w pra cy z 1934 ro ku, za ty tu ło wa nej Ar che ty pal

57 Ibi dem, s. 422–423.
58 D. Sharp, op. cit., s. 41–42.
59 Ha sło „Ar che typ”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła wiń -

ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 32.
60 C. G. Jung, Ar che ty py i sym bo le, op. cit., s. 425.
61 N. Frye, Ar che ty py li te ra tu ry, przeł. A. Bej ska, w: Współ cze sna teo ria ba dań li te rac kich za gra -

ni cą. An to lo gia, t. II, oprac. H. Mar kie wicz, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1976, s. 311.
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Pat terns in Po etry62. W Pol sce in spi ra cje Jun gow skie obec ne są na przy kład w ba da niach
lite ra tu ry dla dzie ci i mło dzie ży, choć by w książ ce Ali cji Ba luch Ar che ty py li te ra tu ry
dzie cię cej63.

Teo rie Freu da i Jun ga do ty czą ce psy cho lo gii pi sa rza by ły i są przed mio tem uza -
sad nio nej cie ka wo ści ba daw czej. Moż na bo wiem pi sa rza za kla sy fi ko wać we dług ka -
te go rii psy cho lo gicz nych i fi zjo lo gicz nych, opi sać cho ro bli we ry sy je go umy sło wo ści.
Źró dłem in for ma cji dla psy cho lo ga li te ra tu ry mo gą być za rów no do ku men ty po za li te -
rac kie, jak i utwo ry ba da ne go pi sa rza. W tym dru gim wy pad ku trze ba – dla kon tro li
– się gać po fak ty ze wnętrz ne i do kład nie in ter pre to wać tek sty. Rów nież pro ces twór -
czy pi sa rza mo że być war to ścio wym uzu peł nie niem ba dań je go psy cho lo gii.

II. Ba da nie pro ce su twór cze go

Przez „pro ces twór czy” na le ży ro zu mieć ca ły je go prze bieg: od pod świa do mych na -
ro dzin dzie ła do koń co wych po pra wek, bę dą cych u nie któ rych pi sa rzy naj bar dziej
twór czą fa zą ich pra cy64. W każ dym wy pad ku – wy ja śnia Ja nusz Sła wiń ski – ce lem
jest przed sta wie nie stop nio we go na ra sta nia dzie ła od naj bar dziej pier wot nych sta -
diów za mia ru ar ty stycz ne go, po przez kry sta li za cję po my słu, dzia ła nia wy ko naw cze,
do osta tecz ne go kształ tu, w któ rym go to we dzie ło od ry wa się od swe go spraw cy.
W ba da niach ta kich głów ny ak cent mo że pa dać bądź na psy cho lo gicz ny aspekt pro -
ce su twór cze go, bądź na je go aspekt ope ra cyj ny65. W pierw szej sy tu acji cho dzi o wy -
kry cie prze żyć we wnętrz nych, uta jo nych kom plek sów, za in te re so wań, dą żeń, in ten -
cji czy po glą dów pi sa rza, sta no wią cych pod ło że je go pra cy nad utwo rem i okre śla -
ją cych prze bieg tej pra cy; pro ces twór czy jest tu ro zu mia ny ja ko szcze gól nie do nio sły
ele ment „bio gra fii we wnętrz nej” twór cy. W dru giej z wy mie nio nych sy tu acji ce lem
jest od two rze nie cią gu dzia łań, w wy ni ku któ rych utwór for mo wał się z okre ślo ne -
go ma te ria łu ję zy ko we go, te ma tycz ne go i ide olo gicz ne go zgod nie z pew ny mi re gu -
ła mi wy bo ru i kon struk cji, pre cy zu ją cy mi – a za ra zem ogra ni cza ją cy mi – in ten cję
au tor ską66.

U ar ty sty twór czość nie jest gro ma dze niem bez po sta cio we go do świad cze nia, lecz
nie za leż nie od te go, ja ki mi po słu gu je się środ ka mi wy ra zu, jest nim każ de je go prze -
ży cie kształ to wa ne przez sztu kę. Zda niem Wil hel ma Dil theya „źró dłem twór czo ści po -
ety jest za wsze in ten syw ność prze ży cia. […] Dla te go pier wot ną funk cją po ezji jest
przede wszyst kim za cho wy wać w nas, wzmac niać i po bu dzać tę in ten syw ność. […]

62 Zob. M. Bod kin, Wzor ce ar che ty po we w po ezji tra gicz nej, przeł. P. Mrocz kow ski, w: Teo ria
ba dań li te rac kich za gra ni cą. An to lo gia, red. S. Skwar czyń ska, t. II, cz. 1, Wyd. Li te rac kie, Kra -
ków 1974.

63 A. Ba luch, Ar che ty py li te ra tu ry dzie cię cej, Wy daw nic two Na uko we WSP, Kra ków 1992. Zob.
tak że: W. Czer nia nin, Mło do pol ski ero tyk he do ni stycz ny. Pro ble my po ety ki, Wyd. Tart, Wro cław
2000. 

64 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 107. 
65 Ha sło „Pro ces twór czy”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, 

J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 341–342.
66 Ibi dem.



Pod sta wą wszel kiej praw dzi wej po ezji jest za tem prze ży cie, ży we do świad cze nie, ele -
men ty du cho we róż ne go ro dza ju, któ re się z nim łą czą w ogląd wy su bli mo wa ny i na -
sy co ny uczu ciem, wzmo żo ny świa do mo ścią ży cia wy pro mie nio wu ją ce go w ja sny ob -
raz: oto tre ścio wa, istot na ce cha wszel kiej po ezji. […] Ca ła tech ni ka po ezji zaś
spro wa dza się do prze two rze nia na tu ral nych, za cho dzą cych w rze czy wi sto ści pro ce -
sów w pro dukt w swym od dzia ły wa niu ko niecz ny, jed no li ty i skon cen tro wa ny”67. A La -
scel les Aber crom bie do da je, że „sko ro po ezja jest za wsze pew ną har mo nią prze ży cia,
wiel kość jej bę dzie za le ża ła tak od za się gu, jak od roz ma ito ści te go prze ży cia oraz od
kom plet no ści i in ten syw no ści je go har mo nii”68. Cha rak te ry stycz nym po cząt kiem twór -
czo ści ar ty sty czy po ety jest na tchnie nie, jak się tra dy cyj nie na zy wa pod świa do my
czyn nik ak tu twór cze go. Kla sy cyzm na tchnie nie od dał pod opie kę Muz, có rek pa mię ci,
myśl chrze ści jań ska ko ja rzy je z Du chem Świę tym, a w spo łe czeń stwach pier wot nych
wy wo ły wał je sza man ja ko trans w umy śle al bo też bez udzia łu swo jej wo li by wał
„opę ta ny” przez du cha przod ków czy to te ma. W now szych cza sach ja ko istot ny czyn -
nik na tchnie nia od czu wa się je go na głość (przy po mi na ją cą na wró ce nie) i bez oso bo -
wość: dzie ło wy da je się na pi sa ne tyl ko za po śred nic twem pi sa rza69. Nie bez zna cze -
nia jest też od wa ga twór cza70.

II. 1. Sto su nek pod świa do mo ści do świa do mo ści w pro ce sie twór czym

Wszel kie no wo cze sne ba da nie pro ce su twór cze go mu si za jąć się przede wszyst kim sto -
sun kiem pod świa do mo ści do my śli świa do mej. „Jest rze czą oczy wi stą – pi sał Jung – że
psy cho lo gię, ja ko na ukę o pro ce sach du cho wych, moż na uj mo wać w re la cji z li te ra tu -
ro znaw stwem; po win na za tem uka zać i ob ja śnić z jed nej stro ny psy cho lo gicz ną struk -
tu rę dzie ła, a z dru giej psy cho lo gicz ne uwa run ko wa nia twór cze go umy słu”71. Au to rzy
naj chęt niej dys ku tu ją cy pro ble ma ty kę swo jej sztu ki wo lą na tu ral nie – jak za uwa ży li R.
Wel lek i A. War ren – oma wiać to, co w niej jest świa do me i do ty czy tech ni ki, niż ujaw -
niać do świad cze nie „da ne” im nie za leż nie od nich i bę dą ce dla nich ma te ria łem, zwier -
cia dłem al bo pry zma tem72. „Nie trud no zro zu mieć, dla cze go re flek syj nie uspo so bie ni
ar ty ści mó wią, jak gdy by ich sztu ka by ła bez oso bo wa, jak gdy by o wy bo rze te ma tu de -
cy do wa ło u nich za mó wie nie wy daw cy al bo bez in te re sow na pro ble ma ty ka es te tycz na.
Naj sław niej szy do ku ment z te go za kre su, Fi lo zo fia kom po zy cji Po ego, po da je, że ma na
ce lu wy tłu ma cze nie, ja ka stra te gia me to do lo gicz na i ja kie ak sjo ma ty es te tycz ne le żą ce

67 W. Dil they, Pró ba ana li zy świa do mo ści mo ral nej, w: Teo ria ba dań li te rac kich za gra ni cą.
An to lo gia, t. II, cz. 1, op. cit. s. 77 i n. 

68 L. Aber crom bie, Czym jest wiel ka po ezja, w: Teo ria ba dań li te rac kich za gra ni cą. An to lo gia,
t. II, cz. 1, op. cit.

69 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 107. Zob. tak że: E. Fia ła, Kon cep cja pro ce su twór cze go wo -
bec me cha ni zmów świa do mych i nie świa do mych psy chi ki, w: idem, Mo de le freu dow skiej me to dy
ba da nia dzie ła li te rac kie go, Wyd. Tow. Na uk. KUL, Lu blin 1991, s. 37 i n.

70 Zob. R. May, Od wa ga two rze nia, przeł. E. i T. Hor now scy, Dom Wy daw. Re bis, Po znań 1994.
71 C. G. Jung, Psy cho lo gia i twór czość, przeł. K. Krze mień -Ojak, w: Teo ria ba dań li te rac kich za

gra ni cą. An to lo gia, op. cit., s. 563 i n.
72 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 110.
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u jej pod ło ża dzia ła ły przy po wsta wa niu Kru ka. Bro niąc się przed za rzu tem, że nie sa -
mo wi te opo wia da nia, któ re pu bli ku je, są na śla dow nic twa mi, Poe oświad czył, że źró -
dło tej nie sa mo wi to ści nie jest nie miec kie, lecz du cho we. Nie chcąc jed nak ujaw niać,
że tym źró dłem jest je go wła sna du sza, przed sta wił się ja ko in ży nier li te ra tu ry, umie -
ją cy ma ni pu lo wać du sza mi czy tel ni ków. Stąd u nie go zdu mie wa ją co do głęb ny roz dział
pod świa do mo ści, któ ra do star cza ob se syj nej te ma ty ki de li rium, tor tu ry i śmier ci, od
świa do mo ści, któ ra to wszyst ko roz wi ja na płasz czyź nie li te rac kiej”73.

Zda niem Jun ga ist nie ją dwa ro dza je dzieł: psy cho lo gicz ny i wi zjo ner ski74. Pierw -
szy ma za two rzy wo ta ką treść, któ ra ob ra ca się w ob rę bie ludz kiej świa do mo ści; jest
nim więc na przy kład pew ne do świad cze nie ży cio we, wstrząs, prze ży cie na mięt no ści,
los ludz ki w ogó le, po wszech nej świa do mo ści zna ny lub przy naj mniej do stęp ny w od -
czu ciu. Kie dy ma my do czy nie nia z two rzy wem twór czo ści psy cho lo gicz nej, nie mu si -
my so bie ni gdy za da wać py ta nia, czym ono wła ści wie jest lub co ma zna czyć. Znaj du ją
się tu nie zli czo ne pro duk ty li te rac kie, po wie ści mi ło sne, oby cza jo we, śro do wi sko we,
kry mi nal ne i spo łecz ne, po ema ty dy dak tycz ne, więk szość wier szy li rycz nych, tra ge die
i ko me die75. W ro dza ju wi zjo ner skim wszyst ko jest od wró co ne: two rzy wo lub prze ży -
cie sta no wią ce treść pro ce su twór cze go jest nie zna ne, ma ob cą na tu rę, po cho dzi z da -
le kich sfer, jak by z głę bi przed ludz kich cza sów lub po nad ludz kich świa tów świa tła
czy ciem no ści, jest pra prze ży ciem. Przy prze ży ciu wi zjo ner skim py ta nie: czym ono
wła ści wie jest lub co ma zna czyć, na rzu ca się wprost. Tu od bior ca do ma ga się ko men -
ta rzy i wy ja śnień, jest za sko czo ny, zdzi wio ny, skon ster no wa ny, nie uf ny i, co gor sza,
czu je od ra zę. Nic tu nie przy po mi na ob sza ru ludz kie go dnia, na bie ra ją zaś ży cia ma -
rze nia sen ne, noc ne lę ki i mrocz ne prze czu cia ciem no ści du szy (na przy kład w Bo skiej
ko me dii Dan te go, w Fau ście J. W. Go ethe go). Za dzi wia ją ce jest to, że w prze ci wień stwie
do two rzy wa psy cho lo gicz ne go, nad źró dłem two rzy wa wi zjo ner skie go roz cią ga się głę -
bo ka ciem ność76. Co zaś się ty czy dzie ła sztu ki (któ re go ni gdy nie na le ży utoż sa miać
z oso bą pi sa rza) – pi sze da lej Jung – nie ule ga wąt pli wo ści, że wbrew te mu, co my ślą
na ten te mat wiel bi cie le zdro we go roz sąd ku, wi zja sta no wi au ten tycz ne prze ży cie.
Jest ona bo wiem zja wi skiem psy chicz nym, ma ją cym po dob ny wa lor re al no ści, co zja -
wi sko fi zycz ne. Prze ży cie ludz kiej na mięt no ści mie ści się w gra ni cach świa do mo ści,
przed miot wi zji na to miast po zo sta je po za nią77.

II. 2. Ro la warsz ta tu pi sar skie go w pro ce sie twór czym

Trud no o kry te ria po zwa la ją ce okre ślić ta lent pi sar ski. R. Wel lek i A. War ren za pro -
po no wa li dwa: jed no, do ty czą ce po etów w no wo cze snym zna cze niu sło wa, obej mo -
wa ło by pro ble ma ty kę słów oraz ich kom bi no wa nia, za gad nie nia ob ra zu i me ta fo ry, po -
wią zań se man tycz nych i fo ne tycz nych (to zna czy ry mu, aso nan su, ali te ra cji); dru gie,

73 Ibi dem, s. 110–111.
74 C. G. Jung, Psy cho lo gia i twór czość, op. cit.
75 Ibi dem.
76 Ibi dem.
77 Ibi dem.



dla twór ców upra wia ją cych pro zę nar ra cyj ną (po wie ścio pi sa rzy i dra ma tur gów), do -
ty czy ło by cha rak te ry zo wa nia po sta ci i struk tur nar ra cyj nych78. 

Na rzę dziem jest tu sło wo. Dla po ety sło wo, na przy kład ja ko sym bol, mo że być war -
to ścio we za rów no sa mo w so bie, jak i w swo jej funk cji zna czą cej; mo że ono być na -
wet „przed mio tem” al bo „rze czą”, któ ra urze ka dźwię kiem lub wy glą dem. Czę sto już
w dzie ciń stwie ko lek cjo no wał on sło wa tak, jak dzie ci ko lek cjo nu ją lal ki czy znacz ki
pocz to we. Z ko lei pi sarz jest spe cja li stą w za kre sie ko ja rze nia („dow cip”, „kon cept”)
i no wych kom bi na cji (któ re da ją no we ca ło ści z ele men tów bę dą cych re zul ta tem osob -
nych do znań)79. Tra dy cyj ny ter min „ko ja rze nie idei” nie jest do kład ny. Nie za leż nie od
sko ja rze nio we go łą cze nia słów ze so bą, dzia ła ko ja rze nie przed mio tów, do któ rych
od no szą się „idee” ży ją ce w na szym umy śle. Głów ne ka te go rie ta kie go ko ja rze nia to
przy le głość w cza sie i miej scu oraz po do bień stwo lub nie po do bień stwo. Moż na po -
wie dzieć, że po wie ścio pi sarz uży wa pierw szej ka te go rii, a po eta dru giej (da ją cej się
utoż sa mić z me ta fo rą)80. 

W związ ku z tym in te re su ją ce jest za gad nie nie, jak pi sarz two rzy po sta ci. Wy da -
je się, że na ogół ty py ludz kie i tech ni ki nar ra cji są tra dy cyj ne, prze ję te z pro fe sjo -
nal ne go i za ra zem in sty tu cjo nal ne go za so bu li te ra tu ry. Moż na so bie wy obra zić, że
two rze nie po sta ci jest sta pia niem, w róż nych pro por cjach, odzie dzi czo nych ty pów li -
te rac kich, lu dzi za ob ser wo wa nych w rze czy wi sto ści oraz sa me go au to ra. Re ali sta jest
więc pi sa rzem, któ ry głów nie ob ser wu je za cho wa nie ludz kie i „wczu wa się”, pod czas
gdy ro man tyk two rzy na za sa dzie pro jek cji; trud no jed nak uwie rzyć, że by po sta ci peł -
ne au ten tycz ne go ży cia mo gły być re zul ta tem sa mej ob ser wa cji, ale jest też wąt pli we,
czy sa ma ob ser wa cja wy star cza, gdy pi sarz chce osią gnąć cał ko wi tą wier ność w sto -
sun ku do rze czy wi sto ści81. 

Ja ki za tem zwią zek ma ją te „ży we po sta ci” z rze czy wi stą oso bo wo ścią au to ra?
Otóż wszyst kie po ten cjal ne oso bo wo ści pi sa rza – nie wy łą cza jąc tych, któ re się oce -
nia ja ko złe – to po sta ci je go utwo rów w sta nie po ten cjal nym. „Na strój jed ne go czło -
wie ka jest cha rak te rem in ne go”. Ist nie je po gląd, że na przy kład Faust, Me fi sto fe les,
Wer ter i Wil helm Me ister są bez wy jąt ku pro jek cja mi na płasz czyź nie li te rac kiej fik -
cji wła snej na tu ry Go ethe go w jej róż nych po sta ciach. A wszy scy czte rej bra cia Ka ra -
ma zow są aspek ta mi Do sto jew skie go82. Nie na le ży przy tym są dzić, że pi sarz mu si
ogra ni czać się do ob ser wa cji, kie dy przed sta wia ko bie ty. „Pa ni Bo va ry to ja” – oświad -
czył Flau bert83.

Tak więc je dy nie te oso bo wo ści au to ra, któ re on sam uzna je za po ten cjal ne, mo -
gą stać się „ży wy mi po sta cia mi”, nie „jed no wy mia ro wy mi”, lecz ob da rzo ny mi pla -
stycz no ścią „wie lo wy mia ro wą”. Wy da je się, że im licz niej sze i bar dziej od sie bie róż -
ne są po sta ci w do rob ku ja kie goś pi sa rza, tym mniej wy ra zi sta jest „in dy wi du al ność”

78 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 111.
79 Ibi dem.
80 Ibi dem, s. 112.
81 Ibi dem, s. 113.
82 Ibi dem.
83 A. Thi bau det, Gu sta ve Flau bert, Pa ris 1935, s. 93. Cyt. za: R. Wel lek, A. War ren, op. cit.,

s. 113, przy pis 19. 
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ich twór cy. Cha rak ter po ety, we dług słów Ke at sa, po le ga na bra ku in dy wi du al no ści:
„jest to wszyst ko i nic […]. Po eta jest naj mniej po etycz ną isto tą pod słoń cem, gdyż
brak mu toż sa mo ści – bez prze rwy jest za ję ty kształ to wa niem i wy peł nia niem ja kie -
goś in ne go cia ła”84.

Z ko lei śle dze nie zmian, po pra wek, wer sji od rzu co nych dzie ła i tym po dob nych jest
dla psy cho lo gii li te ra tu ry bar dziej po ży tecz ne, gdyż sto su jąc wła ści we re zul ta ty ta kich
do cie kań tek sto lo gicz nych, ła twiej moż na do strzec w da nym utwo rze istot ne pęk nię -
cia, nie kon se kwen cje, punk ty zwrot ne kom po zy cji, de for ma cje. Nie mniej wszak że, gdy
tak prze glą da my owe szki ce, wa rian ty, skre śle nia i skró ty, wca le nie na bie ra my prze -
ko na nia, że bez te go wszyst kie go nie mo gli by śmy zro zu mieć i oce nić ukoń czo ne go dzie -
ła. Ta kie do ku men ty ma ją tę sa mą war tość co wszel kie al ter na ty wy, to zna czy mo gą
uwy dat nić za le ty tek stu de fi ni tyw ne go. Przy ję to są dzić, że stu dium wa rian tów po zwa -
la po pro stu zaj rzeć do warsz ta tu pi sa rza85. Usta le nia do ty czą ce pro ce su twór cze-
go ma ją, jak wszel ka re kon struk cja, cha rak ter w znacz nej mie rze hi po te tycz ny; wiedzy
sto sun ko wo pew nej do star cza ją do cie ka nia tek sto lo gicz ne, na dru gim bie gu nie znaj -
do wa ły by się mniej lub bar dziej udo ku men to wa ne (nie kie dy cał kiem do wol ne) in ter -
pre ta cje psy cho lo gicz ne86.

III. Psy cho lo gia w utwo rach li te rac kich

III. 1. Psy cho lo gizm w li te ra tu rze

Psy cho lo gia, ja ko uświa do mio na i sys te ma tycz na wie dza o umy śle i je go funk cjo no wa -
niu, nie jest ko niecz na dla sztu ki i sa ma nie ma war to ści ar ty stycz nej. Nie wąt pli wie jed -
nak w nie któ rych wy pad kach psy cho lo gia wy cho dzi na do bre ar ty zmo wi: po tę gu je
istot ne war to ści ar ty stycz ne, zło żo ność i spo istość87. U nie któ rych ar ty stów o uspo so -
bie niu re flek syj nym psy cho lo gia mo że po głę biać od czu wa nie rze czy wi sto ści, za ostrzać
umie jęt ność ob ser wa cji al bo pod su wać ja kieś kon struk cje do tąd nie zna ne. Na wet gdy
się zgo dzi my – stwier dza ją R. Wel lek i A. War ren – że da ny au tor po tra fi kie ro wać
swo imi po sta cia mi tak, by w ich dzia ła niu by ła wi docz na „praw da psy cho lo gicz na”, to
jesz cze nie wia do mo, czy ta „praw da” ma war tość ar ty stycz ną. Dzie ła wiel kiej sztu ki
bar dzo czę sto igno ru ją za sa dy psy cho lo gii, współ cze snej im al bo póź niej szej, po słu gu -
jąc się nie praw do po dob ny mi fik cja mi, fan ta sty ką88. Praw da w dzie le li te rac kim jest
więc w du żym stop niu po chod ną ogól ne go cha rak te ru da ne go utwo ru i tra dy cji, do ja -
kich on na le ży; nie ma cha rak te ru lo gicz ne go, po za szcze gól ny mi wy pad ka mi nie pod -
le ga we ry fi ka cji, z te go po wo du zda nia wy stę pu ją ce w utwo rze są z lo gicz ne go punktu

84 The Let ters of John Ke ats, oprac. M. B. For man, wyd. 4, New York 1935, s. 227. Cyt. za: 
R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 113, przy pis 20.

85 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 114–115.
86 Ha sło „Pro ces twór czy”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, 

J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 34.
87 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 117.
88 Ibi dem.



wi dze nia qu asi-są da mi89 – jak je okre ślił Ro man In gar den. Twier dził on, że „sztu ka
w ogó le, a sztu ka li te rac ka w szcze gól no ści ma in ne za da nia w ży ciu czło wie ka niż po -
ucza nie go przy po mo cy są dów, ja kim jest ota cza ją cy go świat rze czy wi sty, i in ny mi
w speł nia niu swych za dań środ ka mi roz po rzą dza niż są dy sen su stric to. Funk cją jej
na czel ną jest po ka zy wać pew ne moż li we i ko niecz ne związ ki mię dzy ja ko ścio wym
upo sa że niem przed mio tów (w szcze gól no ści lu dzi) a war to ścia mi, i po przez dzia ła nie
na ży cie wzru sze nio we czło wie ka umoż li wić mu ob co wa nie bez po śred nie z war to -
ścia mi. Przy tym war to ści te mo gą być róż no rod ne, w za leż no ści od za war to ści dzie -
ła sztu ki”90. Bo też na ogół po wie ści, w któ rych po ja wia ją się po sta ci „psy cho lo gicz nie”
praw dzi we (np. Ju lian So rel w po wie ści Sten dha la Czer wo ne i czar ne czy Ra skol ni -
kow w Zbrod ni i ka rze Do sto jew skie go), to nie są głów nie stu dia psy cho lo gicz ne ani
wy kład ja kichś teo rii, lecz dra ma ty lub me lo dra ma ty, w któ rych ude rza ją ce sy tu acje
ma ją więk sze zna cze nie niż re ali stycz na mo ty wa cja psy cho lo gicz na. Przy glą da jąc się
po wie ściom ope ru ją cym tech ni ką mo no lo gu we wnętrz ne go, pręd ko stwier dza my, że
nie ist nie je w nich „rze czy wi sty” ob raz pro ce sów, któ re fak tycz nie dzie ją się w umy -
śle ludz kim, i że mo no log we wnętrz ny to ra czej me to da dra ma ty zo wa nia my śli, po -
ka zy wa nia nam kon kret nie, ja kim czło wie kiem jest bo ha ter li te rac ki91. Moż na oczy wi -
ście za py tać, czy pi sa rzom rze czy wi ście uda je się wy peł nić psy cho lo gią swo je po sta ci
oraz za cho dzą ce mię dzy ni mi sto sun ki. I tak na przy kład o wspo mnia nym Sten dha lu
moż na po wie dzieć, że nie wąt pli wie kla sy fi ku je róż ne od mia ny prze żyć ero tycz nych
Ju lia na So re la zgod nie ze swo ją książ ką, za ty tu ło wa ną O mi ło ści. Z ko lei mo ty wy po -
stę po wa nia Ra skol ni ko wa i ob raz je go uczuć zda ją się wska zy wać na pew ną wie dzę
au to ra z za kre su psy cho lo gii kli nicz nej. Pro ust nie wąt pli wie zna ca łą teo rię pa mię ci,
od gry wa ją cą istot ną ro lę na wet w kom po zy cji je go dzie ła. I to wła śnie Mar cel Pro ust,
któ re go cykl po wie ścio wy W po szu ki wa niu stra co ne go cza su wy warł de cy du ją cy wpływ
na do świad cze nie po wie ści XX wie ku, uzna wa ny jest za pra wo daw cę no wo cze sne go
psy cho lo gi zmu w li te ra tu rze. W Pol sce psy cho lo gizm ten ob ja wił się mię dzy in ny mi
w twór czo ści Zo fii Nał kow skiej (Nie do bra mi łość), Ma rii Kun ce wi czo wej (Cu dzo ziem -
ka), Mi cha ła Cho ro mań skie go (Za zdrość i me dy cy na), Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza (Brze -
zi na), czy He le ny Bo gu szew skiej (Ca łe ży cie Sa bi ny).

Psy cho lo gizm w li te ra tu rze jest to nurt w pro zie nar ra cyj nej i dra ma tur gii XX wie -
ku, cha rak te ry zu ją cy się wzmo żo nym za in te re so wa niem pro ce sa mi ży cia we wnętrz ne -
go, ten den cją do uj mo wa nia po sta ci li te rac kiej wy łącz nie w ka te go riach psy cho lo gicz -
nych. Nie sta no wił ni gdy wy kry sta li zo wa nej po ety ki, wła ści we mu ten den cje znaj do wa ły
wy raz w bar dzo róż no rod nych tech ni kach nar ra cyj nych i dra ma tur gicz nych – od na tu -
ra li zmu po eks pre sjo nizm92. Re pre zen tu ją go utwo ry, w któ rych na pierwszy plan wy -
su wa się szcze gó ło wa ana li za psy chicz nych de ter mi na cji dzia łań po sta ci (mo ty wa cja

89 Ha sło „Praw da w dzie le li te rac kim”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła -
wiń ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 335–336.

90 R. In gar den, O tak zwa nej „praw dzie” w li te ra tu rze, w: Stu dia z es te ty ki, t. I, PWN, War sza -
wa 1957, s. 438–439.

91 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 117.
92 Ha sło „Psy cho lo gizm”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła -

wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 357–358.
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psy cho lo gicz na) przy jed no cze snym wy dat nym ogra ni cze niu ro li de ter mi na cji spo -
łecz no -oby cza jo wych. Zna mien ne jest zwłasz cza za in te re so wa nie ukry ty mi kom plek sa -
mi psy chicz ny mi, trud no ścia mi w po ro zu mie niu mię dzy ludź mi, ob se syj ny mi na mięt -
no ścia mi, pro ce sa mi wy ob co wa nia jed nost ki ze śro do wi ska i kon flik ta mi, ja kie się z tym
wią żą, me cha ni zma mi pa mię ci, wspo mi na nia, wy obraź ni, ma rze nia sen ne go, a tak że
zja wi ska mi z za kre su psy cho pa to lo gii. Na kształ to wa nie się psy cho lo gi zmu w li te ra -
tu rze wpły nę ły zna czą co roz ma ite dok try ny psy cho lo gii dwu dzie sto wiecz nej, w szcze -
gól no ści zaś Freu dow ska psy cho ana li za93. 

III. 2. Psy cho lo gizm w ba da niach li te rac kich

Oprócz „psy cho lo gi zmu w li te ra tu rze” (okre śla ne go nie kie dy ja ko psy cho lo gizm I) ist -
nie je nurt „psy cho lo gi zmu w ba da niach li te rac kich” (psy cho lo gizm II; a w nim: kry ty -
ka psy cho ana li tycz na, kry ty ka te ma tycz na, psy cho kry ty ka, kry ty ka ar che ty po wa), bę -
dą cy orien ta cją ukształ to wa ną na prze ło mie XIX i XX wie ku pod wpły wem do świad czeń
psy cho lo gii głę bi (Z. Freud, C. G. Jung). Re pre zen tan ci te go nur tu w kry ty ce trak to -
wa li dzie ło li te rac kie ja ko wy raz ży cia psy chicz ne go twór cy; utwór sta no wił dla nich
źró dło wie dzy o psy chi ce au to ra: o je go uczu ciach, po sta wie, ce chach cha rak te ro lo gicz -
nych i oso bo wo ścio wych; był uj mo wa ny ja ko ro dzaj do ku men tu, da ją cy się in ter pre -
to wać bądź w ka te go riach in dy wi du al nej bio gra fii pi sa rza, bądź w ka te go riach ty po -
wych po staw du cho wych twór ców. Dla wszyst kich od mian psy cho lo gi zmu zna mien ne
są kon cep cje re duk cjo ni stycz ne: in ter pre ta cja dzie ła li te rac kie go po le ga ła więc na
spro wa dze niu go do okre ślo nej ge ne zy psy chicz nej, ze spo łu prze żyć, na sta wień czy
kom plek sów pi sa rza94. 

III. 2. 1. Kry ty ka psy cho ana li tycz na
Za sad ni czą dys ku sję me to do lo gicz ną z za ło że nia mi psy cho lo gi zmu w ba da niach li te -
rac kich prze pro wa dzi li z róż nych punk tów wi dze nia przed sta wi cie le róż nych szkół ba -
daw czych. Za rzu ty wo bec psy cho ana li zy ja ko me to dy ba dań li te ra tu ry, by ły na stę -
pu ją ce (we dług E. Sar now skiej -Te me riusz)95: 1) zbyt nie za in te re so wa nie ar ty stą
i za nie dba nie dzie ła; 2) ahi sto rycz na kon cep cja twór czej psy chi ki; 3) jaw ny de ter -
mi nizm i trak to wa nie utwo ru w ka te go riach „skut ku” pro ce sów nie świa do mych; 
4) mo no to nia wy kry wa nych czyn ni ków wa run ku ją cych. Sprze ci wia no się tak że utoż -
sa mia niu utwo ru z tre ścia mi psy chicz ny mi, choć by na wet swo iście prze kształ co ny mi96.
Prze ciw ni kiem psy cho lo gi zmu w ba da niach li te rac kich był mię dzy in ny mi Ro man In -
gar den, któ ry uwa żał, że w tych ba da niach koń czą się upraw nie nia psy cho lo gii, gdyż
prze kra cza ona wła sną dzie dzi nę ba dań: „do pie ro tam, gdzie ba da nia psy cho lo gicz -
ne za czy na ją prze kra czać wła sną dzie dzi nę ba da nia psy cho lo gii […], koń czy się 

93 Ibi dem.
94 Ibi dem.
95 E. Sar now ska -Te me riusz, W krę gu ba dań te ma to lo gicz nych, w: Pro ble my me to do lo gicz ne

współ cze sne go li te ra tu ro znaw stwa, pod red. H. Mar kie wi cza i J. Sła wiń skie go, Wyd. Li te rac kie,
Kra ków 1976, s. 145 i n.

96 Ibi dem.



gra ni ca uprawnień psy cho lo gii. Ma my wów czas do czy nie nia z «psy cho lo gi zmem»
w tym zna cze niu, w ja kim ter min ten zo stał hi sto rycz nie wpro wa dzo ny przez Hus ser -
la. «Psy cho lo gizm» jest pew nym po glą dem fi lo zo ficz nym, któ re go isto ta po le ga na
tym, że się pew nym przed mio tom nie psy chicz nym przy pi su je ce chę psy chicz no ści.
[…]. Jak wszę dzie in dziej, tak i na te re nie wie dzy o li te ra tu rze, psy cho lo gizm jest fał -
szo wa niem swo istej na tu ry przed mio tu ba da nia, a w szcze gól no ści dzie ła li te rac kie -
go, przez utoż sa mie nie go z pew ną mno go ścią prze żyć au to ra lub czy tel ni ków”97. In -
gar den i wie lu in nych, któ rzy tak zde cy do wa nie po skra mia li rosz cze nia me to dy
psy cho ana li tycz nej, nie zna leź li wiel kie go po par cia. Me to da się przy ję ła. „Związ ki
psy cho ana li zy z li te ra tu rą są wie lo ra kie – wy ja śnia Pa weł Dy bel – trud ne do uję cia za
po mo cą jed nej for mu ły. Przy tym czę sto ce chu je je głę bo ka am bi wa len cja, co wią że
się z rosz cze nia mi nie któ rych ana li ty ków do nada nia psy cho ana li zie sta tu su «praw -
dzi wej na uki». W świe tle po dob nych po stu la tów związ ki te ja wią się ja ko prze szko -
da w uzy ska niu przez psy cho ana li zę wia ry god nych po znań, w naj lep szym wy pad ku
trak to wa ne są ja ko ro dzaj or na men tu. Na to miast przed sta wi cie le in nych szkół ana -
li tycz nych, prze ciw nie, upa tru ją w bli sko ści psy cho ana li zy z li te ra tu rą jej istot nej czę -
ści skła do wej, wska zu jąc na przy kład [co ma du że zna cze nie w bi blio te ra pii – dop.
W. C., H. C.] na nie ba ga tel ną ro lę fan ta zji pa cjen ta do ty czą cych wy da rzeń z prze -
szło ści w po stę po wa niu te ra peu tycz nym. Nie któ rzy psy cho ana li ty cy idą jesz cze da lej
i twier dzą, że po bu dze nie kre atyw no ści pa cjen ta na po lu sztu ki – za zwy czaj w ta kich
dzie dzi nach, jak li te ra tu ra, ma lar stwo, rzeź ba – mo że mieć prze ło mo we zna cze nie
w pro ce sie te ra pii. Prze obra ża jąc się w ar ty stę, pa cjent na swój spo sób obiek ty wi zu -
je «pro blem» i zy sku je w sto sun ku do nie go sym bo licz ny dy stans. Po ma ga mu to wów -
czas w od po wied nim «prze pra co wa niu» wła snych ura zów i kom plek sów. Ten dwo -
isty sto su nek psy cho ana li zy do li te ra tu ry moż na za ob ser wo wać już w pra cach oj ca
nur tu, Sig mun da Freu da”98.

Nurt ten, pod na zwą kry ty ki psy cho ana li tycz nej, w pierw szej fa zie roz wo ju – jak
już wspo mnia no – in te re so wał się ana li zą dzie ła ja ko do ku men tu psy cho lo gicz ne go,
po zwa la ją ce go na ujaw nie nie istot nych wła ści wo ści świa ta psy chicz ne go au to ra. Zo -
bacz my to na przy kła dzie przy wo ły wa nej tu już pra cy Ma rii Bo na par te o E. A. Po em99.
Be re ni ce to po nu ra opo wieść z cy klu opo wia dań fan ta stycz nych ame ry kań skie go po -
ety. Jak pi sze M. Bo na par te100, Egeus, bo ha ter opo wia da nia, dzie dzic sta ro żyt ne go
zam ku swych przod ków i po to mek feu dal ne go ro du wi zjo ne rów, łą czy w swej oso -
bie po mie sza ne symp to my róż nych za bu rzeń umy sło wych, mię dzy in ny mi skłon no -
ści schi zo idal ne i ob se syj ne roz my śla nia. Egeus dzie li nie wąt pli wie ze swo im twór cą
wie le psy cho neu ro tycz nych ry sów cha rak te ru, a na wet na wyk pa le nia opium. Przy -
po mi na Po ego, tak że i tym, że ma mło dą ku zyn kę Be re ni ce. Na po cząt ku opo wia da -
nia dziew czy na jest zu peł nie zdro wa, po dob nie jak Wir gi nia – praw dzi wa ku zyn ka

97 R. In gar den, O psy cho lo gii i psy cho lo gi zmie w na uce o li te ra tu rze, w: Szki ce z fi lo zo fii li te ra -
tu ry, t. I, Spół. Wyd. „Po lo ni sta”, Łódź 1947, s. 188.

98 P. Dy bel, Psy cho ana li za i li te ra tu ro znaw stwo, w: Psy cho ana li za i li te ra tu ra, wy bór, red.
i oprac. P. Dy bel, M. Gło wiń ski, Wyd. sło wo/ob raz te ry to ria, Gdańsk 2001, s. 5.

99 M. Bo na par te, op. cit., s. 505 i n.
100 Ibi dem; w dal szej czę ści oma wia my usta le nia fran cu skiej ba dacz ki.
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Po ego, a póź niej je go żo na, w okre sie pi sa nia Be re ni ce. Jed nak że in ny wcze śniej szy
ob raz, ob raz mat ki, tym go rę cej ko cha nej, im bar dziej opusz cza ły ją si ły, spra wiał, że
żad na z bo ha te rek opo wia dań Po ego nie cie szy ła się dłu go do brym zdro wiem. W ten
spo sób mło do cia na ku zyn ka, Wir gi nia czy Be re ni ce, stop nio wo za tra ca swą oso bo wość
i sta pia się z uko cha ną mat ką po ety, któ ra po dob nie jak i one za pa dła na ja kąś nie -
okre ślo ną i nie po ję tą dla ma łe go Ed ga ra cho ro bę. Na dej ście ta kiej zmia ny by ło dla Po -
ego czymś nie uchron nym. Mi łość rów na ła się dla nie go Pięk no ści do tknię tej przez
Śmierć.

Pew ne go ła god ne go zi mo we go po po łu dnia, w okre sie na rze czeń stwa, spo ty ka my
Egeu sa w bi blio te ce zam ko wej. Jak nam już sam to po wie dział: „Wspo mnie nia mo je -
go naj wcze śniej sze go dzie ciń stwa ko ja rzą mi się z bi blio te ką […]. Za koń czy ła w niej
ży cie mo ja mat ka. W niej się uro dzi łem”. W po ko ju tym, po dob nie jak i w my ślach
Egeu sa -Ed ga ra, uno si się „pa mięć, któ rej wy ko rze nić nie po dob na […], jak cień”. Tak
z po etyc ką in tu icją in for mu je nas Poe o ist nie niu nie świa do mej „pa mię ci”. Nic więc
dziw ne go, że gdy Egeus, obec nie na rze czo ny Be re ni ce, sie dzi pew ne go dnia po grą żo -
ny w roz pa mię ty wa niach w tej peł nej zjaw bi blio te ce, w któ rej zmar ła je go mat ka,
cień ów przy bie ra ta ką for mę, w ja kiej miał się wcie lić w ku zyn kę Ed ga ra Wir gi nię.
Wstą pił w nią ja ko owa strasz na cho ro ba ro dzin na, któ rej wszy scy oni by li ofia ra mi,
ta sa ma cho ro ba (gruź li ca) za bra ła je go bra ta Hen ry ka.

Cud, któ re go Egeus się oba wia i pra gnie za ra zem, na stę pu je. Na gle, gdy wy da je
mu się, że jest sam wśród swych ksią żek, Be re ni ce sta je przed nim. Egeus przy glą da
się dłu go wy nędz nia łej po sta ci jej zja wy, po czym je go „pło ną cy wzrok” pa da na jej
twarz: „Roz chy li ły się [usta] ja kimś oso bli wym uśmie chem i z wol na uka za ły się mi
zę by od mie nio nej Be re ni ce”. Por tret ten za wie ra ry sy dwóch róż nych po sta ci, to jest
Wir gi nii (ku zyn ki Po ego) oraz Eli za beth Ar nold (mat ki Po ego). W opi sie zja wy wy -
ła nia ją się trzy kwe stie: po pierw sze oczy – są to oczy tru pa, wzo ro wa ne nie wąt pli -
wie na nie ru cho mych i szkli stych oczach, któ re Poe mógł oglą dać u swej mat ki (Poe
stra cił mat kę w wie ku 3 lat). Po dru gie zę by – ta wła śnie ob se sja Po ego, któ ra obec -
nie roz wi nę ła się w Egeu sie, zro dzi ła się u ło ża śmier ci mat ki po ety. Wy schłe i ścią -
gnię te war gi ko bie ty cho rej na gruź li cę mo gły od sła niać jej zę by (te zę by, któ re tak
czę sto spo ty ka my w tak wie lu opo wia da niach Po ego), a opis, któ ry na stą pi, opis Be -
re ni ce w trum nie, wy da je się tę opi nię po twier dzać. Po trze cie ko lor wło sów – ich
zmia na z czar nych na żół te w wy ni ku cho ro by (zja wi sko nie zna ne me dy cy nie) jest tro -
chę trud niej sza do wy tłu ma cze nia. Przez pe wien czas M. Bo na par te za sta na wia ła się
nad tą za gad ką, aż wresz cie pew ne go dnia, w trak cie lek tu ry Wier sza o Sę dzi wym
Ma ry na rzu Co le rid ge’a, ude rzy ła ją po stać Ży cia w Śmier ci, fan ta stycz ne go pa sa że -
ra, któ ry sie dzi obok Śmier ci na wid mo wym okrę cie, bo wło sy te go pa sa że ra ma ją ten
sam żół ty od cień. Na su wa się nie od par ty wnio sek, że u Po ego pod wpły wem Co le rid -
ge’a żół te wło sy sta ły się sym bo lem Ży cia w Śmier ci (bę dą ce go ce chą wła ści wą wszyst -
kim bo ha ter kom po ety, a w głę bi je go nie świa do mo ści przede wszyst kim je go mat -
ce). Fakt, że Poe zmie nił ko lej ność wy da rzeń w ostat niej wer sji opo wia da nia,
za mie nia jąc „zło te” wło sy Be re ni ce w okre sie jej zdro wia na „żół te”, gdy le ży już na
ło żu śmier ci, po ka zu je, jak po tęż ny sym bol Ży cia w Śmier ci Co le rid ge’a do mi no wał
w nie świa do mo ści Po ego.



In na jesz cze for ma cho ro by umy sło wej ogar nia te raz na sze go bo ha te ra: atak epi -
lep tycz ny, po któ rym na stę pu je, jak zwy kle w ta kich wy pad kach by wa, za nik pa mię ci.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że ta nie praw do po dob na, po wo du ją ca amne zję (nie pa mięć)
prze mia na ob se syj ne go schi zo fre ni ka w epi lep ty ka jest w pew nym stop niu sym bo lem
dzie cię cej amne zji, któ ra prze sło ni ła wszyst kie pod świa do me źró dła strasz nej opo wie -
ści Po ego. Tak czy ina czej, bo ha ter pod wpły wem na głe go im pul su od wie dza grób na -
rze czo nej, eks hu mu je jej cia ło i za po mo cą na rzę dzi na le żą cych do le ka rza ro dzi ny
wy ry wa jej wszyst kie trzy dzie ści dwa zę by. Be re ni ce jed nak nie jest mar twa, lecz „ży -
je w śmier ci”, znaj du je się w sta nie ka ta lep sji (to spe cy ficz ne ze sztyw nie nie mię śni, po -
łą czo ne z za sty ga niem po sta wy cia ła) i pod czas tej bru tal nej ope ra cji wra ca do ży cia,
prze raź li wie krzy cząc. Przy cho dzi po moc, lecz za póź no. Egeus po po wro cie do fe ral -
nej bi blio te ki zo sta je od na le zio ny przez słu żą ce go, za bło co ny i w po krwa wio nych sza -
tach. Je go strasz li wy czyn zo sta je od kry ty, gdy zę by Be re ni ce wy pa da ją ze szka tuł ki
i roz sy pu ją się po pod ło dze. Na tym koń czy się opo wia da nie101.

Psy cho ana li tycz ny ko men tarz Ma rii Bo na par te jest ta ki: „Mo że się wy dać nie któ -
rym czy tel ni kom, że nie za leż nie od te go, co mo że nam po wie dzieć psy cho ana li za,
czyn nik sek su al ny nie od gry wa żad nej ro li w po wie ści. To praw da, po wie czy tel nik,
że te opo wie ści są cza sem prze ra ża ją ce, ale w tym le ży szcze gól ny ta lent nar ra to ra. Ta -
ka uprosz czo na in ter pre ta cja jed nak że nie wy ja śnia pre dy lek cji Po ego do ta kich wła -
śnie opo wia dań. Uczy nić to moż na tyl ko uwzględ nia jąc czyn nik sek su al ny. Je śli Poe
tak czę sto i z ta ką sa tys fak cją przed sta wiał cho ro bę, śmierć i po grzeb (zwy kle przed -
wcze sny) swej mat ki, to dla te go, że ro dzą ce się czyn ni ki ero tycz ne sku pi ły się w spo -
sób nie od wra cal ny wo kół jej po sta ci, w chwi li gdy – że uży je my te go okre śle nia –
«przy bra na» by ła ty mi wła śnie atry bu ta mi cho ro by i śmier ci; na wet je śli by ła to śmierć,
któ ra – jak to się dzie je w dzie ciń stwie i nie świa do mo ści – wy da je się czymś, co nie ist -
nie je, ja kimś ro dza jem roz sta nia, po któ rym na stą pi po wrót. Przy ta kim ana li tycz nym
punk cie wi dze nia Be re ni ce tłu ma czy nam jesz cze wię cej.

Jak już wie my, im po ten cja sek su al na Po ego by ła re zul ta tem je go ogrom nej mi -
ło ści do mat ki, i to do mat ki umie ra ją cej, a póź niej do jej tru pa: wy wo ła ło to w Po em
obrzy dze nie mo ral ne do wszyst kie go, co mia ło ja ki kol wiek zwią zek z płcią, po nie waż
mi łość sek su al na mo gła dlań tyl ko ozna czać sa dy stycz ną de struk cję i ne kro fi lię. A nie -
bez pie czeń stwo ule ga nia po ku som cia ła i ka ra, któ ra do się gnie wszyst kich, co im ule -
ga ją, wy ra żo ne zo sta ło w Be re ni ce ob se sją Egeu sa – zę ba mi Be re ni ce. W rze czy wi sto -
ści w psy cho ana li zie wie le przy pad ków im po ten cji wy ni ka cho ciaż za grze ba ne to jest
głę bo ko w nie świa do mo ści (i dziw ne to się mo że wy da wać wie lu czy tel ni kom) – z po -
ję ciem po chwy ko bie cej ja ko or ga nu wy po sa żo ne go w zę by, mo gą ce go być źró dłem
za gro że nia, or ga nu, któ ry mo że gryźć i ka stro wać. To, że ob raz ta ki mógł ist nieć
w nie świa do mo ści Po ego, po twier dza nam lek tu ra wie lu je go opo wia dań. Usta i po -
chwa są w na szej nie świa do mo ści jed ną i tą sa mą rze czą i kie dy Egeus pod da je się
strasz li we mu im pul so wi wy rwa nia zę bów Be re ni ce, ule ga on za rów no pra gnie niu
kon tak tu z tym or ga nem ma cie rzyń skim, jak i chę ci wy war cia na nim ze msty, po nie -
waż nie bez pie czeń stwa z nim zwią za ne spra wia ją, że uni ka on wszyst kich ko biet, 

101 Ibi dem.
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ja ko zbyt dla sie bie groź nych. Je go czyn jest za tem ro dza jem mści wej ka stra cji, do -
ko na nym na mat ce, któ rą ko cha i nie na wi dzi za ra zem, dla te go że mi łość do niej w dzie -
ciń stwie unie moż li wi ła mu póź niej mi łość do in nych ko biet”102.

Elż bie ta Sar now ska -Te me riusz zwró ci ła uwa gę na to, że psy cho ana li za freu dow -
ska, prze kształ co na z teo rii kli nicz ne go le cze nia w do nio słą kon cep cję fi lo zo ficz no -
-kul tu ro wą, opie ra ła się (w po cząt ko wej or to dok syj nej fa zie) na te zie gło szą cej, iż
dzia łal ność in te lek tu al na jest sub li ma cją ak tyw no ści ero tycz nej103. Zgod nie z tym twier -
dze niem dzie ła sztuki ob ja śnia ne by ły ja ko sym bo licz ne do ku men ta cje kom plek sów
sek su al nych pi sa rzy. Dość szyb ko wszak że kon cep cje te go ty pu wy par te zo sta ły przez
teo rię sztu ki ja ko za stęp cze go za spo ko je nia po pę dów nie tyl ko ero tycz nych, ja ko kom -
pen sa cji nie re al nych pra gnień i zmar no wa nych moż li wo ści. Przy ję to, zgod nie zresz tą
z su ge stia mi sa me go Freu da, że pro ces ar ty stycz ne go two rze nia wa run ko wa ny jest
fru stra cją, a efek ty te go pro ce su kon sty tu ują za stęp czą rze czy wi stość, do me nę sym bo -
li, „prze miesz czeń” (wzglę dem stłu mio nych in stynk tów) i „kon den sa cji”104.

W dru giej fa zie roz wo ju kry ty ka psy cho ana li tycz na kła dła więk szy na cisk na ana -
li zę tek stu li te rac kie go, nie trak tu jąc go już tyl ko ja ko do ku men tu świad czą ce go o oso -
bli wo ściach psy chicz nych pi sa rza; przede wszyst kim jed nak głów ny przed miot jej za -
in te re so wa nia sta no wi ła wy obraź nia po etyc ka (dla freu dy stów wy obraź nia ujaw nia ła
się w ana lo gii wy po wie dzi po etyc kiej do snu), któ rej poj mo wa nie przed sta wił Ga ston Ba -
che lard105 (1884–1962), pre kur sor tak zwa nej kry ty ki te ma tycz nej106. Ba che lar dow skie
stu dia nad wy obraź nią roz wi ja ły się w krę gu od dzia ły wań psy cho ana li zy, roz pa try wał
wy obraź nię po etyc ką (ma rze nie) ja ko stre fę, w któ rej dzia ła ją „kom plek sy kul tu ro we”,
stre fę po śred nią mię dzy świa do mo ścią a głęb szy mi po kła da mi nie świa do mo ści. Roz -
róż nia jąc w wy obraź ni aspekt ma te rial ny, dy na micz ny i for mal ny, zaj mo wał się głów -
nie pierw szym i dru gim; w szcze gól no ści uza sad niał, że wy obra że nia tra dy cyj nych
czte rech ży wio łów (ogień, wo da, zie mia i po wie trze), ma ją ce pod kład ar che ty po wy,
sta no wią do mi nan ty róż nych ty pów wy obraź ni po etyc kiej i mo gą być pod sta wą ich
sys te ma ty ki107. W pra cach póź niej szych Ba che lard sku piał się głów nie na pro ble mach
fe no me no lo gii wy obraź ni, ro zu mie jąc przez to „ba da nie zja wi ska ob ra zu po etyc kie go
w chwi li, gdy wy ła nia się on w świa do mo ści ja ko bez po śred ni wy twór ser ca, du szy, ist -
nie nia czło wie ka, uj mo wa ny w swej ak tu ali za cji”108. Pra ce Ba che lar da wy war ły sil ny
wpływ na fran cu ską i nie tyl ko fran cu ską kry ty kę li te rac ką, wy wo ła ły oży wio ne za in -
te re so wa nie es te ty ką twór czej wy obraź ni i spo wo do wa ły roz wój ba dań nad mor fo lo -
gią wy obraź nio we go świa ta po etów.

102 Ibi dem.
103 E. Sar now ska -Te me riusz, op. cit.
104 Ibi dem.
105 G. Ba che lard, Wy obraź nia po etyc ka. Wy bór pism, wy bo ru do ko nał H. Chu dak, przeł. 

H. Chu dak, A. Ta tar kie wicz, przed mo wa J. Błoń ski, PIW, War sza wa 1975.
106 Ha sło „Psy cho lo gizm”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń ska, J. Sła -

wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 357–358.
107 G. Ba che lard, Wstęp do „po ety ki prze strze ni”, przeł. W. Błoń ska, w: Współ cze sna teo ria ba -

dań li te rac kich za gra ni cą. An to lo gia, t. II, oprac. H. Mar kie wicz, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1976,
s. 342 i n.

108 E. Sar now ska -Te me riusz, op. cit., s. 162 i n.



Za sa dy psy cho ana li zy od dzia ła ły tak że na ba da nia sty li stycz ne, zaj mo wał się ni -
mi mię dzy in ny mi Leo Spit zer w swo ich wcze snych pra cach, two rząc wraz z Kar lem
Vos sle rem kie ru nek w ję zy ko znaw stwie zwa ny neo ide ali zmem. Je go zwo len ni cy twier -
dzi li, że ję zyk jest swo istym two rem ar ty stycz nym (od bi ja się w nim kul tu ra du cho -
wa na ro du i jed no stek), a do pie ro na dal szym pla nie środ kiem spo łecz nej ko mu ni ka -
cji. Pi sa li: „otóż sko ro naj lep szym do ku men tem du szy na ro du jest je go li te ra tu ra
i sko ro ta ostat nia nie jest ni czym in nym niż ję zy kiem w tej po sta ci, w któ rej jest on
za pi sa ny przez naj lep szych użyt kow ni ków, to czy nie mo gli by śmy zro zu mieć du cha
na ro du po przez ję zyk naj wy bit niej szych dzieł je go li te ra tu ry? Czy moż na zro zu mieć
du szę okre ślo ne go pi sa rza po przez je go in dy wi du al ny ję zyk? […]. Wy star czy wy mie -
nić na zwi ska dy na micz nych pi sa rzy daw nych cza sów, gdzie kol wiek my śla ło się i czu -
ło moc no, tam po ja wia ły się in no wa cje w ję zy ku; twór czość umy sło wa na tych miast
wpi su je sie bie w ję zyk i sta je się lin gwi stycz ną twór czo ścią; to, co usta lo ne i spe try -
fi ko wa ne w ję zy ku, nie wy star cza ni gdy dla po trzeb eks pre sji, któ re od czu wa sil na in -
dy wi du al ność”109.

Twór cy neo ide ali zmu opi sa li po ję cie „ko ła fi lo lo gicz ne go” (lub „ko ła her me neu tycz -
ne go”), jak je na zwał Dil they, ja ko pod sta wo we go chwy tu in ter pre ta cyj ne go w ba da -
niach hu ma ni stycz nych. Po le gał on na prze cho dze niu od ana li zy szcze gó ło wych wła -
ści wo ści tek stu do je go ca ło ścio we go uję cia, a na stęp nie na wy ja śnia niu dal szych
szcze gó ło wych wła ści wo ści za po mo cą uchwy co nej przed tem ca ło ści, al bo wiem w fi -
lo lo gii po zna nie moż na osią gnąć nie tyl ko po przez stop nio we po su wa nie się od jed -
ne go szcze gó łu do dru gie go, lecz tak że przez an ty cy pa cję lub dy wi na cję ca ło ści – po -
nie waż „szcze gół mo że być ro zu mia ny tyl ko po przez ca łość i każ de wy ja śnie nie
szcze gó łu za kła da ro zu mie nie ca ło ści”110. Na sza po dróż tam i z po wro tem od pew -
nych ze wnętrz nych szcze gó łów do we wnętrz ne go ją dra i znów do in nych se rii szcze -
gó łów jest tyl ko za sto so wa niem za sa dy „ko ła fi lo lo gicz ne go”111.

III. 2. 2. Kry ty ka te ma tycz na 
Jej pod sta wo wym po ję ciem jest „te mat”, od no szą cy się jed nak nie do każ de go wąt ku
ob ra zo we go, ale do pew nych grup ob ra zo wych (na przy kład czte rech ży wio łów), trak -
to wa nych ja ko ośrod ko wy ele ment wy obraź ni da ne go pi sa rza, któ ry po wta rza się w je -
go twór czo ści. Kry ty ka te ma tycz na ba da, jak się on wy ra ża w ca ło kształ cie prac pi sa -
rza, tak więc zaj mu je się dzie łem li te rac kim ja ko   – głów nie – two rem in dy wi du al ne go
do świad cze nia1 12. Aże by od czy tać wła ści wie sens dzie ła li te rac kie go, kry tyk te ma tycz -
ny mieć mu si od po wied ni za sób wia do mo ści na te mat, pod któ re go pa no wa niem znaj -
do wał się da ny au tor. Z te go punk tu wi dze nia kry ty ka te ma tycz na oka zu je się wie dzą
o te ma tach, a więc swo istą psy cho lo gią twór czo ści113. 

109 K. Vos sler, L. Spit zer, Stu dia sty li stycz ne, tłum., wy bór tek stów i oprac. M. R. May eno wa,
R. Hand ke, War sza wa 1972, rozdz. Ję zy ko znaw stwo a hi sto ria li te ra tu ry.

110 Ibi dem.
111 Ibi dem.
112 Ha sło „Te ma tycz na kry ty ka”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń -

ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit., s. 458.
113 E. Sar now ska -Te me riusz, op. cit., s. 145 i n.
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Pod sta wo we kon cep cje kry ty ki te ma tycz nej łą czą się przede wszyst kim z na zwi -
skiem Je ana -Pau la We be ra. Od ciął się on za rów no od Freu dow skiej psy cho ana li zy, jak
i od kon cep cji Jun ga, opar tej na ist nie niu nie świa do mo ści zbio ro wej. We be ra in te re -
su je nie świa do mość czy też pod świa do mość in dy wi du al na i „zdro wa”, nie ska żo na
żad ny mi kom plek sa mi. Ta głę bi no wa war stwa psy chi ki od zna cza się dwo isto ścią: jest
sfe rą prze żyć, od czuć i wspo mnień, a za ra zem sfe rą form. Złą cze nie for my psy chicz -
nej z nie świa do mą tre ścią psy chicz ną, któ rą w opi nii We be ra sta no wią przede wszyst -
kim prze ży cia z okre su dzie ciń stwa, pro wa dzi do ukon sty tu owa nia się te ma tu. Te mat
jest wy kry sta li zo wa nym, moż na by rzec „upo sta cio wa nym” wspo mnie niem. „Przez
te mat ro zu mie my – wy ja śnia We ber – ślad, ja ki wspo mnie nie z dzie ciń stwa zo sta wi -
ło w pa mię ci pi sa rza”114. Te mat ujaw nia się w dzie le po przez wy ra że nia czę sto po wra -
ca ją ce, po wta rza ją ce się ob ra zy, spo so by my śle nia, od czu wa nia i mó wie nia, któ re
dzię ki te mu, że po wra ca ją i sta ją się ob se sją, da ją się po znać. Da ne uję cie mo że 
być w dzie le te ma tem wte dy tyl ko, gdy po wta rza się w iden tycz nych bądź zmie nio -
nych wer sjach, nie pod le ga ono jed nak ba da niom ty pu sta ty stycz ne go. Do wspo mnień
dzie ciń stwa pi sa rza do cie ra się cza sa mi dzię ki świa dec twom źró dło wym, bez po średnim
i po śred nim wy po wie dziom ujaw nia ją cym to, co ukry te w sfe rze psy chi ki. Trze ba tu
wszak za uwa żyć, że dzie ło ro zu mie się tu taj bar dzo sze ro ko, w je go ob ręb wcho dzą
nie tyl ko utwo ry li te rac kie, ale to wszyst ko, co pi sarz po zo sta wił, a co wią że się z je -
go prze ży wa niem i do świad cze niem115. Kry ty ka te ma tycz na z wiel ką kon se kwen cją
pod cho dzi do te ma tu fe no me no lo gicz nie, a nie ge ne tycz nie. Waż ny jest on ja ko ele -
ment do świad cze nia i prze ka zu, nie istot ne zaś jest je go po cho dze nie.

Nie ma usta lo ne go re per tu aru te ma tów, w isto cie te ma tem stać się mo że wszyst -
ko, za le ży to od sa mych dzieł, któ re nie zna ją w tej ma te rii ogra ni czeń i każ dy ele ment
pod nieść mo gą do je go ran gi. Na su wa się py ta nie – roz wa ża Mi chał Gło wiń ski116 – czy
okre śle nie te ma tu nie za le ży po pro stu od de cy zji ba da czy, al bo wiem te mat przy bie -
ra róż ne po sta cie u roz ma itych kry ty ków, na przy kład: 1) w książ kach Ga sto na Ba che -
lar da je go ro lę od gry wa ją ży wio ły (ogień, wo da, zie mia, po wie trze); 2) w ese jach Geo -
r gess’a Po ule ta (naj wy bit niej sze go przed sta wi cie la kry ty ki te ma tycz nej) – przede
wszyst kim ka te go rie cza su i prze strze ni; 3) w psy cho lo gi stycz nych stu diach Je ana -
-Pau la We be ra – „śla dy, ja kie wspo mnie nie dzie ciń stwa, zo sta wi ło w pa mię ci pi sa -
rza”; 4) w pra cach Je ana Sta ro bin skie go – czyn ność pa trze nia117.

Jed nym z pod sta wo wych za ło żeń kry ty ki te ma tycz nej jest utoż sa mie nie kry ty ka
z ana li zo wa nym dzie łem, czy li za sa da po stę po wa nia her me neu tycz ne go. Kry tyk ma
roz wi jać w swo im ję zy ku to, co sta no wi isto tę dzie ła, do trzeć do je go ukry tych zna -
czeń, któ re ujaw nić się mo gą tyl ko wte dy, gdy przyj mu je się punkt wi dze nia je go
twór cy118. To Geo r ges Po ulet do pro wa dził do pew nych skraj no ści za sa dę po stę po wa nia

114 Ibi dem.
115 M. Gło wiń ski, Wpro wa dze nie (w dzia le: Prze kła dy. Fran cu ska kry ty ka te ma tycz na), „Pa -

mięt nik Li te rac ki”, 1971, LXII, z. 2, s. 175–187.
116 Ibi dem.
117 Ibi dem.
118 Ha sło „Te ma tycz na kry ty ka”, w: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń -

ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, op. cit.



her me neu tycz ne go, obo wią zu ją cą w ca łej kry ty ce te ma tycz nej (wy wo dzi się ona z tej
kon cep cji hu ma ni sty ki, któ rą sfor mu ło wał Dil they): za da niem kry ty ka nie jest wy ja -
śnia nie dzie ła li te rac kie go, mu si on je zro zu mieć, od no wa prze żyć, pa trzeć na nie
tak, jak mógł by to czy nić sam twór ca119. Zja wi skiem naj istot niej szym sta je się za cie -
ra nie gra nic mię dzy kry ty ką a mo wą pi sa rza, kry tyk bo wiem usi łu je do sto so wać i w ja -
kiejś przy naj mniej mie rze upodob nić swo ją wy po wiedź do dzie ła, o któ rym mó wi.
W kon se kwen cji po wsta je dys kurs w mo wie po zor nie za leż nej (zno szą cy ści słe roz -
gra ni cze nia po mię dzy tek stem opo wia da nia a przy to cze niem): kry tyk wpro wa dza weń
to, co uwa ża za naj bar dziej zna czą ce dla pro ble ma ty ki po dej mo wa nej przez da ne go
pi sa rza, wpro wa dza tak że je go uję cia słow ne od no szą ce się do tej pro ble ma ty ki.
W pew nych wy pad kach for mu ły pi sa rza za stę pu ją ter mi no lo gię kry tycz ną. Jest to kon -
se kwen cja przy ję tych za ło żeń – kry ty cy sta ra ją się po słu gi wać ję zy kiem pi sa rza, któ -
ry jest przed mio tem ich re flek sji. Stąd wiel ka ro la cy ta tów i kryp to cy ta tów120. Do sko -
na łym przy kła dem jest kry ty ka li te rac ka okre su Mło dej Pol ski121.     

III. 2. 3. Psy cho kry ty ka
Bli ski omó wio nym nur tom jest kie ru nek ba dań za ini cjo wa ny przez Char les’a Mau ro -
na, zwa ny psy cho kry ty ką. Psy cho kry ty ka roz róż nia nie świa do mość pi sa rza, je go „świa -
do me” Ja oraz je go śro do wi sko. Kon stru uje „Ja” twór cy na pod sta wie wszyst kich 
po zo sta wio nych przez nie go prze ka zów (tak że nie li te rac kich). Ba da sie ci ob ra zów i aso -
cja cji wy stę pu ją cych w twór czo ści da ne go pi sa rza, ma ją cych cha rak ter w du żej czę ści
nie świa do my; ana li zu je wy obraź nię i oso bo wość twór cy, trak tu jąc je jed nak nie ja ko
wła ści wo ści au to ra ze wnętrz ne wo bec tek stu, ale ja ko ele men ty wy po wie dzi122. Psy -
cho kry ty ka za kła da, że twór czość uza leż nio na jest od trzech czyn ni ków: 1) nie świa do -
mej fan ta zji 2) tre ści świa do mo ści 3) ję zy ka. Mau ron uwa żał psy cho kry ty kę za uzu peł -
nie nie in nych spo so bów ba da nia li te ra tu ry. Uwa żał, że wy do by wa ona z twór czo ści
pi sa rza ko lej no: ob se syj ne, nie uświa do mio ne cią gi sko ja rzeń słow nych i ob ra zo wych,
fi gu ry i re la cje dra ma tycz ne, per se we ru ją ce (upo rczy wie utrzy mu ją ce się) te ma ty, by
na tej pod sta wie ujaw nić „mit oso bi sty” pi sa rza, bę dą cy eks pre sją je go oso bo wo ści
nie świa do mej, a po wią za ny z ja kimś zna czą cym wy da rze niem w je go ży ciu.123 Psy -
cho kry ty ka – pod kre śla Mau ron – ma na ce lu zwięk sze nie na sze go zro zu mie nia dzieł
li te rac kich, po przez od kry wa nie w nich fak tów i związ ków do tych czas nie zau wa żo nych
lub do strze ga nych nie do sta tecz nie, któ rych źró dłem jest nie świa do ma oso bo wość 
pi sa rza124. Za tem cel ba dań psy cho kry ty ki ogra ni cza się do tej nie świa do mej oso bo -
wo ści pi sa rza. Zda niem Mau ro na są trzy za sad ni cze od mia ny kry ty ki współ cze snej:

119 M. Gło wiń ski, op. cit.
120 Ibi dem.
121 Zob. np. W. Czer nia nin, Twór czość Ka zi mie rza Prze rwy -Tet ma je ra w kry ty ce mło do pol -

skiej, Wy daw nic two An ty kwa, Wro cław 2004; oraz Ma te ria ły źró dło we do re cep cji twór czo ści 
Ka zi mie rza Prze rwy -Tet ma je ra w epo ce Mło dej Pol ski. Re cen zje z lat 1890–1918, wstęp, wy bór
i oprac. W. Czer nia nin, Wy daw nic two „Spół ka Au tor ska Z. K. Gar ba czew scy”, Wro cław 2006.

122 Ha sło „Psy cho kry ty ka”, op. cit.
123 Ch. Mau ron, Wpro wa dze nie do psy cho kry ty ki, przeł. W. Błoń ska, w: Współ cze sna teo ria ba -

dań li te rac kich za gra ni cą. An to lo gia, op. cit., s. 366 i n.
124 Ibi dem.
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kla sycz na, le kar ska i te ma tycz na, przy czym po dział do ty czy ro li oso bo wo ści nie świa -
do mej w twór czo ści li te rac kiej. W kry ty ce kla sycz nej oso bo wość nie świa do ma nie ma
żad ne go zna cze nia, kry ty ka nie za uwa ża lub wy rze ka się ba dań nad nie świa do mo ścią;
tra dy cyj nie ana li zu je, co my ślał, czuł i cze go pra gnął au tor (ob szar to spo ry i da je nie -
ogra ni czo ną moż li wość po pi su sub tel no ści). W dru giej od mia nie kry ty ki psy cho ana li -
za le kar ska co praw da uwa ża oso bo wość nie świa do mą za za sad ni czą, ale in ter pre tu je
dzie ła po pro stu ja ko wy raz nie świa do mo ści, czę sto pa to lo gicz nej. Z ko lei trze cia od -
mia na, czy li kry ty ka te ma tycz na, zaj mu je się bar dziej sna mi, te ma ta mi i mi ta mi ani że -
li fak ta mi i my śla mi świa do my mi. W twór czo ści każ de go pi sa rza pra gnie ona uchwy -
cić wy raz naj głęb szej oso bo wo ści. Psy cho kry ty ka na to miast jest re ak cją na do ko na nia
psy cho lo gii na uko wej, w któ rej bez spor nie wiel kim wy da rze niem po cząt ku po przed nie -
go wie ku by ły stop nio we od kry cia oso bo wo ści nie świa do mej i jej dy na mi ki125. 

Roz róż nie nie psy cho kry ty ki i psy cho ana li zy – oma wia my da lej po glą dy Mau ro na
– jest w prak ty ce ła twe. Psy cho kry tyk nie jest le ka rzem. Ce lem je go nie jest le cze nie,
nie sta wia dia gno zy ani ro ko wa nia. Le ka rza in te re su je pa cjent i je go przy pa dek. Psy -
cho kry tyk zaś ma na uwa dze tek sty. Po sta wił so bie za cel głęb sze ich zro zu mie nie i cel
ten osią gnie tyl ko wte dy, gdy je go wy sił ki spo tka ją się z wy sił ka mi in nych dys cy plin
kry tycz nych. Wy od ręb nia on w da nym dzie le przy pusz czal ne eks pre sje pro ce sów nie -
świa do mych, stu diu je ich for my i roz wój oraz sta ra się po łą czyć je z wy ni ka mi uzy -
ska ny mi gdzie in dziej. Wy ma ga to zna jo mo ści ogól nych pro ce sów nie świa do mych. Na -
le ży o tym pa mię tać, ina czej bo wiem ła two o po mył ki126. Czy zdzi wi ko goś, że
psy cho log li te ra tu ry zaj mu je się tak że sa mą psy cho lo gią? Za da niem psy cho kry ty ka jest
po łą cze nie na uki ze sztu ką. Mo że go jed nak spo tkać nie po wo dze nie, je śli utra ci kon -
takt z jed ną lub dru gą. Dą ży jed nak w kie run ku sztu ki. Pod za mie rzo ny mi struk tu ra -
mi tek stu ba da sko ja rze nia mi mo wol ne; aby je uka zać, tech ni ka ta mu si (chwi lo -
wo) unie waż nić za mie rzo ne struk tu ry. Psy cho ana li za roz wią za ła już zbli żo ne za gad -
nie nie dzię ki me to dzie wol nych sko ja rzeń, w psy cho kry ty ce za stę pu je ją na kła da nie
tek stów, któ re go nie wol no mie szać z ich po rów ny wa niem. Po rów na nie tek stów do -
ty czy tre ści świa do mych i za mie rzo nych: na le ży do za kre su kry ty ki kla sycz nej. Na to -
miast na kła da nie tek stów za mą ca świa do me tre ści każ de go z nich; osła bia je, by uka -
zać nie ty le ob se syj ne po wtó rze nia (pro blem ten le piej roz wią zu je sta ty sty ka), ile
ra czej związ ki nie do strze ga ne i mniej lub bar dziej nie uświa do mio ne. Za tem ope ra -
cje, ja kie skła da ją się na me to dę psy cho kry tycz ną, są na stę pu ją ce: 1) na kła da jąc tek -
sty te go sa me go au to ra, wy kry wa się sie ci sko ja rzeń lub gru py ob ra zów ob se syj ne
i za pew ne mi mo wol ne; 2) w twór czo ści jed ne go pi sa rza na le ży zba dać, jak po wta rza -
ją się i zmie nia ją sie ci, gru py, struk tu ry, ujaw nio ne przez pierw sze ope ra cje; dru ga
ope ra cja łą czy ana li zę roz ma itych te ma tów z ana li zą ma rzeń i ich prze obra żeń, pro -
wa dząc za zwy czaj do ob ra zu ja kie goś mi tu oso bi ste go; 3) mit oso bi sty i je go prze obra -
że nia in ter pre to wa ne są ja ko wy raz nie świa do mej oso bo wo ści i jej roz wo ju; 4) wy -
ni ki, ja kie otrzy ma my, ba da jąc dzie ło, spraw dza ne są przez kon fron ta cje z ży ciem
pi sa rza.

125 Ibi dem.
126 Ibi dem.



Mau ron pi sze, że psy cho kry ty ka za kry ty ką te ma tycz ną przyj mu je to, iż u pi sa rzy
naj cie kaw sze spra wy roz gry wa ją się na gra ni cy pro ce sów świa do mych i nie świa do -
mych. Uwa ża jed nak, że aby to zro zu mieć na le ży zba dać pew ną głę bo kość nie świa do -
me go za ple cza. Z chwi lą kie dy przyj mie my, że każ da oso bo wość za wie ra w so bie nie -
świa do mość – nie świa do mość pi sa rza na le ży uznać za naj bar dziej praw do po dob ne
„źró dło” je go twór czo ści. Źró dło w pew nym sen sie ze wnętrz ne – gdyż dla świa do me -
go ja, któ re dzie łu li te rac kie mu na da je je go for mę słow ną, wy raź nie noc na nie świa do -
mość jest „kimś in nym”. Ale jed no cze śnie źró dłem we wnętrz nym, ta jem nie po wią za nym
ze świa do mo ścią nie ustan nym przy pły wem i od pły wem wy mie nia ją cych się tre ści127.

Ogól nie – przed Freu dem – nie świa do mość ja ko idea in spi ru ją ca nie spra wia ła
kło po tów kry ty ce li te rac kiej, któ ra zresz tą na swój spo sób po słu gi wa ła się tym po ję -
ciem o nie spraw dzal nej tre ści. Nie kie dy na wet czy ni ła to chęt nie, aby utrzy mać we wła -
ści wych gra ni cach ro zum, re alizm czy eru dy cję, któ rych wy ma ga nia mo gły przy gnieść
swo bo dę twór czą. Wszyst ko jed nak ule gło zmia nie, gdy w koń cu XIX wie ku pew ne pra -
ce na uko we, zwłasz cza Bern he ima, Ja ne ta128, Freu da, Jun ga, nada ły po ję ciu nie świa -
do mo ści treść już nie ta jem ni czą, ale okre ślo ną, nie nad przy ro dzo ną, lecz na tural ną,
a cza sem wręcz pa to lo gicz ną129. Kry zys stał się nie unik nio ny, gdyż kry ty ka li te rac ka tyl -
ko po zor nie mo gła nie in te re so wać się roz wo jem tej na uki. Pra ca Traum deu tung Freu -
da uka za ła się w ro ku 1900, a już do dru gie go wy da nia do da no roz pra wę Ot to Ran -
ka O po ezji i ma rze niu sen nym130. W cią gu na stęp nych dwu dzie stu lat psy cho ana li za
zba da ła nie tyl ko dzie dzi nę snów, ale tak że folk lor, le gen dy i róż ne mi to lo gie. Stwo -
rzo no psy cho ana li zę li te rac ką. Ale na przy kład we Fran cji, gdzie po wsta ły oma wia ne
głów ne kie run ki kry ty ki li te rac kiej, pa ra dok sal nie – jak pi sze zdu mio ny Mau ron – freu -
dyzm przy ję li naj pierw po eci, aby wy ko rzy stać go w dziw ny spo sób131. Tam gdzie
Freud prze czu wał ana lo gię mię dzy sztu ką a snem, sur re ali ści orze kli toż sa mość i przy -
zna li war tość po etyc ką je dy nie two rom nie świa do mo ści, na przy kład André Bre ton
chciał za sto so wać do pro duk cji po etyc kiej to, co uwa żał za psy cho ana li zę: swo bod ne
sko ja rze nia, pi smo au to ma tycz ne, opo wia da nie i in ter pre to wa nie snów. Przy spo sob -
no ści na le ży stwier dzić, że dzię ki te mu za jął po now nie głów ną po zy cję w kul tu rze eu -
ro pej skiej1 32.

III. 2. 4. Kry ty ka ar che ty po wa 
Punk tem wyj ścia tej od mia ny kry ty ki są – przy po mnij my – teo rie Jun ga, szcze gól nie
ta do ty czą ca ar che ty pu. Ufor mo wa na przez Maud Bod kin, zo sta ła roz wi nię ta przez
Nor th ro pa Frye’a, któ re go kon cep cja eli mi nu je są dy war to ściu ją ce z za kre su kry ty ki na -
uko wej; za głów ne jej za da nie uwa ża zbu do wa nie teo rii na uko wej, któ ra uj mo wa ła -
by li te ra tu rę ja ko jed no li ty, osa dza ny w kon tek ście spo łecz nym, lecz roz wi ja ją cy się 

127 Ibi dem.
128 Pier re Ma rie Félix Ja net (1859–1947) – fran cu ski neu ro log i psy cho log, pio nier w dzie -

dzi nie ba da nia pa mię ci po ura zo wej.
129 Ch. Mau ron, op. cit.
130 Ot to Rank, właśc. Ot to Ro sen feld (1884–1939), au striac ki psy cho ana li tyk, uczeń Freu da.
131 Ch. Mau ron, op. cit.
132 Ch. Mau ron, op. cit.
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we dług au to no micz nych praw sys tem sym bo li. Al bo wiem zda niem Frye’a li te ra tu ra
jest „prze miesz czo ną” (przy sto so wa ną do wy mo gów wia ry god no ści i mo ral no ści) mi -
to lo gią; ca ła jej róż no rod ność da się zin ter pre to wać ja ko kom pi la cja i prze kształ ce nie
nie wiel kiej licz by ar che ty pów wy stę pu ją cych już w po sta ci opo wia dań mi tycz nych i ry -
tu ałów w kul tu rach pry mi tyw nych (kon cep cję nie świa do mo ści zbio ro wej Frye od rzu -
ca). Opar ta na dia lek ty ce ry go ru i swo bo dy, two rzy li te ra tu ra osob ny świat, na da ją cy
peł nię ludz kiej eg zy sten cji133.

Dla psy cho lo gii li te ra tu ry waż nym py ta niem – któ re sfor mu ło wa ła Da nu ta Da nek
– jest py ta nie o to, jak się mia ły, ma ją lub mieć mo gą ba da nia li te rac kie do psy cho ana -
li zy, z te go na to miast wy ni ka py ta nie bar dziej ogól ne o re la cje mię dzy na uką o li te ra -
tu rze a psy cho lo gią ja ko na uką1 34. Po ję cie „psy cho ana li zy” sta ło się klu czo wym ter mi -
nem teo rii Freu da. „Swym za się giem – na co zwra ca uwa gę Edward Fia ła – ob ję ło ono
nie tyl ko szyb ko zaj mu ją cy no we te re ny przed miot re flek sji Freu da, ale przede wszyst -
kim spe cjal ny jej aspekt. Był to aspekt no wy, któ ry wy ło nił się z wni kli wej pe ne tra cji
psy cho lo gicz nych pro ce sów mo ty wa cyj nych. W efek cie tej pe ne tra cji po wsta ła nie sły -
cha nie waż na i płod na te za o ist nie niu nie świa do mo ści. Wpro wa dzi ła ona zu peł nie 
od mien ną per spek ty wę ro zu mie nia czło wie ka i kul tu ry. […] Za kres ba dań obej mu je
więc dwa nur ty zja wisk czy też dwa pro ce sy ewo lu cyj ne – je den to prze mia ny my śli
psy cho ana li tycz nej sen su stric to, a dru gi roz wi ja ją cy się na grun cie ba dań li te rac kich,
czy li tzw. kry ty ka psy cho ana li tycz na”135. Fia ła przed sta wia moż li we ty py re la cji mię -
dzy psy cho ana li zą a li te ra tu rą: „ogól nie trze ba stwier dzić, że psy cho ana li za mo że wy -
stą pić w trzech za sad ni czych funk cjach wo bec li te ra tu ry. Po pierw sze, ja ko te mat dzie -
ła, a więc przed miot re flek sji w ra mach je go świa ta przed sta wio ne go (np. w dys ku sjach
mię dzy bo ha te ra mi) lub przed miot re flek sji sa me go au to ra (nar ra to ra) w bar dziej
«gno micz nych» par tiach utwo rów. Mo że stać się zwy kłym sło wem – ha słem na ozna -
cze nie okre ślo ne go nur tu my śle nia czy me to dy po stę po wa nia. Jest to więc su po zy cja
ra czej ze wnętrz na wo bec li te ra tu ry. Po wtó re, psy cho ana li za mo że być za sa dą kon -
struk cji dzie ła. W tym sen sie moż na np. mó wić o psy cho ana li tycz nej kon cep cji po sta -
ci w da nym utwo rze. Au tor mo że zbu do wać świa do mie lub nie świa do mie we wnętrz -
ny świat utwo ru na pod sta wie tej wła śnie wi zji czło wie ka. Ma my tu do czy nie nia
z głęb szym wej ściem psy cho ana li zy w li te ra tu rę – zo sta je ona jak by już za sy mi lo wa -
na, a jej re gu ły wy ra ża ją i wy ja śnia ją dziw ne cza sem czy na wet nie zro zu mia łe po stę -
po wa nie bo ha te rów. Jest za tem klu czem do zro zu mie nia ca ło ści dzie ła. I wresz cie
moż li wość trze cia, któ ra wy ko rzy stu je psy cho ana li zę ja ko me to dę ba da nia dzie ła. […]
Wcho dzi on cza sa mi w ści sły zwią zek z su po zy cją dru gą, zwłasz cza w pro ble ma ty ce
ana li zy przed sta wio nych po sta ci. Jest to w każ dym ra zie po ziom me ta re flek sji, w któ -
rym psy cho ana li tycz ną me to dę uj mo wa nia dzie ła, a mó wiąc do kład niej: me to dę freu -
dow ską, trak tu je się ja ko jed ną z wie lu me tod in ter pre ta cyj nych tek stu”136.

133 N. Frye, op. cit., s. 304.
134 D. Da nek, Sztu ka ro zu mie nia. Li te ra tu ra i psy cho ana li za, Wyd. IBL, War sza wa 1997, 

s. 20.
135 E. Fia ła, op. cit., s. 9–10.
136 Ibi dem, s. 11.



IV. Pro ble ma ty ka od dzia ły wa nia li te ra tu ry 
na czy tel ni ków i na psy cho lo gię 

pu blicz no ści li te rac kiej.

René Wel lek i Au stin War ren słusz nie stwier dza ją, że pi sarz nie tyl ko ule ga wpły wo -
wi spo łe czeń stwa, ale i sam ta ki wpływ na nie wy wie ra. Sztu ka nie tyl ko od twa rza rze -
czy wi stość, ale tak że ją kształ tu je. Lu dzie upo dab nia ją swo je ży cie do ży cia fik cyj nych
bo ha te rów i bo ha te rek137. Mo że my przy pusz czać z du żym praw do po do bień stwem – pi -
szą wspo mnia ni au to rzy – że wpływ lek tu ry na mło dzież jest bar dziej bez po śred ni
i sil niej szy niż na star szych, że czy tel ni cy nie do świad cze ni przyj mu ją li te ra tu rę bar dziej
na iw nie, wi dząc w niej ko pię ra czej niż in ter pre ta cję ży cia138. Po wsta je więc py ta nie:
jak li te ra tu ra wpły wa na czy tel ni ków? Py ta nie nie zwy kle istot ne tak że z punk tu wi dze -
nia bi blio te ra pii, któ ra przy zna je prze cież za gad nie niu od bior cy cen tral ną po zy cję
w swo ich ba da niach139. 

IV. 1. Psy cho lo gia od bio ru dzie ła li te rac kie go

W Pol sce – pi sze Mi chał Gło wiń ski – ty tuł pio nie ra w ba da niach do ty czą cych od bio ru
dzie ła li te rac kie go trze ba przy znać Ro ma no wi In gar de no wi ja ko twór cy teo rii kon -
kre ty za cji140. Ta czy tel ni cza in ter pre ta cja dzie ła to wa rzy szą ca je go lek tu rze sta no wi ak -
tyw ną od po wiedź od bior cy na ini cja ty wę ko mu ni ka cyj ną pi sa rza (bę dąc zja wi skiem
jed nost ko wym, jest jed nak spo łecz nie uwa run ko wa na przez pew ne ste reo ty py od bio -
ru dzie ła li te rac kie go): jest więc pro ce sem ro zu mie nia, po rząd ko wa nia, sca la nia i do okre -
śla nia utwo ru roz gry wa ją ce go się w świa do mo ści czy tel ni ka, uwa run ko wa nym każ do -
ra zo wo je go oso bi sty mi pre dys po zy cja mi i do świad cze niem za rów no ży cio wym, jak
i li te rac kim141. „Kon kre ty za cja dzie ła li te rac kie go – wy ja śnia In gar den – jest wpły wem
spo tka nia się dwu róż nych czyn ni ków: sa me go dzie ła i czy tel ni ka, w szcze gól no ści je -
go twór czych i od twór czych czyn no ści, któ re speł nia pod czas lek tu ry”142. Prze bie ga na
czte rech do peł nia ją cych się wza jem nie płasz czy znach. Po le ga na: 1) re kon stru owa niu
przez czy tel ni ka okre ślo ne go ukła du ele men tów utwo ru za rów no w pla nie ję zy ko wym,
jak i tre ści; 2) od nie sie niu ele men tów dzie ła i ich ukła dów do do świad czeń zdo by tych
przez czy tel ni ka w ob co wa niu z in ny mi dzie ła mi; 3) kon fron ta cji świa ta przed stawio -
ne go dzie ła z rze czy wi sto ścią zna ną czy tel ni ko wi; w wy ni ku te go zja wi ska, przed mio-
ty i oso by uka za ne w dzie le w spo sób mniej lub bar dziej sche ma tycz ny na bie ra ją cech

137 R. Wel lek, A. War ren, op. cit., s. 128.
138 Ibi dem, s. 129.
139 Zob. W. Czer nia nin, Teo re tycz ne pod sta wy bi blio te ra pii, Wyd. Atut, Wro cław 2008.
140 M. Gło wiń ski, Od biór, ko no ta cje, styl, w: Pro ble my me to do lo gicz ne współ cze sne go li te ra tu -

ro znaw stwa, pod red. H. Mar kie wi cza i J. Sła wiń skie go, Wyd. Li te rac kie, Kra ków 1976, s. 403,
przy pis 1.

141 Ha sło „Kon kre ty za cja dzie ła li te rac kie go”, op. cit., s. 200–201.
142 R. In gar den, Dzie ło li te rac kie i je go kon kre ty za cje, w: Szki ce z fi lo zo fii li te ra tu ry, op. cit.,

s. 67.
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kon kret nych i zin dy wi du ali zo wa nych; 4) do peł nie niu dzie ła przez prze ży cia, re flek sje
i opi nie, ja kie zdo ła ło ono wzbu dzić w czy tel ni ku143. „Dzie ło sztu ki li te rac kiej – pi sze
In gar den – nie jest do kład nie tym, co sta no wi kon kret ny (lub pra wie że kon kret ny)
przed miot per cep cji es te tycz nej: ono sa mo sta no wi je dy nie jak by szkie let, któ ry czy tel -
nik pod wie lo ma wzglę da mi uzu peł nia czy do peł nia, a nie jed no krot nie tak że i pod wie -
lu wzglę da mi znie kształ ca lub zmie nia, i do pie ro w tej no wej, peł niej szej, kon kret niej -
szej, choć i tak nie cał kiem kon kret nej po sta ci sta no wi wraz z ty mi uzu peł nie nia mi
bez po śred ni obiekt per cep cji i roz ko szy es te tycz nej. […] Tę to ca łość, w któ rej dzie ło
wy stę pu je w uzu peł nie niach i prze kształ ce niach po czy nio nych przez czy tel ni ka pod -
czas czy ta nia, na zy wam kon kre ty za cją dzie ła li te rac kie go. Wy cho dzi ona w wie lu szcze -
gó łach po za to, co znaj du je się w sa mym dzie le, a co istot nie sta no wi oś czy szkie let kon -
kre ty za cji. Przez to kon kre ty za cja mo że do star czyć czy tel ni ko wi ta kich da nych i wy wo łać
w nim ta kie wzru sze nia i in ne re ak cje psy chicz ne, ja kich by mu sa mo dzie ło – gdy by
ja ko na gi szkie let mo gło mu być do stęp ne – ni gdy nie mo gło dać”144. In ny mi sło wy, od -
bior ca dzie ła li te rac kie go przede wszyst kim re kon stru uje po rzą dek w ob rę bie skład ni -
ków utwo ru, tych ję zy ko wych, ale też w świe cie przed sta wio nym i w sfe rze za war to ści
ide owej dzie ła. Wszyst ko to, w ten spo sób ukształ to wa ne, zo sta je po tem uchwy co ne
sa mo dla sie bie przez pod miot prze ży wa ją cy, któ ry nie po zo sta je obo jęt ny na to, co
uchwy cił, lecz nie ja ko od po wia da na to roz ma ity mi emo cja mi. Do cho dzi tym sa mym
do emo cjo nal ne go ob co wa nia pod mio tu prze ży wa ją ce go z obiek ta mi przed sta wio ny -
mi w przed mio cie es te tycz nym (szcze gól nie z oso ba mi przed sta wio ny mi w ich lo -
sach)145. Oczy wi ście nie na le ży przez to ro zu mieć, że czy tel nik trak tu je ob raz pre zen -
to wa ny w dzie le ja ko coś rów no rzęd ne go wzglę dem rze czy wi sto ści. Ale ma jąc na wet
wy ostrzo ną świa do mość fik cyj no ści te go ob ra zu, od bior ca nie jest po pro stu w sta nie
wy obra zić go so bie ina czej, niż tyl ko przy rów nu jąc do okre ślo nych ele men tów świa -
ta re al ne go. Za tem ele men ty dzie ła i ich ukła dy zo sta ją tu od nie sio ne do zja wisk rze -
czy wi stych. 

Ko re spon du je to z for mo wa niem się po ja wia ją cych się ja ko ści w „struk tu rze po li -
fo nicz ne go ze stro ju ja ko ścio we go”, na stę pu ją ce wte dy, gdy pod mio to wi prze ży wa ją -
ce mu es te tycz nie ujaw nia się nie jed na pro sta ja kość, lecz wie le róż nych ja ko ści, nie
wy stę pu ją one za zwy czaj luź no obok sie bie, ale or ga ni zu ją się w we wnętrz nie spo istą
ca łość146. To zna czy: przy tej sa mej licz bie ja ko ści struk tu ra przed mio tu es te tycz ne go
mo że się ina czej ukształ to wać, za leż nie od prze bie gu pro ce su for mo wa nia es te tycz ne -
go. Ilu stru je to koń co wa fa za pro ce su kon kre ty za cji dzie ła li te rac kie go, w któ rej od -
by wa się „uzu peł nia nie” dzie ła przez czy tel ni ka o te wszyst kie do dat ko we ja ko ści es -
te tycz ne, jak prze ży cia, wzru sze nia i osą dy, wy wo ła ne lek tu rą utwo ru. Wszyst kie one
ma ją cha rak ter zło żo ny, to zna czy na przy kład wzru sze nia es te tycz ne mo gą się łą czyć
ze wzru sze nia mi in ne go ro dza ju: re li gij ny mi, pa trio tycz ny mi, ero tycz ny mi. Czy tel nik
nie tyl ko pod da je się su ge stiom czy ta ne go dzie ła, ale nie ja ko do peł nia je w lek tu rze

143 Ha sło „Kon kre ty za cja dzie ła li te rac kie go”, op. cit.
144 R. In gar den, Dzie ło li te rac kie i je go kon kre ty za cje, op. cit., s. 66–67.
145 R. In gar den, Stu dia z es te ty ki, t. I, War sza wa 1957, s. 14–15.
146 Ibi dem.



wła sny mi tre ścia mi uczu cio wy mi, na sy ca je po bu dzo ny mi przez lek tu rę do zna nia mi,
wpro wa dza jak gdy by w ob ręb dzie ła świat wła snych prze żyć. Dzie ło tra ci w ten spo -
sób swój sche ma tyzm. Da ny ob raz przed sta wio ny jest je dy nie w naj ogól niej szych za -
ry sach, w trak cie kon kre ty za cji czy tel nik uzu peł nia ob raz ele men ta mi, któ re w two rzo -
nym przez dzie ło ob ra zie przed mio tu nie zo sta ły bez po śred nio uka za ne. Wsku tek te go
– pod su muj my ten frag ment – kon kre ty za cja od zna cza się cha rak te ry stycz ną dy na mi -
ką, ak tyw nym po szu ki wa niem i od naj dy wa niem ca ło ści ja ko ścio wych. „Czyn no ści te
– za cy tuj my jesz cze raz In gar de na – od po wied nio do zło żo nej bu do wy dzie ła sztu ki li -
te rac kiej, są bar dzo róż no rod ne i prze bie ga ją w bar dzo roz ma ity spo sób w za leż no ści
od sa me go dzie ła i je go wła sno ści, od struk tu ry psy chicz nej czy tel ni ka, je go spraw no -
ści w lek tu rze, od je go upodo bań itd., wresz cie od wa run ków za rów no su biek tyw -
nych, jak obiek tyw nych, w ja kich od by wa się czy ta nie dzie ła. Że zaś prze bieg czyn no -
ści czy ta nia i róż nych re ak cji, ja kie dzie ło wy wo łu je w czy tel ni ku, od bi ja się na
struk tu rze i szcze gó ło wych wła sno ściach kon kre ty za cji, więc na wet przy wiel kim wy -
sił ku czy tel ni ka, że by dzie ło czy ta ne od two rzyć jak naj wier niej w wy twa rza nej wła śnie
kon kre ty za cji, po szcze gól ne kon kre ty za cje róż nią się po mię dzy so bą, a tak że mniej
lub wię cej od sa me go dzie ła”147.

IV. 2. Od bior ca dzie ła li te rac kie go

Mo że to być za rów no kon kret ny czy tel nik utwo ru li te rac kie go, re pre zen tu ją cy okre -
ślo ną spo łecz nie i hi sto rycz nie pu blicz ność li te rac ką, jak i wprost prze ciw nie: nie kon -
kret na oso ba, któ ra czy ta da ny tekst, lecz wir tu al ny ad re sat, bę dą cy in te gral nym ele -
men tem utwo ru, za ło żo nym part ne rem pod mio tu li te rac kie go, czy li bę dą cym ze spo łem
ról, wy zna czo nym przez ów tekst, ról, któ re wy ma ga ją od czy tel ni ka pew ne go ty pu lek -
tu ry, na rzu ca ją mu okre ślo ne me to dy in ter pre ta cji ma te ria łu zna cze nio we go, ukie -
run ko wu jąc pro ces kon kre ty za cji. Na to, jak dzie ło kształ tu je ro le od bior cy, od dzia ły -
wu ją obie go we w da nym cza sie prze ko na nia i sty le, przede wszyst kim zaś kon wen cje,
któ rych ele men ty dzie ło re ali zu je148. Zda niem Mi cha ła Gło wiń skie go uwzględ nie nie ro -
li od bior cy w struk tu rze dzie ła li te rac kie go, czy – ogól nie – je go na kie ro wa nia ku czy -
tel ni ko wi, wy ma ga ana li zy swo isto ści li te rac kich sy tu acji ko mu ni ka cyj nych. Dzie ło li -
te rac kie ma wszel kie da ne, by trwać w ta kich sy tu acjach ko mu ni ka cyj nych, w któ rych
kod nadaw cy nie rów na się ko do wi od bior cy.149 Wła ści wo ścią dzie ła li te rac kie go jest
więc to, że je den z ele men tów je go sy tu acji ko mu ni ka cyj nej jest wciąż zmien ny. Nie
tra cąc w za sa dzie swej iden tycz no ści, wcho dzi ono w róż no ra kie kon tek sty (ja ko naj -
bliż sze go oto cze nia in nych bli skich ty po lo gicz nie dzieł, okre śla ją cych je go zna cze nie
oraz spo sób funk cjo no wa nia) i to one wła śnie wy zna cza ją cha rak ter od bio ru. Tak że
owa „iden tycz ność” nie jest w hi sto rii li te ra tu ry zja wi skiem bez względ nym, ule ga nie -
kie dy za ne go wa niu, a mia no wi cie wów czas, gdy pe wien typ dzieł od bie ra się w da nym

147 R. In gar den, Dzie ło li te rac kie i je go kon kre ty za cje, op. cit., s. 67.
148 Ha sło „Od bior ca dzie ła li te rac kie go”, op. cit., s. 274–275.
149 M. Gło wiń ski, Od biór, ko no ta cje, styl, op. cit., s. 386 i n. W dal szym frag men cie re fe ru -

je my po glą dy te go au to ra.
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cza sie bez uwzględ nie nia ich ko dów (i kon tek stów) ma cie rzy stych, wpro wa dza się je
zaś w ob ręb ko dów od czu wa nych ja ko współ cze sne i je dy nie moż li we150. Za ry so wać
się mo że rów nież po sta wa od wrot na: w ta kim wy pad ku dą ży się do przy tłu mie nia re -
guł wy ni ka ją cych z ko du od bio ru, ce lem zaś jest peł ne, w mia rę moż li wo ści oczy wi -
ście, re spek to wa nie ko du ma cie rzy ste go wy po wie dzi; dąż ność ta ka spra wia, że re -
cep cja zbli ża się do te go, co In gar den okre ślał ja ko re kon struk cję, prze ciw sta wio ną
kon kre ty za cji i trak to wa ną ja ko wła ści wość na uko we go po zna wa nia dzie ła151. Za rów -
no peł ne uwspół cze śnie nie, jak peł na re kon struk cja są moż li wo ścia mi skraj ny mi, dru -
ga z nich ma zresz tą cha rak ter je dy nie teo re tycz ny, trud no na wet wy obra zić so bie 
ta ki od biór, w któ rym nie do cho dzi ły by do gło su spo so by czy ta nia wy ni ka ją ce z wła -
ści wo ści kul tu ral nych epo ki, w ja kiej da ny od biór prze bie ga. Otóż ten wła śnie kod,
w któ re go ob rę bie re ali zu je się od biór, na zy wać moż na sty lem od bio ru. Dzie ło li te rac -
kie przez sa mą sy tu ację ko mu ni ka cyj ną, ja ką pro jek tu je i w ja kiej uczest ni czy, pre de -
sty no wa ne jest do wcho dze nia w kon takt z róż ny mi kon tek sta mi i z róż ny mi sty la mi
od bio ru nie po kry wa ją cy mi się z je go kon tek stem i je go ko dem ma cie rzy stym. Styl od -
bio ru jest za wsze in ter pre ta cją, jest nią na wet wte dy, gdy czy ta ją cy nie zda ją so bie
z te go spra wy, ma my z tym zresz tą do czy nie nia w więk szo ści wy pad ków. Od bio rem,
w któ rym czyn no ści in ter pre ta cyj ne są zwy kle w wy so kim stop niu uświa do mio ne, jest
przede wszyst kim od biór kry tycz ny1 52. 

Dzie ła czy ta ne w ob rę bie da nej kul tu ry nie są tyl ko bier nym przed mio tem od bio -
ru, tak że – w więk szej lub mniej szej mie rze – wpły wa ją na cha rak ter sty lu od bio ru.
Czyn ni kiem za sad ni czym są tu oczy wi ście im ma nent ne wła ści wo ści kul tu ry li te rac -
kiej, ale do ich kształ to wa nia przy czy nia się wszyst ko, co w jej ra mach funk cjo nu je,
a więc tak że utwo ry, któ re za cho wa ły ce chę czy tel no ści, wszyst kie, nie tyl ko po wsta -
ją ce współ cze śnie. Kształ tu je się więc tu taj re la cja dość skom pli ko wa na: re per tu ar
dzieł czy ta nych nie jest z punk tu wi dze nia for mo wa nia się sty lu od bio ru zja wi skiem
obo jęt nym153. 

Sys tem ocze ki wań, dą że nia do od na le zie nia w od bie ra nych dzie łach po wią zań
i roz wią zań, któ re by je za spo ka ja ły, są stan dar do we w ob rę bie kul tu ry li te rac kiej
(i jej po szcze gól nych po zio mów), co nie zna czy by naj mniej, że okre śla ją wszel ki 
od biór, ja ki do ko nu je się w jej gra ni cach. Nie czy nią te go, i to nie tyl ko wów czas,
gdy ma się na uwa dze od biór in dy wi du al ny, któ ry mo że sta no wić przy pa dek od osob -
nio ny, a więc od bie gać od obo wią zu ją cych norm. Nie czy nią te go tak że wów czas,
gdy rzecz roz pa tru je się na po zio mie sty lu, a więc w ka te go riach z na tu ry rze czy
ogól nych154.

W za koń cze niu trze ba stwier dzić, że dzie ło li te rac kie za spra wą swej struk tu ry
za kła da od biór tak że po za kon tek stem i ko dem ma cie rzy stym i już przez to sa mo
współ two rzy spe cy ficz ną sy tu ację ko mu ni ka cyj ną. Od bie ra ne w in nych sy tu acjach 

150 Ibi dem, s. 389.
151 R. In gar den, O po zna wa niu dzie ła li te rac kie go, w: Stu dia z es te ty ki, t. I, s. 164. Cyt. za:

M. Gło wiń ski, Od biór, ko no ta cje, styl, op. cit., s. 389.
152 M. Gło wiń ski, Od biór, ko no ta cje, styl, op. cit., s. 389 i 399.
153 Ibi dem, s. 389.
154 Ibi dem, s. 400–401.



niż ta, w któ rej po wsta ło, za cho wu je zdol ność wy wo ły wa nia ko no ta cji, czy li sko ja -
rzeń wspól nych pew nej gru pie osób w ra mach da nej kul tu ry. Każ da kul tu ra li te rac -
ka wy twa rza ten den cje do od bie ra nia i współ two rze nia ko no ta cji pew ne go ty pu,
pod le ga ją one nor mom lek tu ry. Owe nor my le gły u pod staw sty lów od bio ru, wła ści -
wych po szcze gól nym kul tu rom li te rac kim. Po mię dzy sty lem dzie ła a sty lem od bio -
ru ist nieć mo gą na pię cia, ujaw nia ją ce się pod róż ny mi po sta cia mi. W ob rę bie sty lu
lek tu ry wła ści we go da nej kul tu rze li te rac kiej do ko nu je się swo istej ka te go ria li za cji
dzieł li te rac kich, pod po rząd ko wu je się je szer szym uję ciom, od dzia łu ją cym na spo -
so by czyta nia155.

V. Pod su mo wa nie

Bi blio te ra pia co raz czę ściej anek tu je naj waż niej sze za gad nie nia psy cho lo gii li te ra tu ry
i włą cza je do wła snych ba dań, pod no sząc w ten spo sób swo ją war tość na uko wą. I słusz -
nie, al bo wiem przy zna nie pro ble mom psy cho lo gii li te ra tu ry cen tral nej po zy cji w ba da -
niach teo re tycz nych bi blio te ra pii mo że po móc w spoj rze niu na nie z no wej per spek ty -
wy, w prze kształ ce niu ich tra dy cyj nych, do brze za do mo wio nych ujęć, a na wet we
wzmoc nie niu pod staw na uko wych po przez wła śnie za adap to wa nie naj waż niej szych
usta leń psy cho lo gicz nych. Wy da je się, że ba da nia pro ble mów psy cho lo gii li te ra tu ry
przy dat nych w bi blio te ra pii (cza sa mi in tu icyj ne) znaj du ją się wciąż jesz cze na eta pie
po cząt ko wym, eta pie ich za ry so wa nia i for mu ło wa nia wstęp nych za gad nień pod sta -
wo wych156. Już te raz jed nak ich au to rom to wa rzy szyć mu si świa do mość, że na le żą
one do czyn ni ków, któ re spo wo du ją istot ną prze bu do wę teo re tycz nych za gad nień bi -
blio te ra pii, zna czą co sko ry gu ją ich per spek ty wę. Jak się wy da je, uwzględ nie nie nie któ -
rych pro ble mów psy cho lo gii li te ra tu ry sta no wić mu si świa do me za pro po no wa nie no -
wej pro ble ma ty ki w bi blio te ra pii. Prze bu do wa ta ozna cza na wią za nie do te ma ty ki na
przy kład psy cho lo gii od bio ru i od bior cy, re flek sji o struk tu rze dzie ła li te rac kie go, psy -
cho lo gii pi sa rza czy pro ce su twór cze go. Skrzęt nie gro ma dzo ne w wie lu ar ty ku łach
i książ kach bi blio te ra peu tycz nych ma te ria ły fak to gra ficz ne i in for ma cyj ne oka żą się za -
pew ne wy so ce przy dat nym i wdzięcz nym przed mio tem psy cho lo gicz no -li te rac kich in -
ter pre ta cji, po nie waż ta kiej in ter pre ta cji zwy kle nie ma ją. Tak ro zu mia na psy cho lo gia
li te ra tu ry w świe tle bi blio te ra pii oka że się po ję ciem szcze gól nie atrak cyj nym w re flek -
sji do ty czą cej li te ra tu ry bi blio te ra peu tycz nej.

Li te ra tu ra (we dług ko lej no ści cy to wań):
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156 Zob. m. in. W. Czer nia nin, Teo re tycz ne pod sta wy bi blio te ra pii, op. cit.
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1 Te zy te go tek stu by ły pre zen to wa ne na Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na -
uko wo -Szko le nio wej „Ar te te ra pia – w na uce i prak ty ce”, od by wa ją cej się od 19
do 21 paź dzier ni ka 2011 ro ku na Uni wer sy te cie Opol skim. 

An na Wa si lew ska
In sty tut Pe da go gi ki

Wy dział Na uk Spo łecz nych
Uni wer sy tet Gdań ski

Mi sty fi ka cje 
bi blio te ra pii w edu ka cji1

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 
Bi blio te ra pia sta ła się me to dą nie zwy kle po pu lar ną wśród na uczy cie -
li, dla te go war to przyj rzeć się wa run kom i spo so bom wy ko rzy sta nia
jej w edu ka cji. Dzia ła nia bi blio te ra peu tycz ne w edu ka cji wcze snosz kol -
nej są sła bo uza sad nio ne teo re tycz nie, po nie waż do stęp na pol sko ję -
zycz na li te ra tu ra przed mio tu ma cha rak ter przede wszyst kim me to -
dycz ny. Po nad to na uczy cie le przed szkol ni i wcze snosz kol ni nie ma ją
spe cja li stycz ne go przy go to wa nia do pra cy z czy tel ni kiem ani przy go -
to wa nia te ra peu tycz ne go, w związ ku z czym wy ko rzy stu ją me to dę bi -
blio te ra pii, jak by by ła to me to da dy dak tycz na. Do cho dzi tu z jed nej
stro ny do od wo ły wa nia się do kon cep cji bi blio te ra pii „roz wo jo wej”,
opar tej na mo de lu psy cho dy na micz nym, a z dru giej – do przy ję cia
stra te gii dy dak tycz nych ma ją cych cha rak ter be ha wio ral ny, a pod sta -
wy ide olo gii pe da go gi ki trans mi syj nej. Uza sad nie nie za sto so wa nia bi -
blio te ra pii w szko le sta je się swo istym ka mu fla żem dla „uży cia” utwo -
ru li te rac kie go w ce lu do raź ne go od dzia ły wa nia wy cho waw cze go.
Wo bec te go w swo ich re flek sjach uży wam po ję cia „mi sty fi ka cja” na
okre śle nie sta tu su me to dy bi blio te ra pii na za ję ciach przed szkol nych
czy szkol nych z dzieć mi. Teo retycz ne uza sad nie nie ko rzy sta nia z me -
to dy bi blio te ra pii w edu ka cji sta je się mi sty fi ka cją: wpro wa dza w błąd,
kie ru jąc uwa gę na po la od nie sień (to zna czy funk cje au to te ra peu tycz -
ne w oso bi stej kon kre ty za cji utwo ru li te rac kie go), któ re nie są po tem
w me to dzie sto so wa ne (po nie waż in ter pre ta cja jest na rzu co na). Za kła -
da nie w stra te giach na uczy ciel skich, że utwór li te rac ki ma si łę od dzia -
ły wa nia per swa zyj ne go, rów nież moż na postrze gać ja ko mi sty fi ka cję
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dla dy dak tycz nych ma ni pu la cji. Me cha ni zmo wi mi sty fi ka cji ule ga ją tak że oso bo -
we ce le wy cho waw cze, któ re w pro ce sie „uszcze gó ło wie nia” zo sta ją prze kształ co -
ne i za czy na ją tra cić swój pod mio to wy cha rak ter. Na uczy ciel po słu gu ją cy się me -
to dą bi blio te ra pii w edu ka cji przed szkol nej czy szkol nej, wy ko rzy stu jąc utwór
li te rac ki je dy nie ja ko na rzę dzie prze mo cy sym bo licz nej, mo że się przy czy nić do
unie waż nie nia te ra peu tycz nych i pro ro zwo jo wych wła ści wo ści li te ra tu ry.

Wstęp

Ma te ria, któ rą zaj mu je się bi blio te ra pia, jest nie zwy kle de li kat na, po nie waż do ty czy
prze żyć we wnętrz nych jed nost ki w kon tak cie z utwo rem li te rac kim i z ca łą pew no ścią
wy my ka się po zna niu ze wnętrz ne mu. Ale wła śnie to, że bi blio te ra pia zaj mu je się wpły -
wa niem na psy chi kę jed nost ki, po win no uwraż li wić nas na me cha ni zmy (psy chicz -
ne, spo łecz ne) za cho dzą ce w wy ko rzy sta niu me to dy bi blio te ra pii. Dla te go też war to
za da wać py ta nia do ty czą ce za ło żeń teo re tycz nych bi blio te ra pii oraz przyj rzeć się, 
w ja ki spo sób jest wy ko rzy sty wa na. In te re su je mnie szcze gól nie sto so wa nie bi blio te -
ra pii w szkol nej pra cy z dzieć mi. Zda ję so bie spra wę, że bi blio te ra pia, cho ciaż opra -
co wa na przez bi blio te ka rzy, w szcze gól no ści na le ży do tech nik te ra peu tycz nych i jest
od daw na sto so wa na w te ra piach in dy wi du al nych i zbio ro wych, pro wa dzo nych przez
psy cho lo gów, psy chia trów oraz pe da go gów -te ra peu tów. Tym za kre sem nie bę dę się
zaj mo wać, po nie waż nie le ży to w mo ich kom pe ten cjach. Zaj mu ję się wcze sną edu ka -
cją, chcę więc zwró cić uwa gę na dzia ła nia kie ro wa ne do dziec ka w szko le. 

Bi blio te ra pia a edu ka cja

Przede wszyst kim na le ży moc no pod kre ślić, że jest to nurt dzia łań „bi blio te ra peu tycz -
nych” ma ją cy cha rak ter nie pro fe sjo nal ny. Jak słusz nie zwra ca uwa gę Wi ta Szulc, na -
uczy cie le przed szkol ni i wcze snosz kol ni nie ma ją spe cja li stycz ne go przy go to wa nia do
pra cy z czy tel ni kiem, a bi blio te ra pia jest spe cjal no ścią bi blio te kar ską, gdyż jej pod sta -
wy ja ko na uki stwo rzy li wła śnie bi blio te ka rze za rów no w USA, jak i w Pol sce2. War -
to tak że za uwa żyć, że na uczy cie le nie ma ją przy go to wa nia te ra peu tycz ne go i w związ -
ku z tym wy ko rzy stu ją bi blio te ra pię, tak jak by to by ła me to da dy dak tycz na. Po nad to
dzia ła nia bi blio te ra peu tycz ne w edu ka cji wcze snosz kol nej są sła bo uza sad nio ne teo -
re tycz nie, po nie waż do stęp na pol sko ję zycz na li te ra tu ra przed mio tu ma cha rak ter
przede wszyst kim me to dycz ny.

Do nie pro fe sjo nal ne go nur tu bi blio te ra pii na le ży tak że do mo we czy ta nie ba jek,
kie dy to po śred ni kiem w do tar ciu do utwo ru li te rac kie go jest opie kun z naj bliż szej ro -
dzi ny. Na stę pu je spo tka nie z prze ka zem kul tu ro wym, w któ rym naj waż niej sza sta je się

2 W. Szulc, Ar te te ra pia. Na ro dzi ny idei, ewo lu cja teo rii, roz wój prak ty ki, Di fin, War sza wa 2011,
s. 142.



wspól no ta prze ży wa nia (do ro słe go i dziec ka), opar ta w du żej mie rze na in tu icji (do -
ty czą cej od bio ru utwo ru oraz uczuć z tym zwią za nych). Ta kie wła śnie wy ko rzy sty wa -
nie li te ra tu ry w kon tak cie z ma łym dziec kiem pro po nu ją nie licz ni teo re ty cy zaj mu ją -
cy się tą pro ble ma ty ką. I tu na le ży przy wo łać przede wszyst kim kla sy ka psy cho te ra pii
ba śnią, Bru no Bet tel he ima, ale też au to rów ba jek te ra peu tycz nych, na przy kład Do ris
Brett3 czy Jor ge Bu cay4. Do ro sły czy ta lub opo wia da baj ki, nie in ge ru jąc w od biór
utwo ru przez dziec ko. W te go ro dza ju kon tak cie z utwo rem li te rac kim do ro słe go po -
śred ni ka i dziec ka nie po win no być ce lów dy dak tycz nych5. Od dzia ły wa nie te ra peu -
tycz ne baj ki w ta kiej re la cji opie ra się na po czu ciu bli sko ści emo cjo nal nej z do ro słym
po śred ni kiem prze ka zu. Jest to sy tu acja opi sy wa na nie jed no krot nie przez psy cho lo gów
dzie cię cych i jej ro la w roz wo ju dziec ka nie bu dzi wąt pli wo ści6. 

Na to miast bi blio te ra pia szkol na (szcze gól nie w od nie sie niu do dzie ci młod szych)
wbrew na zwie tra ci cha rak ter te ra peu tycz ny na rzecz funk cji dy dak tycz nych. Wy -
stę pu je tu z jed nej stro ny od wo ły wa nie się do kon cep cji bi blio te ra pii „roz wo jo wej”,
opar tej na mo de lu psy cho dy na micz nym, w któ rym po przez tę me to dę uru cha mia 
się pro ces „iden ty fi ka cji, ka thar sis i wglą du”7, z dru giej zaś stro ny – przy ję cie stra -
te gii dy dak tycz nych ma ją cych cha rak ter be ha wio ral ny, a pod sta wy ide olo gii pe da -
go gi ki trans mi syj nej. Uza sad nie nie za sto so wa nia bi blio te ra pii w szko le sta je się swo -
istym ka mu fla żem dla „uży cia” utwo ru li te rac kie go w ce lu do raź ne go od dzia ły wa nia
wy cho waw cze go. Wo bec te go w swo ich re flek sjach uży wam po ję cia „mi sty fi ka cja”
na okre śle nie sta tu su me to dy bi blio te ra pii na za ję ciach przed szkol nych czy szkol nych
z dzieć mi.

Mi sty fi ka cje bi blio te ra pii

Au to rzy po rad ni ków do ty czą cych bi blio te ra pii, w uza sad nie niu tej me to dy po wo łu ją
się na funk cję te ra peu tycz ną li te ra tu ry w ży ciu czło wie ka:

Bi blio te ra pia nie jest ni czym no wym, nie zna nym. Na pew no nie jed no krot nie
– świa do mie lub nie świa do mie – ze tkną łeś się z te ra peu tycz ny mi war to ścia mi
li te ra tu ry. Za sta na wiasz się, w ja ki spo sób? Bar dzo pro sty – po przez czy ta nie
książ ki, któ ra spra wi ła, że „uro sły Ci skrzy dła”, opo wia da nia, któ re wzru szy -
ło Cię do łez, lub wier sza, po któ re go prze czy ta niu po ja wi ły się re flek sje8.

3 D. Brett, Baj ki, któ re le czą, przeł. M. Trze bia tow ska, Gdań skie Wy daw nic two Psy cho lo gicz -
ne, Gdańsk 2005.

4 J. Bu cay, Po zwól, że Ci opo wiem... Baj ki, któ re na uczy ły mnie, jak żyć, przeł. I. Zię tek -Se gu -
ra, Wy daw nic two Re pli ka, Po znań 2004.

5 Zob. B. Bet tel he im, Cu dow ne i po ży tecz ne. O zna cze niach i war to ściach ba śni, t. 1, PIW, War -
sza wa 1985, s. 282. 

6 Stąd na przy kład nie zwy kła po pu lar ność ak cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”.
7 To mo del stwo rzo ny w po ło wie XX wie ku przez pio nier kę na uki o bi blio te ra pii Ca ro li ne

Shro des, zob. W. Szulc, op. cit., s. 138.
8 Bi blio te ra pia w prak ty ce. Po rad nik dla na uczy cie li, wy cho waw ców i te ra peu tów, pod. red. 

E. J. Ko niecz nej, Ofi cy na Wy daw ni cza „Im puls”, Kra ków 2005, s. 13.
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Bi blio te ra pia ma więc wy ko rzy sty wać te ra peu tycz ne war to ści utwo ru li te rac kie go,
któ re ujaw nia ją się w kon tak cie czy tel ni ka z tek stem. I tu, już w sa mym uza sad nie niu
me to dy bi blio te ra pii, po ja wia się mi sty fi ka cja pierw sza.

Li te ra tu ra od gry wa ro lę „te ra peu tycz ną”, je że li wy bór od po wied niej książ ki oraz
spo sób jej od czy ta nia od po wia da ją po trze bom czy tel ni ka, a jest to moż li we (w każ dym
ra zie opty mal ne) wte dy, gdy bę dzie to wy bór i od biór oso bi sty. Czy tel nik ma w ta -
kim wy pad ku szan sę na speł nie nie swo istej au to te ra pii przez książ kę. Wy bór okre ślo -
nej lek tu ry jest uza leż nio ny z jed nej stro ny od po trze by chwi li (na przy kład kry -
zy sów roz wo jo wych do ty czą cych czy tel ni ka czy je go bie żą cych sy tu acji ży cio wych), 
a z dru giej stro ny od do stę pu do ksią żek i na le ży do oso bi stych de cy zji czy tel ni ka. 
W wy pad ku dzie cię ce go od bior cy po śred nik uczest ni czy w wy bo rze utwo ru, ale – by
speł ni ła się funk cja te ra peu tycz na – to dziec ko mu si mieć de cy du ją cy głos w tej spra -
wie („chcę słu chać tej baj ki”). Jest to pod sta wo wy wa ru nek, by re cep cja i od dzia ły wa -
nie utwo ru mo gły być au ten tycz ne. Me to da bi blio te ra pii w szko le wy klu cza ten pod -
sta wo wy wa ru nek, po nie waż za kła da ob li ga to ryj ność lek tu ry, eg ze kwo wa ną przez
na uczy cie la. 

Na uczy ciel sto su ją cy me to dę bi blio te ra pii w szko le przyj mu je ro lę po śred ni ka -te -
ra peu ty i jest to mi sty fi ka cja dru ga.

Kim jest w me to dzie bi blio te ra pii po śred nik? Od po wiedź jest nie ja sna, po nie waż
bi blio te ra peu tą mo że stać się każ dy, kto wy ko rzy stu je tekst li te rac ki ja ko na rzę dzie od -
dzia ły wa nia na dru gie go czło wie ka. Świad czą o tym ta kie de fi ni cje bi blio te ra pii: 

[…] pro gram ak tyw no ści opar ty na in te rak tyw nych pro ce sach za sto so wa nia
dru ko wa nych i nie dru ko wa nych ma te ria łów, za rów no wy obra że nio wych, jak
i in for ma cyj nych, uła twia ją cych przy po mo cy bi blio te ka rza lub in ne go pro -
fe sjo na li sty osią ga nie wglą du w nor mal ny roz wój lub do ko ny wa nie zmian 
w emo cjo nal nie za bu rzo nym za cho wa niu9.

Bi blio te ra pia za tem wpro wa dza po śred ni ka, któ ry nie tyl ko po dej mu je de cy zję do -
ty czą cą wy bo ru utwo ru li te rac kie go, ale tak że kie ru je od bio rem w ta ki spo sób, że by
w od bior cy „do ko ny wa ły się zmia ny”. W ja kim ce lu i kie run ku po stu lo wa ne zmia -
ny ma ją się „do ko ny wać”, za le ży od ar bi tral nych de cy zji po śred ni ka, któ re po dyk to -
wa ne są je go wie dzą (al bo przy pusz cze niem) na te mat te go, co jest „za bu rzo nym” za -
cho wa niem i jak moż na je zmie niać. Ta kim ar bi tral nym po śred ni kiem mo że stać się
te ra peu ta (psy cho log) i wte dy, zwa żyw szy na je go pro fe sjo na lizm, moż na mieć na dzie -
ję, że tekst li te rac ki bę dzie wy ko rzy sta ny z wy czu ciem i de li kat no ścią wo bec oso by
pod da wa nej te ra pii, zma ga ją cej się z pro ble mem emo cjo nal nym. Choć i w tym wy pad -
ku na rzu ca się „z ze wnątrz” nie tyl ko wy bór lek tu ry, ale i jej in ter pre ta cję, co nie mo -
że dać pew no ści, że bę dzie to mia ło cha rak ter te ra peu tycz ny. Jed nak bi blio te ra peu tą
mo gą rów nież stać się oso by, któ rym tyl ko się wy da je, że są pro fe sjo na li sta mi w tym za -
kre sie. Ta kim po śred ni kiem mo że być też na uczy ciel, a na wet każ dy opie kun dziecka,

9 I. Bo rec ka, Bi blio te ra pia w szko le. Po rad nik dla na uczy cie li, Le gni ca 1998, s. 7 (pod kre śle -
nie mo je).



oso by cho rej czy nie peł no spraw nej, któ ry do ko nu je wy bo ru tek stu oraz za kła da okre -
ślo ną in ter pre ta cję. Kie ru je się przy tym nie ja sny mi ce la mi, do ty czą cy mi „zmian 
w emo cjo nal nie za bu rzo nym za cho wa niu”, po mo cy „lu dziom sto ją cym w ob li czu po -
waż nych pro ble mów”, „re orien ta cji war to ści ży cio wych” lub kształ to wa nia po staw
pro spo łecz nych. Ist nie nie po śred ni ka, któ ry „wie”, cze go trze ba oso bie pod da wa nej
bi blio te ra pii (a w za sa dzie po pro stu de cy du je o ta kich po trze bach), utrud nia peł ną 
i au ten tycz ną re cep cję i od dzia ły wa nie utwo ru li te rac kie go. Wo bec te go nie mo gą się
ujaw nić praw dzi we war to ści (mię dzy in ny mi te ra peu tycz ne wła śnie) li te ra tu ry. Po -
śred nik na rzu ca swo ją in ter pre ta cję utwo ru li te rac kie go, co unie moż li wia oso bie pod -
da wa nej bi blio te ra pii oso bi stą kon kre ty za cję. A za tem funk cja te ra peu tycz na, któ ra
mo że za ist nieć je dy nie w oso bi stym i we wnętrz nym od bio rze, nie jest re ali zo wa na.
W bi blio te ra pii ma my ra czej do czy nie nia z ma ni pu la cją na uczu ciach za po mo cą
tek stu li te rac kie go. Przy czym ma ni pu la cja jest pro wa dzo na przez oso by, któ re przy -
zna ją so bie pra wo do in ge ro wa nia w uczu cia in nej oso by – słab szej (oso by z pro ble -
ma mi emo cjo nal ny mi, dziec ka). 

Po pu lar ność tej me to dy w pla ców kach edu ka cyj nych (przed szko lach i szko łach 
– od pod sta wo wej aż do klas ma tu ral nych) świad czy też o po strze ga niu bi blio te ra pii
ja ko me to dy, któ ra po zwa la na zaj mo wa nie się trud ny mi pro ble ma mi nie wprost, lecz
po przez do świad cze nia kul tu ro we – to mi sty fi ka cja trze cia. 

Po rad ni ki bi blio te ra peu tycz ne wy zna cza ją bar dzo sze ro ki za kres dzia łań tej me -
to dy, włą cza jąc w nią róż no rod ne za ję cia dy dak tycz ne z wy ko rzy sta niem utwo ru li -
te rac kie go.

Na le ży pa mię tać, że ce lem bi blio te ra pii re ali zo wa nej na lek cjach nie jest te -
ra pia, lecz dys ku sja na te mat pro ble mu po ru sza ne go w kon kret nym sce na -
riu szu10.

Oma wia ne pro ble my do ty czą za gad nień uwa ża nych za trud ne wy cho waw czo, ta -
kich jak to le ran cja, dys kry mi na cja, uza leż nie nia, śmierć bli skiej oso by, sek su al ność. Fik -
cja li te rac ka ma stwo rzyć dy stans. 

Jed nost ka, uczest ni cząc w za ję ciach, ma szan sę – po przez iden ty fi ka cję z bo -
ha te rem li te rac kim lub sy tu acją – prze pra co wa nia pro ble mu, z ja kim się bo -
ry ka, re flek sji nad tek stem, sa mą so bą, sy tu acją i w kon se kwen cji do zna nia
ka thar sis – ro dza ju oczysz cze nia, od re ago wa nia oraz zmia ny po sta wy, za cho -
wa nia11.

Au to rzy po rad ni ków z za kre su bi blio te ra pii szkol nej zda ją się nie pa mię tać 
o uczniow skiej „grze”, w któ rej ro la ucznia ka że do sto so wy wać się do na rzu co nych
in ter pre ta cji i „uda wać” prze ży wa nie, by speł nić ocze ki wa nia na uczy cie la. Po nad-
to war to zwró cić uwa gę, że w kla sie szkol nej sil nie od dzia łu je rów nież pre sja gru py

10 Bi blio te ra pia w prak ty ce, op. cit., s. 17.
11 Ibi dem, s. 15.
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ró wie śni czej, więc mó wie nie o „nie skrę po wa nej dys ku sji” i ka thar sis w kon tak cie
z utwo rem li te rac kim na za ję ciach szkol nych mo że być tyl ko ilu zją. Tak głę bo ki
od biór utwo ru li te rac kie go, któ re go kon se kwen cją mo że być zmia na za cho wa nia lub
po sta wy, ma szan sę za ist nieć je dy nie w sy tu acji od bio ru oso bi ste go, a nie na rzu co ne -
go sy tu acją szkol ną.

Oso by zaj mu ją ce się bi blio te ra pią od wo łu ją się do te ra peu tycz nych war to ści li te -
ra tu ry, któ re ujaw nia ją się w emo cjo nal nych re ak cjach czy tel ni ka. Płacz, śmiech, strach
w kon tak cie z prze ka za mi fik cyj ny mi z ca łą pew no ścią są ze wnętrz ny mi prze ja wa mi
we wnętrz nych prze żyć, któ re mo gą (ale nie mu szą) wy wo ły wać na przy kład zmia nę
po staw czy sty mu lo wać roz wój uczuć wyż szych. War to jed nak za uwa żyć, że ta kie re -
ak cje emo cjo nal ne mo gą za cho dzić rów nież wte dy, gdy od bior ca dy stan su je się od sy -
tu acji fik cyj nej i nie iden ty fi ku je się z bo ha te rem utwo ru. Mo gą to być tyl ko re ak cje
chwi lo we i po wierz chow ne. Do ty czy to rów nież od bior cy doj rza łe go, a re ak cje dziec -
ka mo gą być bar dziej in ten syw ne. Za kła da nie jed nak, że in ten syw ne re ak cje emo cjo -
nal ne dziec ka w kon tak cie z utwo rem świad czą o tym, że od dzia ły wa nie prze ka zu jest
sil niej sze, sta no wi nad in ter pre ta cję.

Bi blio te ra pia, szcze gól nie sto so wa na w za ję ciach edu ka cyj nych z dzieć mi, jest po -
strze ga na ja ko me to da, za po mo cą któ rej moż na re ali zo wać roz ma ite ce le wy cho waw -
cze. To czwar ta mi sty fi ka cja.

Szkol na in ter pre ta cja po śred ni czą ca utwo ru li te rac kie go jest wy ni kiem swo iście
ro zu mia nych ce lów wy cho waw czych. Ce lów wy pro wa dzo nych z re la cji uprzed mio ta -
wia ją cej dziec ko. Współ cze sna pe da go gi ka ja sno pod kre śla pod mio to wość ucznia i ża -
den na uczy ciel nie uży je w swo ich de kla ra cjach sfor mu ło wa nia, że „uczeń jest rze -
czą”. Jed nak prak ty ka edu ka cyj na ujaw nia nie au ten tycz ność ta kich de kla ra cji (któ re
za trzy mu ją się na po zio mie ce lów wy cho waw czych). Współ cze sne teo rie pe da go gicz ne
daw no wy rzu ci ły z sys te mu swo ich po jęć ta kie ter mi ny, jak „kształ to wa nie”, nie mó -
wiąc o jaw nie pe jo ra tyw nym „wy ra bia niu” czy „ura bia niu”. Nie mniej jed nak w prakty -
ce re la cja na uczy ciel – uczeń po zo sta je re ifi ku ją ca. 

Wy ni ka to mię dzy in ny mi z utrwa lo ne go w oso bi stych teo riach edu ka cyj nych na -
uczy cie la my śle nia po tocz ne go o spo łecz nych ce lach wy cho wa nia. Ce le na kie ro wa -
ne na Oso bę bę dą cą dziec kiem (uzna ne pu blicz nie za „po praw ne”, to jest zgod ne 
z przy ję tym współ cze śnie pa ra dyg ma tem pe da go gicz nym) w prak ty ce pod le ga ją me -
cha ni zmo wi mi sty fi ka cji i sta ją się po przez okre ślo ne dzia ła nia edu ka cyj ne skie ro wa -
ne na „dziec ko -przed miot”, któ re do pie ro po przez od dzia ły wa nie „wy cho waw cze” ma
stać się Oso bą. 

I tak ce le „oso bo we” znaj dzie my we wszyst kich do ku men tach szkol nych, po czy na -
jąc od „Pod sta wy pro gra mo wej”, po przez roz ma ite pro gra my au tor skie, pro gra my szkol -
ne, a na kon spek tach i sce na riu szach za jęć koń cząc. Mó wi się w nich o „wszech stron nym
roz wo ju”, o „wspo ma ga niu dziec ka w roz wo ju in te lek tu al nym, emo cjo nal nym, spo łecz -
nym, fi zycz nym, es te tycz nym i etycz nym”, o „po sza no wa niu god no ści dziec ka i po sza -
no wa niu je go po ten cjal nych pre dys po zy cji i zdol no ści po znaw czych”12. Tak okre ślo ne ce -
le ogól ne w pro ce sie ich „uszcze gó ło wie nia” zo sta ją prze kształ co ne i za czy na ją tra cić

12 Okre śle nia te po cho dzą z „Pod sta wy pro gra mo wej dla I eta pu edu ka cyj ne go”.



swój pod mio to wy cha rak ter. W koń cu tre ści edu ka cyj ne (ma te riał, któ ry po ja wia się
na za ję ciach) są do bie ra ne i opra co wy wa ne po to, by „kształ to wać”, „wpro wa dzać”,
„prze ka zy wać” okre ślo ne umie jęt no ści, okre ślo ne po sta wy, okre ślo ne po glą dy, okre -
ślo ną wie dzę. Wy cho wa nie na ta kich prze słan kach ma z ca łą pew no ścią cel prag ma -
tycz ny – za cho wa nie spo łecz ne go sta tus quo. Ce le prag ma tycz ne wy cho wa nia ujaw -
nia ne są w wy ty cza niu za kre su „pra wi dło wo ści roz wo ju spo łecz ne go” oraz usta la niu,
co jest w da nej kul tu rze spo łecz nej „za cho wa niem pa to lo gicz nym”. 

Mał go rza ta Ja cy no i Ali na Sul żyń ska, ko men tu jąc „po stu lo wa ną pra wi dło wość”
roz wo ju dziec ka, wska zu ją na dwie per spek ty wy. Pierw sza do ty czy wy cho wa nia po -
ko le nia, któ re bę dzie zna ło po rzą dek nor ma tyw ny, to jest wa run ku ją cy spo łecz ną ko -
eg zy sten cję13, i ta per spek ty wa od po wia da ce lom spo łecz nym. Dru ga od no si się do
pra wi dło wo ści in dy wi du al ne go roz wo ju dziec ka. Czy tak wy zna czo ne ce le wy cho wa -
nia mu szą być re ali zo wa ne w re la cji uprzed mio ta wia ją cej? 

Re la cja uprzed mio ta wia ją ca za kła da ja kiś „brak”, któ ry pod czas wy cho wa nia jest
uzu peł nia ny. Ta kim bra kiem jest nie wie dza o „po rząd ku nor ma tyw nym”, czy li pod czas
wy cho wa nia dziec ko ma się do wie dzieć, „jak po win no być”. Stąd po pu lar ność wśród
wy cho waw ców na przy kład po wia stek dy dak tycz nych, ba jek z mo ra łem czy wła śnie
me to dy bi blio te ra pii. Re la cja ta ka za kła da rów nież dzia ła nia kształ tu ją ce dziec ko, tak
aby przy bra ło ono okre ślo ną „for mę”, któ rą mo gą być na przy kład wy zna czo ne „pra -
wi dło wo ści” roz wo ju. Gdy owe pra wi dło wo ści od no szą się do ocze ki wań spo łecz nych
(nor ma tyw nych), „kształ to wa ne” i „sty mu lo wa ne” są ta kie ce chy oso bo wo ści, po sta -
wy i uczu cia, ja kie w da nym spo łe czeń stwie bę dą po żą da ne. Mo że to być po sta wa
to le ran cji, em pa tii, współ za wod nic two, spryt, przed się bior czość, kon for mizm al bo
non kon for mizm – za le ży to od ide olo gii pań stwa, od uzna wa ne go w śro do wi sku wy -
cho waw czym sys te mu war to ści al bo po pro stu od oso bi stej po sta wy na uczy cie la. 

Po pu lar ność bi blio te ra pii opie ra się na prze ko na niu, że utwór li te rac ki ma si łę od -
dzia ły wa nia per swa zyj ne go, że w kon tak cie z „do bry mi wzo ra mi” (po zy tyw nym bo -
ha te rem) od bior ca zmie nia się „we dług wzo ru”. To mi sty fi ka cja pią ta. 

Szcze gól nie na za ję ciach z dzieć mi młod szy mi (przed szko le, kla sy I–III) re ali zo wa -
ny jest mo del wy cho wa nia po przez li te ra tu rę tech ni ką per swa zji. Utwór li te rac ki trak -
to wa ny jest ja ko „prze kaz jed no kie run ko wy”, któ ry po wo du je, że przed sta wio ne wzor -
ce (bo ha ter po zy tyw ny) są za ak cep to wa ne przez od bior cę i „kształ tu ją” po żą da ne
po sta wy. War to jed nak zwró cić uwa gę, za au tor ka mi książ ki Dzie ciń stwo. Do świad cze -
nie bez świa ta, że:

Ak cep ta cja wzor ców i po dej mo wa nie ról po zy tyw nych bo ha te rów jest bez wąt -
pie nia przede wszyst kim stra te gią przy sto so waw czą, prag ma tycz nym za bie -
giem funk cjo na li zu ją cym, ja ki od cza su do cza su sto su je dziec ko, aby „prze żyć”
za bie gi edu ka cyj ne: funk cjo nal nie do pa so wać się do prze wi dzia nej dla nie go
po zy cji14. 

13 M. Ja cy no, A. Sul żyń ska, Dzie ciń stwo. Do świad cze nie bez świa ta, Ofi cy na Na uko wa, War -
sza wa 1999, s. 115.

14 Ibi dem, s. 120.
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Dziec ko po sta wio ne w sy tu acji edu ka cyj nej, w któ rej pod wpły wem stra te gii pe -
da go gicz nych (py ta nia „na pro wa dza ją ce”) ma przy jąć okre ślo ną in ter pre ta cję utwo -
ru li te rac kie go, uczy się „jak być uczniem”, od po wia da jąc na ocze ki wa nia na uczy-
cie la. De kla ru je więc sym pa tię dla bo ha te ra po zy tyw ne go i pięt nu je bo ha te rów
ne ga tyw nych, ale de kla ra cje ta kie są przede wszyst kim two rzo ne na uży tek sy tu acji
szkol nej i nie prze kła da ją się na do świad cze nia re al ne. Ce le wy cho waw cze, naj czę -
ściej bar dzo pięk ne i po żą da ne spo łecz nie, nie są w ten spo sób re ali zo wa ne – dziec -
ko czu je się do brym uczniem, a bo ha te ro wie po zo sta ją pa pie ro wi… Moż na tu mó -
wić o ko lej nej mi sty fi ka cji. W bi blio te ra pii szkol nej utwo ry po wszech nie uzna ne
za nie zwy kle war to ścio we dla roz wo ju dziec ka sta ją się przed mio tem pe da go gicz nej
ma ni pu la cji. 

Pod su mo wa nie

Teo re tycz ne uza sad nie nie sto so wa nia me to dy bi blio te ra pii w edu ka cji sta je się mi sty -
fi ka cją: wpro wa dza w błąd, kie ru jąc uwa gę na po la od nie sień (to zna czy funk cje 
au to te ra peu tycz ne w oso bi stej kon kre ty za cji utwo ru li te rac kie go), któ re nie są po tem
w me to dzie wy ko rzy sta ne (nie ma mo wy o oso bi stej kon kre ty za cji, po nie waż in ter pre -
ta cja jest na rzu co na).

Mi sty fi ka cją sta je się rów nież opra co wa nie w sy tu acji szkol nej pro ble mów „trud -
nych” po przez fik cję li te rac ką. Sy tu acja szkol nych re la cji in ter per so nal nych (mię dzy 
in ny mi ró wie śni czych), a w szcze gól no ści po dej mo wa nie przez uczniów „gry” speł -
nie nia ocze ki wań na uczy ciel skich, unie moż li wia ka thar sis w kon tak cie z utwo rem li -
te rac kim, a w kon se kwen cji pro ble my „trud ne” nie zo sta ją opa no wa ne. Za kła da nie 
w stra te giach na uczy ciel skich, że utwór li te rac ki ma si łę od dzia ły wa nia per swa zyj ne -
go, rów nież moż na po strze gać ja ko przy kryw kę dla dy dak tycz nych ma ni pu la cji.

Me cha ni zmo wi mi sty fi ka cji ule ga ją tak że oso bo we ce le wy cho waw cze, któ re 
w pro ce sie uszcze gó ło wie nia zo sta ją prze kształ co ne i za czy na ją tra cić swój pod mio -
to wy cha rak ter. 

Roz wój oso bi sty, któ ry za le ży od we wnętrz nej struk tu ry za cji do świad czeń wła -
snych oraz sym bo licz nych (po cho dzą cych z prze ka zów kul tu ro wych), to cel, bę dą cy
al ter na ty wą dla kon cep cji „wy cho wa nia” w re la cji uprzed mio ta wia ją cej dziec ko. Tak
o tym pi sze Ma ciej Ka łu szyń ski:

Jed ną z prób prze ciw sta wie nia się po dej rza ne mu ba ga żo wi se man tycz ne mu
po ję cia „wy cho wa nie” jest prze su nię cie środ ka cięż ko ści my śle nia pe da go gicz -
ne go na sa mo roz wój15. 

Czy li te ra tu ra dla dzie ci ta ką moż li wość da je? Li te ra tu ra – z ca łą pew no ścią tak,
jed nak na uczy ciel po słu gu ją cy się me to dą bi blio te ra pii w edu ka cji przed szkol nej czy

15 M. Ka łu szyń ski, Na uczy ciel i uczeń. Pro ble my etycz ne wy cho wa nia i na ucza nia, Wy daw nic -
two Atla2, Wro cław 2001, s. 24.



szkol nej, wy ko rzy stu jąc utwór li te rac ki je dy nie ja ko na rzę dzie prze mo cy sym bo licz nej,
mo że się przy czy nić do unie waż nie nia te ra peu tycz nych i pro ro zwo jo wych wła ści wo -
ści li te ra tu ry.
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SUM MA RY
An na Wa si lew ska
Bi blio the ra py ho axes in edu ca tion
Bi blio the ra py has be co me a ve ry po pu lar me thod among te achers, so it is worth
to lo ok at the con di tions and ways of using it in edu ca tion. Sin ce Po lish sub ject li -
te ra tu re ava ila ble is most of all of me tho do lo gi cal cha rac ter, bi blio the ra peu tic ac -
ti vi ties in ear ly edu ca tion are po or ly ju sti fied the ore ti cal ly. In ad di tion, kin der gar ten
and ear ly edu ca tion te achers ha ve ne ither spe cia list tra ining to work with the re ader
nor the ra peu tic pre pa ra tion, thus they use bi blio the ra py as if it we re a te aching
me thod. What hap pens he re is on one hand re fer ring to the con cept of „de ve lop -
ment” bi blio the ra py which is ba sed on the psy cho dy na mic mo del, and on the other
hand – ad op ting te aching stra te gies that are of be ha vio ral cha rac ter and ba sed on
the ide olo gy of trans mis sion pe da go gy. The ju sti fi ca tion of ap ply ing bi blio the ra py
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at scho ol be co mes a kind of ca mo ufla ge for „using” a li te ra ry work for the tem po -
ra ry edu ca tio nal ac tion. The re fo re in my re flec tions I use the term „ho ax” to de scri -
be the sta tus of the bi blio the ra py me thod ap plied in kin der gar tens or scho ols. The
the ore ti cal ju sti fi ca tion of ap ply ing the bi blio the ra py me thod in edu ca tion be co -
mes a ho ax: it is mi sle ading as it di rects at ten tion to re fe ren ce fields (i.e., au to -the -
ra peu tic func tions in a per so nal in stan tia tion of a li te ra ry work), which then are not
used in the me thod (be cau se the in ter pre ta tion is im po sed). Ap pro aching in te -
aching stra te gies that a work of fic tion has a per su asi ve im pact can al so be se en
as a ho ax in te aching ma ni pu la tion. Per so nal edu ca tio nal go als al so suc cumb to the
me cha nism of mi sti fi ca tion. Tho se go als in the pro cess of „be ing ma de mo re de -
ta iled” are trans for med and be gin to lo se the ir sub jec ti ve na tu re. If te achers who
use the bi blio the ra py me thod at kin der gar ten or scho ol use a li te ra ry work on ly as
an in stru ment of sym bo lic vio len ce, they can con tri bu te to the can cel la tion of the -
ra peu tic and pro -de ve lop ment pro per ties of li te ra tu re.



An na Ma ria Du ba nie wicz
In sty tut Kul tu ro znaw stwa

Wy dział Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych
Uni wer sy tet Wro cław ski

„Zwy cię żył pra wy but
nad no gą”1 – przed miot
ja ko no śnik po st trau my

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 
Na pod sta wie hi sto rii trzech ko biet po cho dzą cych z Kre sów, któ rych
dzie ciń stwo przy pa dło na okres II woj ny świa to wej, ana li zu ję, w ja ki
spo sób przed mio ty sen ty men tal ne sta ją się no śni ka mi po st trau my,
trau my za po śred ni czo nej i trans fe ro wa nej w prze ka zie mię dzy po ko le -
nio wym, jak kon stru owa na jest pa mięć au to bio gra ficz na, opar ta na
ma te rial nych ar te fak tach, a tak że jak rze czy uczest ni czą w pro ce sie
prze pra co wa nia ura zów psy chicz nych.

„[…] wszyst ko przy po mi na mi mo ich ro dzi ców. […] Mo ja ma ma
uro dzi ła się w Sło bo dzie Bu ka czo wiec kiej. Stam tąd po cho dzi jej ca -
ła Ro dzi na. Bab cia zmar ła 13 stycz nia 2005r., ale za wsze mó wi ła,
że jej dom jest na Sło bo dzie i tyl ko tam by ło naj pięk niej, i tyl ko tam
rze ka naj pięk niej sza. Mo ja ma ma by ła dziec kiem, gdy opusz cza li
ten dom, ale prze cież to był ten dom i ni gdzie nie by ło pięk niej.
TYLKO NIGDY NIE CHCIAŁY OPOWIADAĆ, CO SIĘ TAM WYDA-
RZYŁO, z dru giej stro ny, wszyst ko, co pięk ne i do bre, i szczę śli we 
– by ło tyl ko tam. Dla cze go nie chcia ły opo wia dać, nie wiem... mo -
że to by ły ro dzin ne se kre ty, któ re za bra ły ze so bą. Z te go, co opo -
wia da ła mo ja Ma ma lub Bab cia, nie wie le pa mię tam, bo by łam
dziec kiem. Jak przez mgłę pa mię tam opo wieść ma my, że ja kiś Pan
na dwor cu w Tar no wie dał jej jeść... Ale mam gar nek, któ ry za bra -
ły ze Sło bo dy z do mu... do dziś go tu je się w nim ryż!... hm” [J. Bil -
nic ka -Ja nus, w: To kar ska, Tom kie wicz, 2009, s. 8]

1 W. Szym bor ska, Mu zeum, z to mu Sól.
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1. Przed miot a pa mięć tra gicz na

W bez po śred niość do świad czeń Oca lo ne go wpi sa ne jest mil cze nie. Je go po słuch, głu -
chy, za sty gły, cięż ki prze cho dzi na na stęp ne po ko le nia, prze no sząc jed no cze śnie trau -
mę. Sta tus przed mio tów sen ty men tal nych nie za wę ża się do ich ser decz no ści2, ale wy -
ra ża po przez co in ci den tia op po si to rum, am bi wa lent ne ro ze dr ga nie, któ re sa kra li zu je 
i pro fa ni zu je, uwznio śla i pięt nu je, oczysz cza i za nie czysz cza, me to ni micz nie wy ra ża -
jąc i głód, i ryż. Prze cho wy wa ne z tro ską rze czy, pod mio ty emo cjo nal nej wię zi z czło -
wie kiem, są jed no cze śnie no śni ka mi pa mię ci hi sto rycz nej (M. Ku la), bio gra ficz nej 
(I. Ko py toff: rze czy ma ją swo je bio gra fie!), kul tu ro wej (J. As smann: ist nie je pa mięć rze -
czy!), ale i pa mię ci tra gicz nej, któ rą Ali cja Ku czyń ska od róż nia od pa mię ci no stal gicz -
nie do bro tli wej – w niej mie ści ły by się naj uko chań sze przed mio ty mi to lo gi zu ją ce waż -
ne i prze ło mo we chwi le ży cia – oraz „pro ustow skiej” [Ku czyń ska, 2009, s. 660] – tu
przed mio ty au ra tycz ne, re tro spek cyj nie zwra ca ją ce nam dzie ciń stwo. „[…] «pa mięć
tra gicz na» ka te go rycz nie od ci na się od chę ci i choć by my śli o re sty tu cji mi nio ne go.
Bro ni się przed nim. Jest sku pio na na je go to tal nej, ostrej ne ga cji. Prze szłość po strze -
ga ja ko czas, któ ry zo stał pod da ny su ro wej oce nie i raz na za wsze okre ślo ny ak sjo lo -
gicz nie ja ko czar na kar ta. Nie ma w niej miej sca na ja ki kol wiek choć by naj mniej szy ślad
mi mo wol nej my śli o po wtór ce wy da rzeń z prze szło ści. Wspo mnie nie ro dzi strach, wy -
wo łu je pa ni kę, eg zy sten cjal ny lęk, kształ tu je szcze gól ny typ nie po ko ju we wnętrz ne go,
któ re go upior ność po zo sta je da le ka wo bec ja kiej kol wiek moż li wo ści zbli że nia się do
in ter pre ta cji w in nych ka te go riach, choć by ta kich np. jak tre men dum czy ka tar tycz ne
lub po kan tow skie ro zu mie nie wznio sło ści” [Ibi dem]. Zra nio na pa mięć sta je się ko lek -
tyw nym dzie dzic twem przy szłych po ko leń, nie go ją cą się ra ną, któ rej to wa rzy szy po -
czu cie utra ty sa me go sie bie [Ibi dem: 662], z dru giej stro ny to wła śnie ta pa mięć jest
de cy du ją ca z punk tu wi dze nia samouRZECZywistnienia i pro ce su in dy wi du acji. 

Naj pre cy zyj niej post pa mięć i mię dzy po ko le nio wy prze kaz trau my de fi nio wał Do -
mi nick LaCapra, pi sząc: „Post pa mięć to na by ta pa mięć tych, któ rzy nie do świad czy li
bez po śred nio ta kie go wy da rze nia, jak Ho lo caust czy nie wol nic two. Mię dzy po ko le nio -
we prze ka zy wa nie trau my od no si się zaś do spo so bu, w ja ki ci, któ rzy nie prze ży li ja -
kie goś wy da rze nia, mo gą mi mo to do świad czać je go po st trau ma tycz nych symp to mów
i je oka zy wać. To zja wi sko wy stę pu je szcze gól nie u dzie ci i bli skich oca lo nych, czy też
nie kie dy opraw ców, któ rzy są opę ta ni prze szło ścią, a na wet opę ta ni przez nią i skła -
nia ją się do po now ne go prze ży wa nia te go, co prze ży li in ni” [LaCapra, 2009, s. 141].
Zwy kle po st trau ma jest po now nie ak tu ali zo wa na przez po wtó rze nie, utoż sa mie nie
bądź mi me sis. Jej skut kiem mo że być wik ty mi za cja, sa kra li za cja trau my i pró ba jej
uwznio śle nia, łącz nie z mi to lo gi za cją wła sne go ist nie nia, przed czym prze strze gał
LaCapra. Ma rian ne Hirsch zde fi niu je ją na to miast na stę pu ją co: „Post pa mięć jest ce chą
do świad cze nia tych, któ rzy wzra sta li w cie niu opo wie ści o zda rze niach, któ re ro ze gra -
ły się przed ich na ro dze niem. Ich wła sne wspo mnie nia mu sia ły ustą pić miej sca hi sto riom

2 Po ję cie przed mio tu ser decz ne go wpro wa dzi ła R. Tań czuk w pra cy: „O ser decz nym opi sie
przed mio tu”.



po przed nich po ko leń ukształ to wa nych w trau ma tycz nych oko licz no ściach, któ re ni g-
dy nie zo sta ły do koń ca zro zu mia ne ani od two rzo ne” [M. Hirsch, za: To kar ska -Ba kir,
2003, s. 20]. Po słu gu jąc się ję zy kiem dia gno sty ki kli nicz nej, mo gli by śmy opi sy wa ne
zja wi ska na zwać tak że wtór nym ze spo łem stre su po ura zo we go (STSD), któ re go ob -
ja wy są iden tycz ne jak w przy pad ku PTSD, ale do ty czy on lu dzi, któ rzy nie do zna li bez -
po śred nio ura zu, lecz mie li kon takt z ofia ra mi.

W ni niej szej pra cy, pi sząc o post pa mię ci oraz po st trau mie, nie bę dę mia ła na my -
śli pa mię ci przy własz czo nej i fe ty szy zo wa nej (J. To kar ska -Ba kir) ani ob se sji pa mię ci
(P. No ra), ani pa mię ci pa to lo gicz nej (P. Ri co eur), ale pa mięć „na tu ral nie”, mię dzy po -
ko le nio wo dzie dzi czo ną, za po śred ni cza ną w ob rę bie da nej ro dzi ny, nie funk cjo nu ją cą
w żad nym z hi sto rycz nych, po li tycz nych ani me dial nych dys kur sów. Post pa mięć roz -
cią gnę na oso by, któ re ja ko ma łe dzie ci by ły świad ka mi tra gicz nych zda rzeń, a któ rych
wspo mnie nia są współ kon stru owa ne przez opo wie ści bli skich osób. „Post pa mięć po -
zwa la za tem po jąć mię dzy po ko le nio we sche ma ty nar ra cyj ne, któ re – za po cząt ko wa -
ne w ro dzi nach do tknię tych Za gła dą – prze miesz cza ją się w in ne ob sza ry ko mu ni ka -
cji” [Sa ry usz -Wol ska, 2011, s. 31]. Zre ak tu ali zu je za tem ra czej ma łe mi to lo gie, i jesz cze
mniej sze nar ra cje.

Po mię dzy Oca lo ny mi a ich po tom ka mi znaj dzie się przed miot – bez po śred ni Świa -
dek zda rzeń, któ ry na za wsze bę dzie re pre zen to wał za rów no wy da rze nie, jak i swe -
go pier wot ne go wła ści cie la, a w kon se kwen cji ty leż zło ści (nie wy ra żo na sta je się me -
lan cho lią), ile sym pa tii, ty leż od rzu ce nia, ile afi lia cji. Przed mio ty ma ją zdol ność
prze cho wy wa nia i łą cze nia obu afek tów, po śred ni czą po mię dzy Oca lo ny mi, Spraw ca -
mi oraz ich spad ko bier ca mi, zno sząc ba rie rę cza su i prze strze ni. Ak ty wi zu ją przy po -
mi na nie, ha mu jąc za po mi na nie, za prze cza nie i wy par cie. Mo gą trau mę pod trzy my -
wać, kie dy po zo sta ją zwią za ne z prze szło ścią, kie dy nie udzie la ją gło su, a więc nie
zo sta ją włą czo ne w opo wieść, kie dy są okry te ta bu, scho wa ne, od izo lo wa ne, ka wał -
ku ją ce ego po sia da cza, ale tak że wspie rać pro ces jej prze pra co wa nia w chwi li, gdy zo -
sta ją włą czo ne do te raź niej szo ści i co dzien ne go funk cjo no wa nia, od dzie lo ne od pier -
wot ne go obiek tu, dy stan su ją ce wo bec mi nio ne go, spa ja ją ce toż sa mość obec ne go
wła ści cie la.

Ża ło ba i me lan cho lia są zda niem Zyg mun ta Freu da od po wie dzią na stra tę. „Jak po -
ko le nia po wo jen ne roz po zna ją i prze pra co wu ją okrop no ści wy da rzeń wo jen nych za -
pi sa ne w pa mię ci ge ne ra cji ich ro dzi ców? We dług Fran ka An ker smi ta «do świad cze niu
prze szło ści» (expe rien ce of the past) star szych po ko leń prze ciw sta wić moż na «do świad -
cze nie do ty czą ce prze szło ści» (expe rien ce abo ut the past) po ko leń po wo jen nych. Te mu
pierw sze mu od po wia da ła by w no men kla tu rze Freu da ża ło ba, na to miast dru gie mu 
– me lan cho lia” [Ga jew ska, 2009, s. 543]. Nie zdol ność do ża ło by wy ra ża się w mil -
cze niu, nie moż ność ak cep ta cji stra ty – w me lan cho lii. Me lan cho lia roz dzie ra i bo li,
ża ło ba by wa ana mne stycz na, pierw sza jest wa run kiem dru giej. War to za uwa żyć, że
przed mio ty sen ty men tal ne są przede wszyst kim rze cza mi ewo ku ją cy mi no stal gię i me -
lan cho lię, od któ rej roz po czy na się pro ces ża ło by. Jej kul tu ro wo ugrun to wa ną fa zą
jest po rząd ko wa nie przed mio tów ja ko me ta fo ra po rząd ko wa nia wła sne go ży cia. Do -
świad cze nie stra ty prze ni ka sza fy, szu fla dy i za ka mar ki, do cie ra jąc do le we go bu ta, by
oca leć mógł pra wy.
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Nie prze mi jal ność i na tar czy wa eg zy sten cja przed mio tów, któ rym nie moż na za -
prze czyć, któ rych nie da się za ne go wać ani wy przeć z po la świa do mo ści, czy ni je waż -
nym psy cho lo gicz nym in stru men tem (tyl ko względ nie na rzę dziem, któ re nie wy kra -
cza po za tech ne), dzię ki któ re mu ska za ni je ste śmy na przy mus kon fron ta cji z pod -
sta wo wym eg zy sten cjal nym pro ble mem prze mi ja nia. Za rów no w stro fie „Zo sta ją po
nich bu ty i te le fon głu chy” (ks. Jan Twar dow ski), jak i „Zwy cię żył pra wy but nad no gą”
(Wi sła wa Szym bor ska) do gło su do cho dzi prze kor ność rze czy mar twych. Jak po wie dzia -
ła mi jed na z ba da nych osób, do rze czy ma się pre ten sję, że ist nie ją, kie dy ich wła ści -
cie le już ode szli. Że re pre zen tu ją, za miast mo cą ma gii sym pa tycz nej oca lać.

Znie wo le niu pa mię ci nie kie dy to wa rzy szy znie wo le nie przed mio ta mi: ich kom -
pul syw ne „cho mi ko wa nie” lub prze ciw nie – rów nie sztyw ne po zby wa nie się wszel -
kich pa mią tek. Każ dy uraz wzma ga kon takt z rze cza mi, któ re wbrew ze wnętrz nym
wy da rze niom i prze ciw no ściom lo su są sta łe, prze wi dy wal ne, trwa łe i wier ne czło -
wie ko wi. „Lu dzie to nie rze czy, ale jed no cze śnie tam, gdzie nie ma rze czy, nie ma też
te go, co ludz kie. Zwią zek lu dzi z przed mio ta mi po mi mo za sad ni czych, choć czę sto
dziś pod wa ża nych róż nic po mię dzy na mi a ni mi, ma więc cha rak ter sym bio tycz ny”
[Kra jew ski, 2008, s. 44]. Ja nusz Ba rań ski za uwa ża po nad to, że lu dzi, tak jak i rze czy,
cha rak te ry zu je po dob na kon dy cja eg zy sten cjal na, wy zna czo na przez trwa nie i prze mi -
ja nie, przy czym rze czy są „[…] du żo bar dziej trwa łe niż lu dzie i w tym wy mia rze są
w po sia da niu wła dzy prze no sze nia prze szło ści w te raź niej szość” [Ba rań ski, 2007, 
s. 18]. Wie lu au to rów zwra ca uwa gę, iż rzecz mo że być prze dłu że niem ludz kiej oso -
bo wo ści, a wręcz jej in te gral ną i jed ną z waż niej szych czę ści. To w wy bo rze i spo so -
bie uży wa nia rze czy ob ja wia ją się naj bar dziej in dy wi du al ne ce chy ludz kie. Ma rek
Kra jew ski twier dzi, że „[…] Czło wiek, wy twa rza jąc przed mio ty, wy twa rza też sam sie -
bie. Kre owa nie obiek tów ma te rial nych jest nie tyl ko pod sta wo wym spo so bem, w ja -
ki się au to de fi niu je my, ale fun du je też twar de ra my na szych my śli i dzia łań, kon stru -
uje gra ma ty kę i ety kę rze czy wi sto ści” [Kra jew ski, 2008, s. 46]. A za tem, jak ma wiał
Geo r ges Gus dorf już w 1948 ro ku: „Po wiedz mi, ja kie po sia dasz rze czy i co z ni mi ro -
bisz, a ja ci po wiem, kim je steś” [Gus dorf, za: Csik szent mi ha lyi, Roch berg -Hal ton,
1989, s. 15].

Ame ry kań scy psy cho lo dzy Mi ha ly Csik szent mi ha lyi i Eu ge ne Roch berg -Hal ton uwa -
ża ją, że re la cje po mię dzy ludź mi i obiek ta mi sta no wią je den z waż niej szych aspek tów
ludz kiej eg zy sten cji [Ibi dem, s. 13]. Pi szą: „Wspo mnie nia, do świad cze nia oraz ma rze -
nia do ty czą ce przy szło ści są nie ro ze rwal nie po łą czo ne z ist nie ją cy mi w ich świe cie
obiek ta mi” [Ibi dem]. Ba da cze ci ana li zo wa li przed mio ty, któ re są dla lu dzi szcze gól nie
waż ne w kon tek ście do mu, in te re su jąc się nie ty le re ifi ka cją, ile per so ni fi ka cją. Przyj -
mo wa li oni za ło że nie, iż w przed mio tach do mo wych wy ra ża się ży cie psy chicz ne ich
wła ści cie li, sta no wią one jed ną z pod sta wo wych sa mo iden ty fi ka cji. Po nad to ich za sad -
ni cza funk cja za sa dza się na re pre zen ta cji związ ku, re la cji, przy wią za nia. „Je śli ja kaś
rzecz coś dla ko goś zna czy, in ter pre tu je on to w kon tek ście swo je go oso bi ste go do -
świad cze nia. Od by wa się to świa do mie lub nie świa do mie w po sta ci na wy ku. Tak że
oży wio ne przez obiekt uczu cie przed sta wia pew ną in ter pre ta cję lub in fe ren cję, jest za -
tem zna kiem lub sym bo lem oso bi ste go na sta wie nia” [Ibi dem, s. 39]. W ten spo sób roz -
wi ja się świa do mość: po przez rze czy kon kre ty zu ją się ludz kie uczu cia i po sta wy.



Od dzia ły wa nie trau my w prze ka zie mię dzy po ko le nio wym chcia ła bym zo bra zo -
wać na przy kła dzie hi sto rii przed mio tów wpi sa nych w bio gra fię trzech ko biet po cho -
dzą cych z Kre sów, z któ ry mi prze pro wa dza łam wy wiad3. Wy miar cza so wy po zo sta je
zna czą cy, zwłasz cza że toż sa mość eu ro pej ska w du żej mie rze wciąż kształ tu je się jest
wo kół wy da rzeń II woj ny świa to wej, któ rej ostat ni świad ko wie wła śnie od cho dzą, 
a sa ma pa mięć prze cho dzi od fa zy ko mu ni ka tyw nej do kul tu ro wej [As smann, s. 2008].
A za tem „[...] naj waż niej szy czyn nik ak ty wu ją cy współ cze sne re flek sje o pa mię ci to wy -
da rze nia lat 1939–1945 […], któ re sta no wi ły prze łom w do świad cze niu no wo cze sno -
ści” [Sa ry usz -Wol ska, 2011, s. 10]. We wszyst kich nar ra cjach re pre zen ta cja miej sca bę -
dzie się od no si ła tyl ko do wy da rze nia trau ma ty zu ją ce go, ale po zo sta nie ono w tle
wo bec re pre zen ta cji Oca lo ne go. Każ dy z tych przed mio tów, choć nie zo sta ło to wy po -
wie dzia ne, stał się do dat ko wo po świad cze niem mi gra cji, przy pa da ją cej we wszyst kich
przy pad kach na okres wcze sne go dzie ciń stwa mo ich roz mów czyń.

Wy bór trzech ko biet nie jest przy pad ko wy. Pa mięć ko biet za wie ra w so bie za da -
nie ne stor stwa i ochro ny prze ka zu. Wie le ba dań po ka za ło, że ko bie ty pa mię ta ją wię -
cej szcze gó łów niż męż czyź ni, da lej od nich się ga ją w prze szłość oraz czę ściej ich 
pa mięć jest osa dzo na w do świad cze niach afi lia cyj nych [Buck ner i Fi vush, za: Ma ru -
szew ski, 2005, s. 138]. Są one w więk szym stop niu włą cza ne w kul tu rę nar ra cji, 
w związ ku z czym ła twiej znaj du ją ję zyk i for mę, aby wy ra zić trud ne prze ży cia. Po nad -
to – jak wy ni ka z mo ich ba dań – naj in tym niej sze i naj trud niej pod da ją ce się ar ty ku la -
cji hi sto rie są za wie rza ne w ob rę bie ro dzi ny głów nie dziew czyn kom, po dob nie jak pie -
lę gna cja, ochro na i zna jo mość bio gra fii przed mio tów sen ty men tal nych. To ich za tem
opo wie ści bę dą w ni niej szym tek ście za świad czać o za po śred ni czo nym bó lu. Ko bie ty,
po przez przed mio ty, prze mó wią za ofia ry.

2. Lich tarz i sza ba sów ka M. B. 
(ur. w 1932 ro ku w Tro ścian ce na Wo ły niu)

„Tak zwa na pa mięć trau ma tycz na prze no si ze so bą do te raź niej szo ści i przy szło ści do -
świad cze nie, w ra mach któ re go wy da rze nia są po now nie kom pul syw nie do świad cza -
ne tak, jak by mię dzy prze szło ścią a te raź niej szo ścią nie ist nia ła żad na od le głość ani róż -
ni ca” [Mar ci niak, 2011, s. 39], jak gdy by śmy mie li do czy nie nia z wczo raj, a nie po nad
sześć dzie siąt lat te mu. Trau ma upłyn nia gra ni cę cza su i prze strze ni, tak że gra ni cę po -
mię dzy pod mio tem i przed mio tem, na si la jąc iden ty fi ka cję, od gry wa nie, po wta rza nie,
trans fi gu ra cję prze żyć. Trau ma jest ak ty wi zo wa na po przez przed miot przy wią za nia,
od to wa ro wio ny, nie wy mie nial ny, nie pod da ją cy się dia lek ty ce wy rzu ce nia, a jed no -
cze śnie nie mi ni ma li zu ją cy bó lu, wręcz go na tar czy wie pod trzy mu ją cy. Przed miot, któ -
ry jest prze cho wa ny i prze cho wu ją cy, otwie ra wciąż na no wo ra nę (trau ma w ję zy ku
grec kim: τραῦμα, to wła śnie ra na).

3 Wszyst kie wy ko rzy sta ne w tek ście wy po wie dzi po cho dzą z wy wia dów czę ścio wo stan da ry -
zo wa nych z 26 Kre so wia ka mi, ich dzieć mi i wnu ka mi, obec nie miesz ka ją cy mi na Dol nym Ślą -
sku, któ re prze pro wa dzi łam w la tach 2010–2012.
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Szcze gól na au ten tycz ność tej re la cji wy ni ka z jej spon ta nicz nej, nie po prze dzo nej
py ta niem wer ba li za cji. M. B. uro dzi ła się w Tro ścian ce na Wo ły niu, a wraz z ro dzi ca -
mi, do tar ła w czerw cu 1945 ro ku do Wro cła wia, gdzie miesz ka do dzi siaj. Jed nym 
z przed mio tów przy wie zio nych z Kre sów jest lich tarz z ko ścio ła w Koł kach, w któ rym
jej oj ciec był or ga ni stą. Po wkro cze niu Niem ców ko ściół w Koł kach zo stał prze kształ -
co ny się w ko mi sa riat. 

„W każ dym ra zie tam miesz ka ło dwóch rzą dzą cych Koł ka mi Niem ców. Je den
się na zy wał Georg – był mło dy, przy stoj ny, za wsze z psem, a dru gi na zy wał się
Bartz. Bartz był ra czej eko no mi stą i zaj mo wał się do pil no wy wa niem ścią ga nia
kon tyn gen tów – no oby dwaj cho dzi li w mun du rach nie miec kich, oby dwaj ra -
zem z tym psem ma sze ro wa li przez uli ce Ko łek, a my śmy się wszy scy strasz nie
ba li. Ten pies pew ne go dnia rzu cił się na mnie, bo to był ta ki pies obron ny czy
pies agre syw ny, nie wiem, jak to na zwać, ta ki ty po wy nie miec ki wil czur. A po -
nie waż wszy scy w Koł kach wie dzie li, że jest to bar dzo agre syw ny pies, to już
mię dzy ludź mi krą ży ły po ra dy, jak się przed tym psem bro nić. I kie dy on rzu -
cił się w mo im kie run ku, ja przy kuc nę łam, nie umiem te go okre ślić, wie Pa ni,
ja to Pa ni po ka żę... tak... eee... zro bi łam, nie wiem, jak to opi sać, ale w każ dym
ra zie ta ki siad z ta kim wark nię ciem [M. B. sia da na pod ło dze i po ka zu je], ludz -
kim wpraw dzie, i ten owcza rek pod ku lił ogon pod sie bie i uciekł, po biegł do
swe go pa na”. 

W tym cza sie ro dzi na M. B. miesz ka ła w jed nej czę ści sa li pa ra fial nej, w dru giej
znaj do wa ła się ka pli ca, w któ rej sta ły dwa lich ta rze, oraz po kój księ dza. M. B. ze spa -
la re la cję o lich ta rzu z ata kiem psa, po wo łu jąc lich tarz na Świad ka, uczest ni ka te go
cza su. Lich tarz prze cho wu je pa mięć o tym wy da rze niu, ma moc uru cha mia nia emo cji,
ich przy wra ca nia i wy mu sza nia po now ne go ode gra nia, po zo sta jąc na za wsze przed -
mio tem sce no gra ficz nym, ci chym ob ser wa to rem wy da rzeń, ich do peł nie niem, prze no -
szą cym w no we miej sca za miesz ka nia to sa mo tło gro zy. Ac ting out (ro ze gra nie w dzia -
ła niu) nie jest zwy kłym przy po mnie niem, jest nad mia rem pa mię ci, któ ra do ma ga się
uj ścia. Pierw szą emo cją, któ rą od zwier cie dla, jest za tem strach. Dru gą sta nie się mniej
spre cy zo wany, eg zy sten cjal ny lęk. Lich tarz nie jest me ta fo rą Świa tła Ży cia, ale Świa -
tła Śmier ci, oświe tla ostat nią dro gę. Kon fron tu je z tym, co gra nicz ne, prze wod ni czy
w do świad cza niu li mi nal no ści:

„Kie dy ucie ka li śmy z Ko łek, oj ciec wziął te dwa lich ta rze, bo lich tarz był bar -
dzo waż ny. Je że li ktoś umie rał, nie ko niecz nie za mor do wa ny – by wa ły tak że
wy pad ki, choć rzad kie, że lu dzie wła sną śmier cią od cho dzi li z te go świa ta – no
to by ło bar dzo waż ne, że by w lich ta rzu za pa lić świecz kę. I w wez gło wiu trum -
ny sta wia ło się ta kie dwa lich ta rze. Nie wiem, co się sta ło z dru gim lich ta -
rzem, ale ten jest ko lej ną pa miąt ką frag men tu mo je go ży cia”. 

Ostat nie zda nie po twier dza we wnętrz ną in kor po ra cję lich ta rza w bio gra fię, a wraz
z nim włą cze nie trau my do kon stru owa nia swo jej toż sa mo ści. Te do świad cze nia 



zo sta ły wy po wie dzia ne i ode gra ne przez M. B. spon ta nicz nie, prze ży te, włą czo ne 
w ciąg opo wie ści o ży ciu. Naj trud niej sza i naj mniej prze pra co wa na trau ma za wsze
kry je się w nie wy po wie dze niu, w trud no ści wy ra że nia, w nie mo cy ję zy ka. W pierw szej
chwi li wy da je się, że hi sto ria lich ta rza jest do mknię ta, a pro ces ża ło by ukoń czo ny. Do -
pie ro py ta nie o to, co przy po mi na lich tarz, uak tyw nia wspo mnie nie Nie wy ra żal ne go.
Ma ria nie jest Oca lo nym w tym wy pad ku, ale po śred nim ob ser wa to rem, któ ry po przez
utoż sa mie nie sta je się za stęp czą ofia rą, któ rej pro ces ża ło by ni gdy nie zo sta nie ukoń -
czo ny. Spraw ca w ro li in sty tu cji ko ścio ła zo sta nie na za wsze wy łą czo ny, od se pa ro wa -
ny, roz sz cze pio ny ja ko zły obiekt. 

„[...] przy po mi na mi ten lich tarz wie le spraw zwią za nych z ko ścio łem ja ko or -
ga ni za cją i z kle rem. […] Wie Pa ni, ksiądz pro boszcz Mosz kow ski był bar dzo
pra wym, szla chet nym czło wie kiem. Ale kie dy mor dy ukra iń skie się na si li ły,
roz prze strze ni ły, to pew ne go dnia oj ciec wy na jął fur man kę, wsa dził na fur -
man kę pa rę wor ków mą ki, sło ni ny i za wiózł księ dza pro bosz cza do Ku rii Bi -
sku piej w Łuc ku, bo tam moż na mu by ło za pew nić bez pie czeń stwo, a przy wiózł
na je go miej sce mło de go wi ka re go – [...] nie pa mię tam na zwi ska, mło dy
ksiądz. Był czas przy go to wy wa nia dzie ci do I Ko mu nii. […] I tam w tym po -
ko iku [miesz ka ły] te dwie dziew czyn ki – nie pa mię tam, jak się na zy wa ły, jed -
na mia ła na imię Rom ka, to pa mię tam, Rom ka to by ła mo ja ko le żan ka, no si ła
ta ką bia łą, śmiesz ną cza pecz kę i by ła jed nym wła śnie z tych dzie ci przy go to wu -
ją cych się do ko mu nii. I pew ne go dnia w no cy przy bie gła, bo tam przez spi żar -
kę moż na by ło przejść do na sze go miesz ka nia, przy bie gła roz pła ka na sio stra
młod sza tej Rom ki z krzy kiem do ma my, bu dzi ją w no cy w łóż ku: «Pa ni or ga -
ni ści no! Pa ni or ga ni ści no! Bo ksiądz du si Rom kę, wlazł na nią i ją du si!». A on
po pro stu gwał cił to bied ne dziec ko. Dziew czyn kę w mo im wie ku. Oj ciec się po -
de rwał, wpadł tam, zła pał te go księ dza, ja te go oczy wi ście nie wi dzia łam, ale 
w każ dym ra zie go stłukł. Na dru gi dzień ksiądz się sto ło wał u nas. Na dru gi
dzień księ dza nie by ło, a na trze ci dzień ksiądz przy szedł i po wie dział, pod szedł
do mo jej ma my, po ca ło wał ją w rę kę i po wie dział: «Pa ni or ga ni ści no, już wszyst -
ko jest w po rząd ku, by łem w Ro żysz czach u spo wie dzi i otrzy ma łem roz grze sze -
nie». I ten ksiądz też przed tym świecz ni kiem od pra wiał msze”.

I świecz nik ten, i je go wła ści cie le, daw ni, obec ni i przy szli, ni gdy nie do zna ją ka -
thar sis. Unie moż li wia je iden ty fi ka cja, za stęp cze prze ję cie trau my. Zna my Spraw cę, ale
nie pa mię ta my imie nia Ofia ry. Kie dy M. B. opo wia da, że dziew czyn ka by ła w tym sa -
mym wie ku, mó wi tak na praw dę „to mo głam być ja”. Przej mu je na sie bie ca ły nie wy -
ra żo ny ból Ofia ry, któ rej gło su nie zna my w prze ci wień stwie do Spraw cy. Ta nie za go -
jo na ra na jest for mą za dość uczy nie nia, przy wró ce nia po gwał co nej spra wie dli wo ści,
aby moż li we by ło dal sze by cie w świe cie. Dru ga trau ma nie znaj du je wy ra zu ani po przez
sło wo, ani po przez ode gra nie. Jest otwar ta, nie za bliź nio na, ca ły czas de frag men ta ry -
zu je, od szcze pia zły obiekt, jest pod trzy ma na i za świad cza sa mą sie bie po przez ma te -
rial ne go Świad ka, a więc lich tarz. „Za sa dą nie jest tu «prze bacz i za po mnij», lecz pa -
mię taj w ta ki spo sób, aby prze ba cze nie sta ło się moż li we, a uzna nie te go, co mi nio ne,
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by ło na dzie ją na przy szłość” – do pi sze, za miast psy cho ana li ty ka, hi sto ryk Do mi nick
LaCapra [LaCapra, 2006, s. 147].

Pier re No ra pierw szy zwró cił uwa gę na nie roz łącz ność po ję cia pa mię ci i do świad -
cze nia Sho ah, na to miast Bo że na Shal l cross pierw sza ana li zo wa ła Za gła dę z per spek -
ty wy rze czy, udzie la jąc im gło su, wsłu chu jąc się w ich ma te rię, ich hi sto rię, ich krzy -
czą cą cząst ko wość. „[...] zwy kłe i jak naj bar dziej słu żeb ne przed mio ty ob da rzo ne są
je dy ną w swo im ro dza ju zdol no ścią re pre zen ta cji, gdyż za pi sa ne są w nich róż no rod -
ne opo wie ści Za gła dy. [...] Po nie waż od Za gła dy dzie li nas cią gle zwięk sza ją cy się dy -
stans cza so wy – ist nie je ona w słab ną cej pa mię ci lub w post pa mię ci – jej ma te rial ne
śla dy mó wią o da nej kie dyś bez po śred nio do stęp no ści po przez wie le me cha ni zmów za -
stęp czych. Jed na, naj waż niej sza za pew ne, funk cja me to ni micz ne go ist nie nia przed -
mio tu od sy ła ku lu dziom nie gdyś go uży wa ją cym lub po sia da ją cym. Rze czy snu ją nar -
ra cje o czło wie ku i je go śmier ci tym sa mym wy wo łu ją szcze gól ne zde rze nie
te raź niej szo ści z prze szło ścią, zbio ro wi ska oca la łych przed mio tów z ca ło ścią ży cia”
[Shal l cross, 2010, s. 7]. To, co się dzia ło bli sko, lecz po za na mi, funk cjo nu je po za for -
ma mi sym bo licz ny mi, po za moż li wo ścią wy obra że nia, dla te go jest tak groź ne, nie po -
ko ją ce, de struk tyw ne z punk tu wi dze nia in te gral no ści Ja. O ile trau ma ata ku mo że
być ro ze gra na w dzia ła niu, trau ma gwał tu ulec utoż sa mie niu, by po ra dzić so bie z jej
na stęp stwa mi, o ty le trau ma Za gła dy nie znaj du je uj ścia czy też uko je nia w żad nych
me cha ni zmach obron nych. Nie moż na jej wy przeć, zi den ty fi ko wać, wy su bli mo wać
ani zra cjo na li zo wać. Istot ną ro lę w świa do mo ści pa mię ci po ho lo cau sto wej od gry wa
przed miot, któ re go et nicz ność jest nie wy ma zy wal na, któ re go kul tu ro wa toż sa mość
wbrew Za gła dzie trwa. Hi sto ria ży dow skiej ko bie ty z per spek ty wy ży dow skiej sza ba -
sów ki przed sta wia się na stę pu ją co:

„Tu taj jest coś ta kie go, co się na zy wa sza ba sów ką. To jest srebr ny kie li szek, któ -
re go uży wa li Ży dzi do wy pi ja nia wód ki w cza sie sza ba so wych uro czy sto ści.
Trud no mi po wie dzieć do kład nie, znam tyl ko z li te ra tu ry opi sy, jak się ta ką sza -
ba so wą ko la cję spo ży wa ło. Wiem, że się świe ci ło ten świecz nik sied mio ra -
mien ny. A skąd ona się wzię ła u mnie, ta sza ba sów ka? Nie da le ko or ga ni stów -
ki, chy ba trzy, czte ry ulicz ki da lej, by ło ży dow skie get to. […] I kar miąc te
kur cza ki i kur ki, któ re oj ciec przy wo ził, za uwa ży li śmy, że kie dy stoi mi ska 
z ziem nia ka mi z ospą ko ło pło tu, to o zmierz chu al bo wcze śnie ra no przy cho -
dzi ta ka sta ra Ży dów ka z get ta, bo jesz cze moż na się by ło z get ta tro chę wy -
do stać – i się ga rę ką przez płot i wy ja da kur cza kom te ziem nia ki. Więc jak tyl -
ko za uwa ży li śmy, że to jest re gu lar ne, to ma ma za wsze przy go to wy wa ła
ka nap ki, ta kie po rząd ne ka nap ki z ja kąś wę dli ną, z jaj kiem czy w ogó le pacz -
kę je dze nia i kła dli śmy ko ło tej mi ski – mi skę prze su wa li śmy bli żej pło tu – oj -
ciec na wet trosz kę ten ka wa łek szta che ty wy ła mał, że by jej by ło ła two się -
gnąć, no i za uwa ży li śmy, że ona rze czy wi ście sys te ma tycz nie przy cho dzi i to
je dze nie za bie ra. Wie Pa ni... Pa mię tam tę rę kę sta rej ko bie ty, któ ra się ga ła po
to je dze nie. Pa mię tam, że dla mnie by ło to, dla mnie, upo ka rza ją ce. Bo wła -
ści wie to po win no być upo ka rza ją ce dla nich. Dla niej. A dla mnie, ja po win -
nam być za do wo lo na, że to my jej da je my. Ale za wsze mia łam ta ki sto su nek



do jał muż ny, że upo ka rza ją ca jest sy tu acja, w któ rej dru gi nie ma, a ja mu da -
ję tyl ko ka wa łek chle ba, bo nie mo gę mu po móc w in ny spo sób. I pew ne go
dnia, bo na ogół ta kie rze czy się wie, Ży dzi wie dzie li już, że są... że jest przy -
go to wy wa na li kwi da cja get ta. I rze czy wi ście. Pew ne go dnia za pro wa dzo no
wszyst kich lu dzi hen na dru gą stro nę mia stecz ka, wszyst kich Ży dów na dru -
gą stro nę mia stecz ka – chy ba je den czy dwóch Niem ców by ło, a resz ta to by -
ła ukra iń ska po li cja, to by li Ukra iń cy zwer bo wa ni do nie miec kiej po li cji – no
i wy pro wa dzi li ich po za mia sto i wy strze la li. Nie by ło ni ko go. Ale dzień wcze -
śniej Ży dów ka, któ ra chy ba wie dzia ła o tym, że to bę dzie ko niec, kie dy przy -
szła po swój ka wa łek chle ba, zo sta wi ła w mi sce ten kie li szek. I to są te trzy rze -
czy mo je z tam te go cza su. Bar dzo dla mnie waż ne”.

Przed miot o tak gę stej bio gra fii ule ga od rze czo wie niu, prze sta je słu żyć w co dzien -
no ści. Re pre zen tu je zbyt na ma cal nie i do słow nie kon kret ne go czło wie ka, któ re go rę -
ka po zo sta wi ła na nim śla dy: „pa mię tam tę rę kę sta rej ko bie ty, któ ra się ga ła po to je -
dze nie”. Jest zbyt waż nym Świad kiem hi sto rii, by móc po now nie stać się zwy kłym
kie lisz kiem. Za świad cza ist nie nie czło wie ka, któ re go już nie ma, po któ rym nie po zo -
stał ani na gro bek, ani rze czy pry wat ne, ani nic in ne go. Je go ist nie nie le gi ty mi zu je sza -
ba sów ka, sta jąc się sy no ni mem ak tu uro dze nia – bądź pa ra lel nie ak tu zgo nu – dzię ki
któ rej moż li wa jest ja ka kol wiek iden ty fi ka cja i nar ra cja. Zresz tą, co i kie dy moż na by
pić z sza ba sów ki za bi tej ko bie ty? Jak za uwa ża LaCapra, trau ma za wsze pro wo ku je
etycz ne py ta nia [LaCapra 2006]. To sza ba sów ka kon stru uje zde kon stru owa ną pod mio -
to wość, oca la jed nost ko wość, „twarz” jed ne go czło wie ka. Wcze śniej pi to z niej w cza -
sie sza ba su, w siód mym dniu ty go dnia, po stwo rze niu świa ta, kie dy na stę po wał czas
bo skie go i ludz kie go od po czyn ku, a tym ra zem w siód mym dniu ty go dnia, po koń cu
świa ta, na stał ich wiecz ny od po czy nek. Po czą tek i ko niec. Świę tość i świec kość. Upo -
ko rze nie i od ku pie nie.

„[…] te dwa [przed mio ty: lich tarz i sza ba sów ka] po ka zu ją, jak bar dzo ży cie
mo że upo ko rzyć czło wie ka. Nie mnie, ale tych, któ rzy mu sie li ko rzy stać z po -
mo cy mo ich ro dzi ców. To by ło ogrom ne upo ko rze nie dla tej Ży dów ki, któ ra
mu sia ła ku rom je dze nie wy ja dać, a z dru giej stro ny ta ka ludz ka szla chet ność.
Ona chcia ła nam się ja koś od wdzię czyć. I da ła nam coś, co dla niej chy ba by -
ło, no, bar dzo świę te. Pra wie jak li tur gicz ne na czy nie. To tak, jak by, nie wiem,
do cze go to po rów nać... do opłat ka wi gi lij ne go? Do ba ran ka wiel ka noc ne go?
Nie umiem te go po rów nać, ale to dla niej mu sia ło być bar dzo waż ne”.

Do mi nick LaCapra twier dzi, że sil ne ura zy psy chicz ne ujaw nia ją ce się po zda rze -
niach, któ re wy kra cza ją po za zdol ność przed sta wia nia, a tym sa mym moż li wość wy obra -
że nia, mo gą być po ko na ne tyl ko przez wzmoc nie nie Ja oraz „kształ to wa nie przy szło -
ści, w któ rej da się żyć”. „W mo men cie, kie dy na stę pu ją zda rze nia ura zo we, wy obraź nia
przy no si cza sem chwi lo wą ulgę lub sta je się dro gą uciecz ki, lecz póź niej by wa przy tło -
czo na ha lu cy na cja mi, wspo mnie nia mi oraz in ny mi ura zo wy mi reszt ka mi prze żyć, któ -
re opie ra ją się po ten cjal nie lecz ni czej funk cji pra cy pa mię ci” [Ibi dem, s. 128]. Po przez
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nada nie sen su, nie ra cjo na li za cję czy in te lek tu ali za cję, moż li we sta je się włą cze nie
tych prze żyć do au to bio gra fii, przy jed no cze snym uchro nie nie niu po czu cia bez pie -
czeń stwa i pod mio to wo ści. Tym sa mym sza ba sów ka trans cen du je nar ra cję o Za gła dzie,
sta jąc się tak że, a mo że przede wszyst kim opo wie ścią o „ludz kiej szla chet no ści”,
„wdzięcz no ści” oraz sa crum, w któ rym prze cież, jak pre cy zo wał Ru dolf Ot to, mie ści się
za rów no my ste rium [łac. ta jem ni ca], jak i tre men dum [łac. prze ra że nie, ból]. Ta em -
pa tia, bądź jak pro po nu je LaCapra „em pa tycz ny nie po kój” umoż li wia od dzie le nie się
od ura zu, nie wcho dze nie w ro lę za stęp czej ofia ry, a co za tym idzie – brak przy mu su
wy po wia da nia się i świad cze nia za nią [Ibi dem].

Osta tecz nie ze spo le nie, włą cze nie tych kon kret nych lu dzi, ofiar i spraw ców do
cią gu ro dzin nej hi sto rii, usta no wie nie no we go ak tu wła sno ści: przed mio ty, któ re na -
le ża ły do „Ko ścio ła”, do „Ży dów ki”, sta ją się wła sno ścią oj ca, mat ki, a na koń cu „M. B.”,
po zwa la ra nę oczy ścić. Rze czy te są dzie dzi czo ne, na tu ral nie prze ka zy wa ne, oswa ja -
ją trau mę, łą czą prze szłość z te raź niej szo ścią, wi nę z eks pia cją, po zo sta jąc jed nak 
w każ dym wy mia rze gę ste emo cjo nal nie, im ma nent nie wy po sa żo ne we wstyd, wi nę,
roz pacz, strach, ale i ra dość z dłu gie go to wa rzy sze nia, z obec no ści, któ ra wy peł nia
nie obec ność.

„A chcia ła bym się za py tać, czy re la cja do tych przed mio tów zmie ni ła się jesz -
cze bar dziej po śmier ci Pa ni ro dzi ców? Tak, oczy wi ście, że tak. Oczy wi ście, że
tak, bo to są pa miąt ki mo je go ży cia, ale pa miąt ki po ich ży ciu. Ja pa mię tam
mo je go oj ca, kie dy na tym lich ta rzu za pa lał świecz ki. Ja pa mię tam mo ją ma -
mę, jak przy go to wa ła ka nap ki tej Ży dów ce. [...] Tak że są bar dzo waż ną czę -
ścią ich ży cia, któ re ra zem z ty mi przed mio ta mi we szło do mo je go ser ca”.

3. Książ ka Wier sze i dzie ci H. S. 
(ur. w 1939 ro ku w Łuc ku)

H. S. uro dzi ła się w prze ło mo wym ro ku 1939 w Łuc ku. Po woj nie zo sta ła prze sie dlo -
na wraz z ro dzi ną do Za brza, a na stęp nie osie dli ła się w Zło to ryi, gdzie miesz ka do dzi -
siaj. Prze cho wa na przez jej ma mę książ ka Ma rii Ko nop nic kiej Wier sze i dzie ci za po śred -
ni cza trau mę sie roc twa, któ rą H. S. bę dzie ca łe do ro słe ży cie od twa rzać. 

„[...] mo ja ma ma ko cha ła bar dzo li te ra tu rę. Ukoń czy ła czte ry kla sy. […] wy -
cho wy wa ła się na dwor ku szla chec kim […] ja ko dziec ko do to wa rzy stwa tej
pa ni, któ ra tam miesz ka ła, bo mo ja bab cia, umie ra jąc, po wie rzy ła ma mę. Ma -
ma mia ła pięć lat, jak bab cia zmar ła. Dzia dek zmarł jesz cze wcze śniej, więc
ma ma zo sta ła sie ro tą. Mia ła dwóch bra ci, je den brat był star szy, a dru gi młod -
szy. No, tam tym młod szym za ję ła się ro dzi na. Ma mę, ma ma mia ła być u star -
sze go jed ne go przy rod nie go bra ta, ale bab cia, umie ra jąc, ja koś tak wie dzia ła,
że on ma du żo dzie ci swo ich i wie dzia ła, że bę dzie mia ła ta ki los. Bo chło pak
to chło pak, bę dzie pasł gę si czy coś, ale dziew czy na, do cze go bę dzie? Że 
bę dzie ta kim po py cha dłem? Więc po szła ze swo ją wła śnie ta ką przy ja ciół ką, 



po prosi ła ją, czy nie wzię ła by [...], że by wy cho wa ła się z jej có recz ką ma łą, bo
by ła ró wie śni cą ma my. A bra cia zo bo wią za li się, że bę dą pła cić pie nią dze, bo
prze ję li ma ją tek. [...] Więc ma ma mia ła wła ści wie do brą opie kę, no, przede
wszyst kim ko bie cą opie kę, ta ką ser decz ną, bo z tą có recz ką się cho wa ły. No 
i ma ma so bie ze swo je go do mu prze cho wa ła ta ką wła śnie pa miąt kę: ksią żecz -
kę Ma rii Ko nop nic kiej „Wier sze i dzie ci”, któ rą pa ni Ma ria Ko nop nic ka pi sa ła
dla swo ich dzie ci wte dy, kie dy by ła w ta kich trud nych wa run kach, kie dy prze -
nio sła się do War sza wy, bo skon fi sko wa li ich ma ją tek, bo mąż brał udział 
w po wsta niu stycz nio wym. I pro szę so bie wy obra zić, ksią żecz ka ta by ła wy da -
na w War sza wie w 1934 ro ku”.

H. S. asy mi lu je i ze spa la po dwój ną trau mę: pi sar ki i mat ki. Jak kol wiek w wy pad -
ku li te ra tu ry naj waż niej sza po zo sta je treść (li te ra tu ra mo że ist nieć bez ma te rial nych
no śni ków), mnie jed nak in te re so wać bę dzie kon kret ny przed miot. Książ ka, któ ra nie
tyl ko jest czy ta na, ale któ rej to wa rzy szą tak że in ne prak ty ki kul ty wa cyj ne, ta kie jak 
do ty ka nie, prze glą da nie, cho wa nie, pod pi sy wa nie. Śla dy jej trwa nia i współ kon stru -
owa nia. Bio gra fia kon kret ne go przed mio tu, je go „rze czo wość”. Jej eli tar ny sta tus,
utwier dzo ny pa ra dok sal nie cza so wym „nad gry zie niem”, znisz cze niem, roz pa dem, za -
ba zgra niem. Ta efe me rycz na i kru cha kon dy cja te go przed mio tu in dy wi du ali zu je go,
czy niąc je dy nym w swo im ro dza ju. Je go on to lo gicz ne ist nie nie, i nie prze zro czy stość
dla po sia da cza wbrew przy pad ko we mu ob ser wa to ro wi, jest utwier dzo na nie ty le war -
to ścią es te tycz ną, o któ rej moż na mó wić w przy pad ku lich ta rza i sza ba sów ki, ile ra -
czej war to ścią uni ka to wo ści, opar tej na nie moż li wej do po wtó rze nia per so na li za cji.

„[...] to pod pi sa łam się ja, już jak by łam w pod sta wo wej szko le, bo strasz nie
tą ksią żecz kę czy ta ły mo je, chcia ły czy tać mo je ko le żan ki [...] a to są już mo -
je au to por tre ty i ma lun ki w cza sie woj ny, jak już ma ma szła [sa ma], bo po cząt -
ko wo ma ma nas bra ła z so bą na za ku py, ale po tem raz wy stra szy ła się bar dzo
i przede wszyst kim chcia ła, że by śmy unik nę li te go wi do ku, jak dru dzy Niem -
cy już przy szli – wie sza li w par ku lu dzi. I kie dyś na szli śmy na ta kich wła śnie
trzech wi szą cych, strasz nie [to] prze ży li śmy. A po nie waż ja by łam bar dzo
wraż li wym dziec kiem, ta kim prze czu lo nym, w ogó le nie wiem, no woj na, wia -
do mo. […] A ja jak zo sta wa łam w do mu, no to co, coś trze ba ro bić. No to ja
się ba wi łam, ry so wa łam, a nie by ło pa pie ru, no to książ kę. Dla te go ona jest
znisz czo na bar dzo, ale ja jej nie da ję do in tro li ga to ra ze wzglę du na to, że mo -
gła by ulec znisz cze niu, gdzieś mo gli by coś te go. Ja ją tak wiel bię, więc pod -
kle iłam, […] i tak ją sta le trzy mam. I te wier szy ki, cho wa ły się na tych wier -
szy kach mo je dzie ci, po tem wnu ki, a te raz jesz cze jed na ma ła wnucz ka jest,
któ ra pięk nie się cho wa, bar dzo lu bię, jak jej mo ja cór ka czy ta wier szy ki, więc
mam na dzie ję, że bę dę ja też jej czy tać. Więc to jest na praw dę o wszyst kim: 
o dzie ciń stwie, o sa mot no ści, o ra do ściach, o smut kach dzie ciń stwa, o cięż -
kich chwi lach dzie ciń stwa, o po dró żach w dzie ciń stwie ta kich wy my ślo nych,
więc jest to bar dzo pięk na ksią żecz ka. A mnie szcze gól nie za wsze fa scy nu je 
i czy ta łam to za wsze w szko le mo im uczniom, ten wier szyk pierw szy: «Mia sto
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i wio ska to je den nasz świat i wszę dzie, dzie ci no, twa sio stra, twój brat. I wszę -
dzie, dzie ci no, wśród la sów, wśród pól, jak ty, czu ją ra dość, jak ty, czu ją ból».
Pięk ny wier szyk, nic wię cej nie trze ba. Pa trio tycz ny, uko cha ny i w ogó le. 
A bar dzo też za wsze pro si łam ma mę, że by mi czy ta ła, tyl ko ma ma po tem ich
nie mo gła czy tać, bo mó wi ła: «ten wier szyk jest ta ki smut ny, nie czy taj my
dziec ko». Bo wła śnie o sie rot ce, któ rej ma ma zmar ła, a ona idzie do ma my do
nie ba. «A gdzie ty idziesz, dzie ci no dro ga? Idę do ma my swo jej». Strasz nie
smut ny wier szyk, ale bar dzo, bar dzo pięk ny. Bar dzo pięk ny. Więc ta książ ka
dla mnie to by ło je dy ny ra tu nek w cza sie woj ny, że ma ma za wsze kła dąc nas,
czy ta ła, zna ła zresz tą bar dzo du żo wier szy i pio se nek […]”.

Książ ka jest no śni kiem pa mię ci sie roc twa mat ki, woj ny, mi gra cji, sa mot no ści, stra -
chu, ale też wią że i umoż li wia ko mu ni ka cję po mię dzy ko lej ny mi po ko le nia mi w tej ro -
dzi nie. Uosa bia sil ne, choć na sy co ne lę ka mi se pa ra cyj ny mi wię zi. Czy ta jąc wiersz Do
ma my, mat ka H. S. pła ka ła, nie chcia ła kon ty nu ować: „to ja wła śnie mó wi łam: ma muś
prze czy taj mi. A ma ma mó wi: dziec ko, nie, ty prze cież masz ma mu się, ty je steś przy
ma mu si i obyś za wsze by ła przy ma mu si, oby ma mu sia za wsze by ła przy to bie”.

W tym wy pad ku książ ka jest czymś wię cej niż tyl ko zbio rem dzie cię cych wier szy,
peł ni przede wszyst kim funk cję obiek tu przej ścio we go (D. W. Win ni cott), przed mio -
tu to wa rzy szą ce go, prze pro wa dza ją ce go przez waż ną fa zę ży cia, w koń cu tak że spa -
ja ją ce go ze wnętrz ne/we wnętrz ne, ma te rial ne/du cho we, de pry mu ją ce/gra ty fi ku ją ce,
Ja/rze czy wi stość. Przy czym war to pa mię tać, że obiekt przej ścio wy za wsze sta no wi
sub sty tut mat ki, sta no wi kom pen sa cję, wy peł nia brak. H. S. okre śla tę i in ne przy wie -
zio ne z Kre sów książ ki ja ko „naj droż sze” i „naj bliż sze”, trzy ma je na osob nych pół -
kach, po czę ści od dzie la jąc od sie bie róż ne do świad cze nia i to wa rzy szą ce im emo cje.
„[...] Wi dok bli skiej oso by na fo to gra fii sto ją cej na biur ku, ulu bio na fi gur ka hin du -
skie go sło nia – to wszyst ko bodź ce, któ re wy zwa la ją po zy tyw ne wspo mnie nia. Po bu -
dze nie po zy tyw nych wę złów sie ci po znaw czej, zwią za ne z oso ba mi czy zda rze nia mi
sko ja rzo ny mi z wy mie nio ny mi przed mio ta mi, mo że się roz prze strze niać i uła twiać
do stęp do in nych wspo mnień, znacz nie daw niej szych” [Ma ru szew ski, 2005, s. 142].
W opo wie ści H. S. jest du żo wzru sze nia, mi ło ści pro jek to wa nej na przed mio ty, któ re
jed no cze śnie po przez swą au ra tycz ność, przy wo ły wa nie wspo mnień, pod skór nie, pod -
stron ni co wo, ujaw nia ją za daw nio ne lę ki, sym bo li zu jąc jed no cze śnie mat kę, dom, bli -
skość, a tak że ich nie odwo łal ną stra tę, któ rej kon se kwen cje psy chicz ne mi ni ma li zo wa -
ne są przez rze czy, w któ rych one „ży ją”.

4. Ron de lek M. J.-S. 
(ur. w 1942 ro ku w Brze ża nach)

Eks pa tria cja ro dzi ny M. J.-S. od by wa ła się przez pół Eu ro py, po nie waż ma ma by ła Serb -
ką, a oj ciec Po la kiem. Ro dzi na M. J.-S. od koń ca woj ny miesz ka w tym sa mym do mu we
Wro cła wiu. Przed miot jest no śni kiem trau my jej bab ci, re pli ko wa nej przez M. J.-S. Dla -
cze go nie przez cór kę? Po nie waż do pie ro trze cie po ko le nie jest go to we skon fron to wać



się z trau mą, któ ra też lub przede wszyst kim jest dzie dzi czo na i prze ka zy wa na po -
dob nie jak kul tu ro wa tra dy cja po mię dzy dziad ka mi i wnu czę ta mi. Dru gie po ko le nie
jest obar czo ne wy par ciem, roz sz cze pie niem, trze cie zaś – przy go to wa ne na sto so wa -
nie bar dziej wy ra fi no wa nych me cha ni zmów obron nych. War to zwró cić uwa gę, że li -
cze nie po ko leń w krę gu eu ro pej skim od no si się rów nież do wy da rzeń II woj ny świa -
to wej. Praw do po dob nie do pie ro czwar te po ko le nie uwol ni się od trau my tam te go
cza su i jej fan ta zma tów. Po wsta nie bo wiem wy star cza ją ca licz ba ry tu ałów i form sym -
bo licz nych, któ re umoż li wią dy stans, odej dą wszy scy na ocz ni świad ko wie, a po nich
po zo sta ną mar twe przed mio ty, tra cą ce swą moc re pre zen ta cji i me to ni mii, uni ce stwia -
ją ce afekt. Pod czas wy cie czek do obo zów Za gła dy, któ re or ga ni zu ję dla nie miec kiej
mło dzie ży ze śro do wisk za gro żo nych wy klu cze niem, czę sto sły szę „prze cież tu nic
nie ma”. Chcą oni zo ba czyć coś, co nie moż li we jest bez ży wej nar ra cji. Po dob nie
zresz tą w spek ta klu Bat Yam – Ty ko cin, do któ re go sce na riusz na pi sa li Yael Ro nen 
i Amit Ep ste in, naj młod szy czło nek ro dzi ny Ko zi czów nie po tra fi doj rzeć w obo zie, 
w któ rym prze by wał je go dzia dek, do słow nie nic, po za mu ra wą i pa miąt ko wy mi pły -
ta mi. Pod czas jed nej z ta kich wy cie czek, na te re nie Gross–Ro sen cał kiem na gle i nie -
ocze ki wa nie prze mó wił do na szej gru py sie dzą cy na krze śle star szy męż czy zna: „Ich
war ein Ge fan ge ner in die sem KZ” („By łem więź niem te go obo zu”), po czym wśród
za ab sor bo wa nych te raź niej szo ścią, gło śnych i ro ze śmia nych na sto lat ków za pa dła naj -
gęst sza ze wszyst kich ci szy. Przej mu ją ce, po twor ne, za sty głe mil cze nie, któ re go nikt
i nic nie by ło w sta nie prze rwać, bo do świad cze nie żad ne go z nas nie przy sta wa ło 
i nie da wa ło się od nieść do do świad cze nia Oca lo ne go. Je śli przed mio ty Za gła dy prze -
sta ną o niej opo wia dać bądź za nią krzy czeć, moż li we bę dzie uwol nie nie trau my bądź
prze ciw nie – jej wzmoc nie nie po przez kre ację hi per bo licz nych wy obra żeń czy też sy -
mu la krów.

Po wra ca jąc jed nak do nar ra cji M. J -S.:

„Ca łą tę tra sę od by ła z na mi bab cia, ma ma mo je go oj ca, dla te go że dzia dek w
1944 ro ku zo stał za mor do wa ny przez ban dę ukra iń ską. Bab cia za raz po tem
zna la zła się z na mi, ze swo im wów czas już je dy nym sy nem, mia ła ich wię cej,
ale je den zgi nął w 1939 ro ku, dru gi zmarł wcze śniej. [...] dziad ko wie miesz -
ka li na wsi pod Tar no po lem. Dzia dek zo stał za mor do wa ny we wła snym do mu
w obec no ści bab ci, ban da wpa dła do do mu po pro stu. Dziad ko wie miesz ka li
wte dy sa mi, bab cia w tym szo ku, roz pa czy zgar nę ła ja kieś (to wiem z re la cji
ro dzi ny, nie od niej, ona mi te go ni gdy nie opo wia da ła) przed mio ty i po bie -
gła do bra ta, do są sied niej wsi. To mi opo wia da ła cór ka te go wu ja, któ ra to pa -
mię ta ła, wi dzia ła i pa mię ta ła, że [bab cia] przy bie gła w strasz nym sta nie psy -
chicz nym, zresz tą fi zycz nym też. Chcąc uciec z te go do mu, za bra ła rze czy,
któ re wy da wa ło jej się, że ja koś jej eg zy sten cję gdzieś in dziej za pew nią i wśród
tych przed mio tów był ma lut ki ron de lek, ta ki nie wiel ki z rącz ką, któ ry w tym
do mu bra ta mo jej bab ci zo stał. Przy wę dro wał z ni mi tu taj na Zie mie Za chod -
nie. [...] ja tu taj to do sta łam w spad ku, bo «to na le ża ło do Two jej bab ci i to jest
zwią za ne z dra ma tycz ną opo wie ścią», któ rej szcze gó łów na wet nie chcę po wta -
rzać, bo są tra gicz ne. Więc ja ten ron de lek oczy wi ście wzię łam i mam”. 

„Zwy cię żył pra wy but nad no gą” – przed miot ja ko no śnik po st trau my 65



66 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 2/2012

Si ła tej trau my kry je się w nie moż li wo ści jej wy po wie dze nia. Jej się nie da po wtó -
rzyć ani od two rzyć. Tym bar dziej sta je się ona kom pul sją nar ra cyj ną. M. J.-S. bę dzie ca -
ły czas pró bo wa ła opo wie dzieć to, cze go się opo wie dzieć nie da, bo bra ku je waż nych
czę ści pa mię ci, są w niej zbyt du że lu ki i nie do po wie dze nia. Wspo mnie nia są po roz ry -
wa ne, bar dziej do pa mię ta ne ani że li od pa mię ta ne, zde frag men ta ry zo wa ne. Ten przed -
miot tra gicz ny i sen ty men tal ny za ra zem na gle się za cza ja i wy wo łu je re mi ni scen cje.
„Chciał bym wska zać, a przy naj mniej za su ge ro wać, że nie roz strzy gal ność i nie skrę po -
wa na pra ca dif fe ran ce, gro żą ca roz człon ko wa niem wszel kich re la cji, po mie sza niem jaź -
ni i in ne go oraz za tra tą wszel kich dys tynk cji – tak że tych po mię dzy te raź niej szo ścią 
a prze szło ścią – po wią za ne są z [psy cho ana li tycz nym] zja wi skiem prze nie sie nia i do -
mi nu ją w przy pad ku prze żyć oraz za cho wań po st trau ma tycz nych, w któ rych jest się
przez prze szłość na wie dza nym lub opę ta nym i per for ma tyw nie za mknię tym w kom pul -
syw nym po wta rza niu trau ma tycz nych zda rzeń” [LaCapra, 2009b, s. 514].

„Z do mu po dziad kach, tam z Hi no wic, to jest ten nie szczę sny ma leń ki ron de -
lek, są dwa wi del ce w nie usta ją cym uży ciu w kuch ni i wła ści wie nie wie le wię -
cej. Bab cia, nie wiem... mo że na wet nie chcia ła, ale bab cia ze mną ni gdy na
ten te mat nie chcia ła roz ma wiać, ow szem, o warsz ta cie dziad ka, bo warsz tat
był w do mu, o pra cach dziad ka, ale jak na stą pi ło to roz sta nie z do mem, to ja
się mu sia łam do wia dy wać od krew nych dłu go po jej śmier ci, oj ca też nie śmia -
łam o to py tać, bo to by ła zbyt wiel ka trau ma”.

„[…] mo że jak bym mia ła wię cej cza su, to bym sze rzej opi sa ła hi sto rię te go ma -
łe go ron del ka, gra na to we go. Dra ma tyzm tej sce ny, co bie rze ko bie ta, na któ -
rej oczach za mor do wa no mę ża, jest nie do wy obra że nia”.

To jest trau ma naj mniej prze ży ta, „nie do wy obra że nia”, więc od bi ja ją ca się naj -
więk szym echem w przy szłych po ko le niach. Cał ko wi cie przez nie prze ję ta, wraz z ca -
łą ska lą nie wy ra żo nych, pu sto szą cych we wnętrz nie emo cji, de kom pen su ją ca Psy che.
Ten ron de lek jest me to ni mią tak zwa ne go „tru pa w sza fie” – hi sto rii, któ ra za le ga,
blo ku je, a wraz z upły wa ją cym cza sem jest co raz bar dziej wy py cha na po za świa do -
mość, sta bu izo wa na, z wie lu stron chro nio na przed wy do sta niem się, aby nie trze-
ba by ło się mie rzyć z jej gro zą i wła snym, wy ol brzy mio nym lę kiem, choć jak mó wi
po tocz na praw da: „Lep sze zna ne pie kło niż nie zna ne nie bo”. „Trau ma jest prze ży ciem
de struk cyj nym, któ re roz bi ja jaźń i two rzy wy rwy w eg zy sten cji. Ma ona opóź nio ne,
z tru dem kon tro lo wa ne skut ki, któ re przy pusz czal nie nie mo gą być ni gdy w peł ni opa -
no wa ne” [LaCapra, 2009b, s. 527]. Za sięg opi sy wa nej trau my zwy kle roz sze rza krąg
se kun dar nych świad ków, w tym wy pad ku tak że o ro dzi nę, któ ra za miesz ka ła w do mu
M. J.-S. na te ry to rium obec nej Ukra iny. 

„Bab cia to mia ła pod rę ką i to zgar nę ła, jesz cze ta kie dwa wi del ce, jesz cze 
by ły ja kieś łyż ki i in ne przed mio ty. [...] To zgar nę ła do po doł ka, do słow nie
w po doł ku, w far tu chu wy nio sła i przy bie gła z tym, za krwa wio na, do bra ta,
to ta ki ka wał hi sto rii. A współ cze śni miesz kań cy te go do mu, tra fi li śmy tam 



z pa ro ma oso ba mi jesz cze na sta ro wi nę prze sie dlo ną spod Chrza no wa, z Pod -
ha la, czy li też zna ją cą los prze sie dleń ców. Ona tak: «pan maj ster miesz kał i je -
go żo na kraw co wa», bo bab cia szy ła, «i on tak strasz nie zgi nął, oni sy nów mie -
li». Ona by ła zo rien to wa na w tym wszyst kim, jak ona za czę ła opo wia dać 
o tym wszyst kim, tym wszyst kim, o dzie jach mo jej ro dzi ny, to po pro stu dech
za pie ra ło, ja nie mo gę w tej chwi li o tym mó wić spo koj nie [...]”.

Z dru giej stro ny moc opi sy wa ne go przed mio tu jest do okre ślo na przez je go słu żeb -
ność, użyt ko wość, pod trzy mu ją cą rów nież mię dzy po ko le nio wą więź i przy mie rze ko -
biet. Go to wa ła w nim bab cia, a obec nie w po dob ny spo sób wy ko rzy stu je go wnucz ka.
Je go ist nie nie za sa dza się na trwa ło ści, funk cjo nal no ści, sta ło ści. To przed miot, któ -
ry się nie zu ży wa i z któ rym wcho dzi my w czę sty, co dzien ny kon takt. W tym ak cie 
słu żeb no ści ron de lek wy gry wa bi twę z me lan cho lią. O ile po przed nie opi sy wa ne przed -
mio ty wy zwa la ły no stal gię i ha mo wa ły tym sa mym prze pra co wa nie stra ty, o ty le ron -
de lek pro wo ku je kon cen tra cję, przy ziem ność, ra cjo nal ne do pil no wa nie pro ce su to pie -
nia się ma sła. Po przed nie przed mio ty mia ły sta tus zde cy do wa nie kul tu ro wy, ron de lek
na to miast po zo sta je do brem cy wi li za cyj nym. Je go nie zgo da na me ta fo rę za po cząt ko -
wu je pro ces kon fron ta cji z pa mię cią, choć gro zi mu za blo ko wa nie lub zwol nie nie przez
to, co LaCapra na zy wa „lo jal no ścią wo bec trau my”: „Skła da się na nią me lan cho lij ne
uczu cie, że prze pra co wa nie prze szło ści – któ re umoż li wia jed no st ce prze trwa nie lub
roz po czę cie ży cia na no wo – ozna cza zdra dę tych, któ rych trau ma tycz na prze szłość
zmiaż dży ła i po chło nę ła. Nasz zwią zek ze zmar ły mi, zwłasz cza z oso ba mi nam bli ski -
mi, mo że nadać trau mie pew ną war tość, czy niąc jej prze ży wa nie bo le sną, lecz nie -
zbęd ną for mą upa mięt nie nia, któ rej po zo sta je my od da ni lub któ rą czu je my się co naj -
mniej zwią za ni” [Ibi dem, s. 514].

5. Przed miot wo bec pro ce su prze pra co wa nia trau my

Lich tarz, sza ba sów ka, książ ka i ron de lek są no śni ka mi trau my bądź po st trau my. Re -
kon stru ują pa mięć tra gicz ną oraz post pa mięć, a z dru giej stro ny ini cju ją swym na rzu -
ca ją cym się w co dzien no ści ist nie niem pro ces jej prze pra co wa nia. Ich ma te rial ne, re -
al ne, przy ziem ne ist nie nie kon kre ty zu je tak że trau mę, zbli ża ją i oswa ja. Od by wa się
to za rów no przez le czą cą moc sa mej nar ra cji: „Nar ra cja po ma ga nie zmie niać prze szło -
ści po przez wąt pli we prze pi sy wa nie hi sto rii, ale naj wy żej prze pra co wać symp to my
po sstrau ma tycz ne w te raź niej szo ści w spo sób, któ ry da je szan sę przy szło ści. Umoż li -
wia ona tak że opo wie dze nie wy da rzeń oraz przy wo ła nie do świad czeń, za zwy czaj 
po przez nie li ne ar ne ru chy, któ re po zwa la ją trau mie na za pi sy wa nie się w ję zy ku i je -
go wa ha niach, nie bez po śred nio ściach, pau zach i mil cze niach. Nar ra cja mo że rów nież,
szcze gól nie po przez za świad cza nie i skła da nie świa dec twa, po móc w spo sób per for -
ma tyw ny otwo rzyć za mknię tą do tąd prze szłość” [LaCapra, 2009a, s. 158], jak i do -
dat ko wo po przez nie izo lo wa nie tych przed mio tów z te raź niej sze go cza su i współ cze -
snej prze strze ni, nie wy pie ra nie ich na stry chy i do piw nic, przez trzy ma nie bli sko sie -
bie w sy pial ni i kuch ni. Do ce nie nie fak tu, że przed miot zbli ża prze szłość, umoż li wia
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do niej do stęp, ale też nie wy czer pu je się w za sty głej hi sto rii. Je go co dzien ność, po -
wsze dniość uni wer sa li zu je je go ist nie nie, po zwa la mu ela stycz nie do pa so wać się do no -
wych cza sów, miejsc po by tu, po sia da czy. Po za swym tra gicz nym upo sa że niem ak tu -
ali zu je on tak że wie le war to ści, ta kich jak es te tycz na (lich tarz, sza ba sów ka),
an ty kwa rycz na bądź sta ro żyt ni cza (lich tarz, sza ba sów ka, książ ka) czy sen ty men tal na
(lich tarz, sza ba sów ka, książ ka i ron de lek).

Żad na z wła ści cie lek nie pró bu je fe ty szy zo wać bądź sa kra li zo wać swych re la cji 
z ty mi przed mio ta mi. Nie są one wy łą czo ny mi z po rząd ku co dzien no ści, nie sta ją się
pry wat ny mi re li kwia mi, ale peł nią funk cję ro dzin nych pa mią tek, czę sto re pre zen tu jąc
naj bliż sze oso by, utra co ny dom czy też dzie ciń stwo. M. J -S.: 

„Tak, [ron de lek] jest bar dzo do bry, jak trze ba sto pić ma sło al bo mar ga ry nę do
cze goś tam, to jest ta ki aku rat na kost kę roz miar, jesz cze na dłu giej rącz ce, więc
ma swo je miej sce w kre den sie i jest w uży ciu”. 

Waż nym ele men tem nar ra cji au to bio gra ficz nej jest tak że przy zna nie tym przed mio -
tom i kry ją cym się za ni mi hi sto riom waż ne go zna cze nia w hi sto rii ak tu al ne go po sia -
da cza i za uwa że nie ich de ter mi na cji, umie jęt ność zbi lan so wa nia bó lu i ra do ści, po -
żyt ków i strat, prze in ter pre to wa nia cier pie nia w na ukę. Zro zu mie nia dia lek ty ki trau my,
jej per ma nent no ści i po wro tów, jej roz ją trza nia ran, jej nie moż no ści cał ko wi te go za -
bliź nie nia.

Jak mó wi M. B.:

„No ja się ich ni gdy nie po zbę dę. To są po pro stu czę ści mo je go ży cia, waż ne
czę ści mo je go ży cia. I one utwier dza ją we mnie prze ko na nie, że każ de wy da -
rze nie, każ de zja wi sko nas ota cza ją ce ma przy naj mniej dwie stro ny, je śli nie
jesz cze wię cej. Bo każ dy z tych przed mio tów jest dla mnie pięk nym wspo -
mnie niem i dra ma tycz nym. I być mo że pięk ne nie by ły by tak pięk ne, gdy by się
nie zda rza ły z dra ma tem. Że by od czuć ra dość ży cia, trze ba prze żyć naj więk -
sze i naj kosz mar niej sze dra ma ty”.

Nie moż na po mi nąć tak że kwe stii ry tu ałów oczysz cza ją cych oraz wspar cia wspól -
no ty, po sia da nia gru py od nie sie nia w pro ce sie po ko ny wa nia, „ujarz mia nia” ura zu 
i je go na stępstw. Przed miot, wy zwa la jąc emo cje, po zwa la opła kać stra tę. Ukoń czo na
ża ło ba za wsze zwra ca nas spo łe czeń stwu, po zwa la się na po wrót umiej sco wić w re -
la cjach. Pa mięć tra gicz na ge ne ru je nie na wiść, ale też „[…] po głę bia wię zi mo ral ne 
i ide owe, wzmac nia po czu cie wspól no ty, no bi li tu je cier pie nia in nych i na sze, two rząc
szcze gól ny typ re la cji mię dzy ludz kich. Przy wra ca ob ra zom god ność, sza cu nek i war -
tość – tre ści rzad ko obec ne we współ cze snej kul tu rze anal ge ty ków. Mó wiąc naj kró -
cej – pa mięć zła, bó lu, cier pie nia mo że nas nisz czyć we wnętrz nie al bo mo że ży wić 
i wzbo ga cać. Sens wspo mi na nia tra ge dii ja ko for ma jej utrwa le nia, in ter pre ta cja kon -
se kwen cji lub ape le o od rzu ca nie wspo mnień, wręcz ich eks klu zji, ma w obu swo ich
wer sjach fi lo zo ficz ną mo ty wa cję uza sad nia ją cą trwa łość an ty no micz ne go wo bec sie -
bie sta tu su obu fi gur” [Ku czyń ska, 2009, s. 666]. Jak re la cjo nu je M. J.-S.:



„Bab cia chcia ła być przy ro dzi nie, nie chcia ła ab so lut nie wra cać tam, bo ta trau -
ma, to nie szczę ście, któ re go tam do świad czy ła, to ją... Zresz tą ja pa mię tam, jak
tu jesz cze się zja wia li roz ma ici ziom ko wie tam z tej wsi, zna jo mi roz ma wia li, oni
tę sk ni li, ale nikt z nich nie chciał wra cać, oni się ba li. Ten strach po zo stał bar -
dzo dłu go. Ja uczest ni czy łam w ta kiej uro czy sto ści 50-le cia te go po gro mu, któ -
ry miał miej sce tam w tej wsi, bo to wte dy był ta ki po grom, od dziad ka za czę ty
zresz tą. Po la ków wy mor do wa no, wieś się prze sie dli ła w zie lo no gór skie ra zem
ze świę tym ob ra zem z ko ściół ka, ja koś tak gro mad nie, i ci lu dzie, któ rych lo sy
się po to czy ły róż nie, ale jed nak tro chę tam osób zo sta ło na wsi i utrzy my wa li
kon takt, tak że ci wy kształ ce ni, któ rzy gdzieś tam, gdzie in dziej so bie miej sce
zna leź li, po sta no wi li ufun do wać w tym ko ściół ku w zie lo no gór skim ta bli cę pa -
miąt ko wą ze wszyst ki mi na zwi ska mi tych po mor do wa nych. By łam na tej uro -
czy sto ści, to już by ło po śmier ci oj ca. To by ło nie sa mo wi te zu peł nie prze ży cie,
bar dzo. Licz ne prze mo wy i ofi cjal no ści, nie by ło tam tej chę ci po wro tu i nie
wiem, czy ktoś z nich na wet po je chał tam, że by obej rzeć te stro ny ro dzin ne”.

Po cho dze nie tych przed mio tów de fi niu je czę sto pod sta wo wą toż sa mość ich wła -
ści cie lek: „je stem Kre so wian ką”, „je stem Wo ły nian ką”, „je stem z Łuc ka”, wy zna cza jąc
iden ty fi ka cję gru po wą i wzbo ga ca jąc na no wym te ry to rium o do dat ko we dzie dzic two
kul tu ro we. Re kon stru owa nie hi sto rii przed mio tów jest pró bą sca la nia sa me go sie bie,
któ re jest tym efek tyw niej sze, im bar dziej wy cho dzi my po za me cha ni zmy obron ne i im
bar dziej świa do mie, nie przy mu so wo i nie kom pul syw nie, kon fron tu je my się z prze -
szło ścią. „Uro dze ni póź niej nie po win ni ani za własz czać (czy też z opóź nie niem roz -
gry wać w dzia ła niu) do świad cze nia ofiar, ani ogra ni czać swych dzia łań do ko niecz -
nej ro li wtór nych świad ków i straż ni ków pa mię ci. Wszel ka po li ty ka ogra ni czo na do
świa dec twa, pa mię ci, opła ki wa nia zmar łych ofiar i od da wa nia czci oca lo nym sta no -
wi ła by zbyt za wę żo ny ho ry zont dzia ła nia, jak kol wiek po żą da ne i ko niecz ne by ły by te
czyn no ści” [LaCapra, 2006, s. 149]. S. K. (ur. w 1938 ro ku w Ho ro żan ce), któ rej ra -
na ni gdy nie zo sta nie za go jo na, opo wia da: 

„Pro szę Pa ni, to jest sier pień tak jak te raz, to jest ten czas, bo ja ja ko dziec ko
prze ży łam strasz ną tra ge dię zwią za ną ze śmier cią mo je go bra ta, kwi tły wte -
dy na stur cje i ja wte dy bar dzo chcia łam mu do tej trum ny wsa dzić bu kie cik na -
stur cji. Wła sne go ogro du już nie mie li śmy, ale na prze ciw ko był pięk ny ogró -
dek, a w nim peł no na stur cji. Z pła czem po szłam do tej Pa ni pro sić o te kwiat ki.
Po co Ci mo je kwiat ki, py ta? Bo bra ci szek zmarł i chcę na je go po grzeb. A weź
dziec ko, ile chcesz. Na rwa łam ty le tych kwiat ków, że mo głam ustro ić ca łą je -
go po stać w trum nie. Nie raz so bie my ślę, że nie bę dę wy sie wać na stur cji, ale
jak przy cho dzi wio sna, to sie ję po to, że by jak za kwit ną w sierp niu, wró cić do
tam tych wspo mnień i so bie po pła kać, i tak już jest od 1944 ro ku. Każ de go ro -
ku jest tak sa mo. Ni ko mu się za wie le do te go nie przy zna ję, bo po wie dzą sen -
ty men tal na bab cia, nie za cho wa ła swo je go moc ne go cha rak te ru, tyl ko czu je się
przez los po szko do wa na. Nie jest tak zu peł nie do koń ca, bo los mi nie szczę -
dzi nie szczęść i ra do ści”.
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Lich tarz, sza ba sów ka, książ ka i ron de lek to Świad ko wie i Straż ni cy róż nych form
pa mię ci, ale też przede wszyst kim ko ira ny, pa miąt ki ko ją ce ból, jak na zy wa je An na
Ku biak. [Ku biak, 2007, s. 51]. To nie trium fal ne bu ty, ko ro ny i rę ka wi ce, któ re wy gra -
ły z no gą, gło wą i rę ką. To zwy cię stwo do bre go obiek tu nad złym, ofia ry nad spraw -
cą, wię zi nad se pa ra cją, nar ra cji nad mil cze niem. To nie Mu zeum. Lecz Dom. 
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An na Ma ria Du ba nie wicz
„The ri ght shoe has de fe ated the fo ot” 
– an ob ject as a car rier of the po st trau ma
Ba sing on the sto ries of three wo men from the Bor der lands, who se chil dho od co -
in ci ded with the pe riod of World War II, I ana ly ze, how sen ti men tal ob jects be co -
me car riers of po st trau ma, that me ans trau ma acqu ired and trans mit ted be twe en
the ge ne ra tions, how the au to bio gra phi cal me mo ry is con struc ted by ma te rial ar -
ti facts, and how things are in vo lved in wor king thro ugh trau ma.
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To masz Nie miec
In sty tut Psy cho lo gii
Wy dział Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych
Uni wer sy tet Wro cław ski

Me cha ni zmy obron ne, 
ka thar sis i in ne aspek ty 
te ra peu tycz ne prze mia ny 
psy chi ki bo ha te ra 
po wie ści i fil mu 
Me cha nicz na Po ma rań cza

Wpro wa dze nie

Po wieść Me cha nicz na Po ma rań cza na pi sał w ro ku 1962 szkoc ki pi sarz
lin gwi sta An tho ny Bur gess (1917–1993). W ro ku 1971 na ekra ny kin
prze niósł ją Stan ley Ku brick. Oba dzie ła pre zen tu ją dra stycz ną i sur re al -
ną wi zję przy szło ści nie da le kiej od cza su ich po wsta nia. Ada pta cja Stan -
leya Ku bric ka dość ści śle opie ra się na po wie ści z wy jąt kiem te go, że bra -
ku je w niej za koń cze nia obec ne go w książ ce, któ re znacz nie zmie nia
wy mo wę ca ło ści. Za rów no film, jak i po wieść by ły przez dłu gie la ta obiek -
tem licz nych ata ków cen zu ry. Już sam za rys fa bu ły, któ ry przy to czę po -
ni żej, sta no wi od po wiedź na py ta nie: dla cze go tak się dzia ło?

Głów nym bo ha te rem i za ra zem nar ra to rem po wie ści oraz fil mu jest
Ale xan der DeLarge, na kar tach książ ki pięt na sto let ni, w fil mie nie co star -
szy. Przez ca ły czas uży wał on za wa diac kiej i hu mo ry stycz nej slan go wej
mo wy, bę dą cej przede wszyst kim mie sza ni ną ję zy ków an giel skie go i ro -
syj skie go. Opo wia dał o swo im co dzien nym ży ciu, na któ re skła da ło się za -
ży wa nie nar ko ty ków i po peł nia nie pod ich wpły wem róż ne go ro dza ju,
nie zwy kle bru tal nych i okrut nych prze stępstw, szcze gó ło wo zresz tą opi -
sy wa nych. Na le ża ły do nich po bi cia, roz bo je i zbio ro we gwał ty. W wol -
nych chwi lach Alex był me lo ma nem i, co cie ka we, pre fe ro wał mu zy kę po -
waż ną. Te go ro dza ju utwo ry skła da ją się rów nież na ścież kę dźwię kową
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fil mu, z mi strzow skim kunsz tem ilu stru ją cą szo ku ją ce czę sto sce ny. Ale xan der prze -
stęp cze ży cie wiódł ra zem z nie wiel kim gan giem mło dzie żo wym, któ re go był przy -
wód cą. Swo jej wła dzy strzegł za po mo cą bru tal nych me tod, co przy czy ni ło się do wro -
go ści po zo sta łych człon ków. Osta tecz nie zo stał przez nich zdra dzo ny: cio sem w gło wę
obez wład ni li go i po zo sta wi li na miej scu prze stęp stwa w mo men cie, gdy dźwię ki sy -
ren za po wia da ły już przy by cie po li cji. 

Alex wpadł w rę ce stró żów pra wa. Na do miar złe go od na le zio na na miej scu zbrod -
ni ko bie ta stra ci ła ży cie. Głów ny bo ha ter tra fił do wię zie nia z czter na sto let nim wy ro -
kiem. Tam wkradł się w ła ski ka pe la na wię zien ne go, zy sku jąc nie co przy wi le jów. In -
da go wał du chow ne go w spra wie no wej me to dy le cze nia więź niów o skłon no ściach
kry mi nal nych. Me to da ta mia ła wy ko rze niać prze stęp cze ten den cje w cią gu dwóch
ty go dni, po któ rych upły wie wię zień miał od zy skać wol ność. Ka pe lan wy ra żał się jed -
nak o niej scep tycz nie, pod kre śla jąc, że po zba wia ona czło wie ka wol nej wo li. Wkrót -
ce w swej ce li Alex stał się współ uczest ni kiem śmier tel ne go po bi cia jed ne go z więź niów
(mię dzy in ny mi te go epi zo du brak w fil mie). Zda rze nie to spra wi ło, że wi zy tu ją cy
wię zie nie mi ni ster spraw we wnętrz nych zde cy do wał, że by pod dać Ale xa te ra pii, 
o któ rej by ła mo wa. W cią gu dwóch ty go dni mia ła ona wy le czyć prze stęp cze skłon no -
ści głów ne go bo ha te ra i za gwa ran to wać mu wol ność.

Alex zo stał prze nie sio ny do pla ców ki na uko wej. Jej pra cow ni cy re gu lar nie po da -
wa li mu w za strzy kach śro dek po wo du ją cy awer syj ne do zna nia cie le sne – przede
wszyst kim mdło ści, ale rów nież bó le gło wy i brzu cha oraz pra gnie nie i osła bie nie. Na -
stęp nie zmu sza li go do oglą da nia, pod wpły wem owe go środ ka, sfil mo wa nych scen róż -
no ra kiej prze mo cy. Cią gła stycz ność cza so wa tych scen z nie przy jem ny mi efek ta mi
za strzy ków mia ła wy wo łać od po wied nie sko ja rze nie, tak że od tej po ry sam wi dok
prze mo cy miał wzbu dzać u Ale xa mdło ści. Jest to ty po wy przy kład wa run ko wa nia
kla sycz ne go, nie mal że wier na ko pia mo de lo we go eks pe ry men tu Iwa na Paw ło wa, któ -
ry prze pro wa dzał na psach (Stre lau, 2007). Eks pe ry ment Paw ło wa po le gał na tym, że
zwie rzę tom po da wa no kieł ba sę za wsze w mo men cie, w któ rym roz brzmie wał dzwo -
nek. Pies na tu ral nie śli ni się na wi dok kieł ba sy. Kieł ba sa po ja wia ła się za wsze rów no -
cze śnie z dzwon kiem, a psy oczy wi ście wy dzie la ły śli nę w tym mo men cie. Po wie lu pró -
bach psy za czę ły śli nić się na sam dźwięk dzwon ka, obec ność kieł ba sy nie by ła już
ko niecz na. Po dob nie by ło z Ale xem – po wie lu se an sach oglą da nia prze mo cy, oglą da -
nych pod wpły wem mdlą ce go środ ka, sa me tyl ko sce ny prze mo cy w koń cu za czę ły
wy wo ły wać u nie go mdło ści. Tłem jed ne go z se an sów by ła mu zy ka po waż na, je go
ulu bio ny ga tu nek. Ja ko efekt ubocz ny rów nież ta mu zy ka sta ła się dla nie go źró dłem
mdło ści. Po dob nie by ło z bodź ca mi ero tycz ny mi – nie któ re z se an sów za wie ra ły sce -
ny gwał tów, to też sek su al ność za czę ła wzbu dzać u Ale xa mdło ści. Eks pe ry men ta to rzy
nie prze ję li się tym jed nak, uzna jąc to za ele ment ka ry. Je śli cho dzi o nich sa mych, to
na le ży przy pusz czać, że by li be ha wio ry sta mi. Tak su ge ru ją me to dy wa run ko wa nia,
któ ry mi się po słu gi wa li, oraz wy po wia da ne przez nich opi nie, try wia li zu ją ce wol ną wo -
lę, któ rej po zba wi li Ale xa. We dług nich nie mia ło zna cze nia to, że od tąd bę dzie on zmu -
szo ny czy nić do bro z lę ku przed sil ny mi mdło ścia mi, czy li nie bę dzie już zdol ny do -
ko ny wać wy bo rów mo ral nych, bę dzie ni czym ma szy na, nie mo gą ca zde cy do wać się
na zło. Jak mó wi li: „Nas tu nie in te re su ją mo ty wa cje ani wyż sza ety ka” (Bur gess,
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1999a, s. 129). Od że gny wa nie się od pro ble mów psy chicz nych i przed kła da nie nad nie
śro do wi ska ze wnętrz ne go to ko lej ny de sy gnat orien ta cji be ha wio ry stycz nej.

Po ku ra cji Alex zo stał zgod nie z obiet ni cą wy pusz czo ny na wol ność. Jed nak tam
cze ka ły go sa me przy kre nie spo dzian ki. Oka za ło się, że je go ro dzi ce już go nie po trze -
bu ją. Dwu krot nie wpadł w rę ce swych po przed nich ofiar i zo stał po bi ty. Z tych opre -
sji wy ba wi li go po li cjan ci, któ rzy – jak na iro nię – oka za li się je go wcze śniej szy mi to -
wa rzy sza mi po zmia nie pro fe sji. Przez nich rów nież był ka to wa ny. W żad nej z tych
sy tu acji nie mógł się bro nić, po nie waż agre sja wy wo ły wa ła w nim mdło ści. Na stęp nie
tra fił przy pad kiem do do mu ko lej nej swo jej ofia ry – pi sa rza miesz ka ją ce go na pe ry fe -
riach mia sta. Ten po cząt ko wo go nie po znał, stwier dził je dy nie, że Alex zo stał po -
krzyw dzo ny w ra mach no wej te ra pii le cze nia prze stęp ców, i pra gnął wy ko rzy stać je -
go oso bę w roz gryw ce po li tycz nej prze ciw ko mo co daw com tej te ra pii. Wkrót ce jed nak
roz po znał Ale xa i pod dał go wy ra fi no wa nej tor tu rze – zmu sił bo ha te ra do słu cha nia
mu zy ki po waż nej w za mknię tym po miesz cze niu. Ta, jak wie my, wy wo ły wa ła u głów -
ne go bo ha te ra mdło ści, ta kie jak sa ma prze moc, co by ło efek tem ubocz nym te ra pii.
Osta tecz nie Alex, nie mo gąc znieść cier pie nia, pod jął pró bę sa mo bój czą. 

Ta się jed nak nie po wio dła i obu dził się w szpi ta lu. Co cie ka we – oka za ło się, że
zni kły wszel kie efek ty wa run ko wa nia. Wi zje prze mo cy nie wy wo ły wa ły już u nie go
mdło ści. Ra zem z ni mi za ni kły jed nak u Ale xa nie któ re ele men ty pod sta wo wej wie dzy
o świe cie – na przy kład nie usi ło wał on już ukry wać swo ich agre syw nych skłon no ści,
tak jak na po cząt ku. Wy ra żał się o nich bez ogró dek w roz mo wach z per so ne lem szpi -
ta la, czy też ze swo imi ro dzi ca mi. Wy ka zy wał rów nież znacz ną de te rio ra cję in te lek -
tu al ną, czy li po gor sze nie spraw no ści my ślo wej. W szpi ta lu Ale xa od wie dził mi ni ster
od po wie dzial ny za je go wcze śniej szą ku ra cję i za ofe ro wał mu po moc, oczy wi ście w ce -
lu zwy cię że nia w roz gryw ce po li tycz nej.

Na tym koń czy się fa bu ła fil mo wej ada pta cji po wie ści. Bra ku je w niej obec ne go 
w książ ce za koń cze nia, któ re zmie nia wy mo wę ca ło ści. W za koń cze niu tym Alex wró -
cił do po przed nie go try bu ży cia i zor ga ni zo wał no wy gang mło dzie żo wy. Pew ne go
wie czo ru zre zy gno wał jed nak z prze stęp czej eska pa dy. Za miast te go sa mot nie prze -
mie rzał mia sto i w cza sie tej wę drów ki stwier dził, że tym, cze go mu te raz po trze ba,
jest żo na. Po sta no wił ak tyw nie za cząć jej szu kać. W fil mie te go fi nal ne go epi zo du nie
ma. Tam Alex mi mo wszyst ko po zo stał do koń ca prze stęp cą nie zna ją cym żad nych za -
ha mo wań, a je go de te rio ra cja in te lek tu al na zo sta ła przed sta wio na w krzy wym zwier -
cia dle. Ta kie gro te sko we za koń cze nie, w prze śmiew czy spo sób uka zu ją ce bez sens ży -
cia i ludz kich sta rań, jest ce chą cha rak te ry stycz ną sty lu Stan leya Ku bric ka. Na przy kład
w utwo rze Dr Stran ge lo ve (1964, USA) po my le ni mo co daw cy osta tecz nie zu peł nie
przy pad ko wo wy wo łu ją apo ka lip sę ato mo wą. W jed nym z wcze snych fil mów Ku bric -
ka, za ty tu ło wa nych Za bój stwo (The Kil ling, 1956, USA) bank no ty skła da ją ce się na
dwa mi lio ny do la rów, o któ re ca ły czas wal czą prze stęp cy, w koń cu roz wie wa wiatr.
Z ko lei w fil mie Bar ry Lyn don (1975, USA) ty tu ło wy bo ha ter po mi mo usil nych dą żeń
w kie run kach wyż szych sfer spo łecz nych zo sta je w koń cu ka le kim pa ria sem. Wresz -
cie nie zwy kle gro te sko wo koń czy się Lo li ta z 1962 ro ku (USA) – pro du cent fil mów
por no gra ficz nych wi kła zwy rod nia łe go oj czy ma Lo li ty, któ ry przy szedł go za bić, w grę
w rzym skie go ping -pon ga. Róż ni się ona tym od zwy kłe go te ni sa sto ło we go, że ca ły



blat po kry wa ją unie moż li wia ją ce po wo dze nie bu tel ki po zo sta łe po ostat niej li ba cji 
al ko ho lo wej.

W dal szych roz wa ża niach wska żę ko rzy ści te ra peu tycz ne, ja kie nieść mo że lek tu -
ra po wie ści Me cha nicz na Po ma rań cza czy też oglą da nie jej fil mo wej ada pta cji. Naj -
pierw jed nak na le ży zna leźć od po wiedź na py ta nie, co tak na praw dę wy da rzy ło się 
w psy chi ce głów ne go bo ha te ra, kie dy po se rii nie szczęść za koń czo nych pró bą sa mo -
bój czą zni kły z je go świa do mo ści efek ty wa run ko wa nia, ja kie mu wcze śniej go pod da -
no. Roz dział I za wie ra hi po te zy na ten te mat i ich mo de lo wą ana li zę. Roz dział II trak -
tu je o te ra peu tycz nej wy mo wie opi sy wa nych wcze śniej zja wisk. W pod roz dzia le II.1
uję ta jest wy mo wa tych zja wisk dla osób, któ re pa da ją ofia rą de struk cyj nych prak tyk
wy cho waw czych lub kar nych. Pod roz dział II.2 do ty czy zna cze nia tych zja wisk dla
osób, któ re sa me po dob ne prak ty ki sto su ją.

Jed nak że zna cze nie ob ser wa cji świa ta przed sta wio ne go w utwo rze to do pie ro pierw -
szy je go aspekt te ra peu tycz ny. Ko lej nym jest bez po śred nie od dzia ły wa nie te go utwo ru
na wi dza. Roz dział III trak tu je o tym że od dzia ły wa niu w pa ra dyg ma cie ka thar sis.

I. Prze mia na psy chicz na Ale xa

I.1. Hi po te za wy pie ra nia

Na po cząt ku utwo ru zdol no ści po znaw cze głów ne go bo ha te ra by ły bez za rzu tu. Na
przy kład czy tał on ar ty kuł pra so wy, w któ rym źró dła agre sji umiej sca wia no w oto cze -
niu. Cał kiem traf nie zin ter pre to wał wy mo wę tek stu, stwier dza jąc, że jest ona rów no -
znacz na z tym, że do nie go i je go bru tal nych po bra tym ców nikt nie po wi nien mieć
pre ten sji, sko ro agre sja po cho dzi z ze wnątrz. Na stęp nie snuł re flek sje na te mat zła,
twier dząc, że le ży ono w na tu rze czło wie ka, a pra cow ni cy oświa ty, rzą dów i są dow -
nic twa, nie po zwa la jąc na nie, od że gnu ją się od by cia so bą. Po my ślał póź niej, że są oni
„gro mad ny mi ma szy na mi” (Bur gess, 1999a, s. 43), a prze wod nia ro la jed no stek spro -
wa dza się do an ta go ni zo wa nia z ni mi. Moż na uznać to za in te re su ją ce re flek sje fi lo -
zo ficz ne, zwłasz cza że ich pod miot miał za le d wie pięt na ście lat. W kon tek ście te go
je ste śmy w sta nie uzmy sło wić so bie, jak dra stycz nie spa dła je go spraw ność in te lek tu -
al na po prze bu dze niu w szpi ta lu. Wska zy wał na to już sam tok je go wy po wie dzi, na
przy kład: „Wy sko czy łem ja, o bra cisz ko wie, i cięż ko się ło mot ną łem o chod nik, ale
że bym wy kor ko wał, to nie. Prze cież jak bym się za bił, to bym nie mógł na pi sać te go,
co na pi sa łem.” (Bur gess, 1999a, s. 173). Oprócz zdol no ści lek sy kal nych ucier pia ła
tak że je go in te li gen cja emo cjo nal na. Uwy dat ni ło się to w ba da niu prze pro wa dza nym
przez per so nel szpi ta la. Po le ga ło ono na in ter pre ta cji pro stych ob raz ków, a w fil mie
rów nież na do da wa niu bra ku ją cych w nich dia lo gów. W ki no wej ada pta cji za ak cen -
to wa no trud no ści, ja kich to pro ste za da nie przy spa rza ło Ale xo wi. Bar dzo dłu go się
za sta na wiał, a gdy już po da wał od po wie dzi, by wa ły dzi wacz ne. Na przy kład pre zen -
to wa no mu ob ra zek, na któ rym wid nia ły dwie oso by obok na pu szo ne go pa wia. Je go
za da niem by ło po dać pa su ją cą wy po wiedź dru giej oso by, gdy pierw sza mó wi ła: „Czy
to upie rze nie nie jest pięk ne?”. Alex uzu peł nił ten dia log na stę pu ją co: „Ka pu sta, majt ki,
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nie ma dzio ba”. Oprócz te go, jak pi sa łem wcze śniej, z pa mię ci głów ne go bo ha te ra zni -
kły rów nież skut ki te ra pii, ja kiej go pod da no. Na le ży za tem od po wie dzieć na py ta nie,
w ja ki spo sób do ko na ła się ta prze mia na je go psy chi ki, po le ga ją ca na za ni ku efek tów
wa run ko wa nia, a wraz z ni mi czę ści ele men tar nej wie dzy o świe cie oraz spraw no ści
in te lek tu al nej.

Pierw sza z na rzu ca ją cych się hi po tez wska zu je na wy pie ra nie ja ko me cha nizm od -
po wie dzial ny za tę prze mia nę. Wy pie ra nie jest pro ce sem zo rien to wa ne go za po mi na -
nia (Rin gel, 1992). Ce lo wo za po mi na ne, czy li spy cha ne do nie świa do mo ści, są rze czy
nie przy jem ne. W efek cie nie pa mię ta my już po pro stu tre ści awer syj nych. To, że za -
po mi na my je ce lo wo, nie zna czy wca le, że świa do mie. Wręcz prze ciw nie – o wy pie -
ra niu moż na mó wić tyl ko wte dy, gdy nie pa mię ta my za rów no za po mnia nych tre ści,
jak i sa me go pro ce su za po mi na nia. Je śli pro ces za po mi na nia ini cju je my świa do mie
(na przy kład: spy cha jąc my śli na in ne to ry, po dej mu jąc in ną, zaj mu ją cą ak tyw ność),
to nie jest on już wy pie ra niem – mó wi my wte dy o stłu mie niu. Oba te po ję cia sfor mu -
ło wał pier wot nie Zyg munt Freud (Pa jor, 1999). A za tem za sad ni czą róż ni cą mię dzy
stłu mie niem a wy pie ra niem jest świa do mość me cha ni zmu za po mi na nia; je śli wie my,
że za po mi na my, to jest to stłu mie nie, je śli nie zda je my so bie spra wy z za po mi na nia,
wte dy ma my do czy nie nia z wy pie ra niem. Alex za po mniał efek ty wa run ko wa nia i ni -
gdzie w książ ce ani w fil mie nie po ja wi ła się ja ka kol wiek wzmian ka o tym, by zda wał
so bie spra wę z te go, jak to zro bił. Moż na więc są dzić, że ma my do czy nie nia wła śnie
z wy pie ra niem. Je śli cho dzi o je go przy czy nę, to trze ba wska zać na fakt, że skut ki wa -
run ko wa nia sta ły się nie zwy kle nie przy jem ne dla bo ha te ra. Ich awer syj ność prze kro -
czy ła ja kie kol wiek do pusz czal ne gra ni ce, do pro wa dzi ły one go prze cież do tar gnię cia
się na wła sne ży cie. To też za dzia łał w koń cu me cha nizm obron ny chro nią cy świa do -
mość przed tak przy kry mi tre ścia mi. Tym me cha ni zmem by ło praw do po dob nie wła -
śnie wy pie ra nie, po wo du ją ce za po mnie nie tych że tre ści. 

Ko lej ne py ta nie brzmi: dla cze go oprócz efek tów wa run ko wa nia ze świa do mo ści
Ale xa zni kły rów nież in ne kon struk ty, w tym część ele men tar nej wie dzy o świe cie oraz
spraw no ści in te lek tu al nej? Tu po now nie z po mo cą przy cho dzi teo ria wy pie ra nia. Mó -
wi ona, że gdy zo sta je wy par ty sam awer syj ny ma te riał, ma my do czy nie nia z wy par -
ciem pier wot nym. Za tem gdy po zby wa my się te go, co nie przy jem ne, po przez za po mi -
na nie, czy li spy cha nie te go do nie świa do mo ści, to jest to do pie ro pierw sza fa za pro ce su
– wy par cie pier wot ne. Ist nie je jesz cze dru ga fa za – wy par cie wtór ne, w któ rym za po -
mi na my ele men ty po chod ne wzglę dem awer syj nej tre ści wy pie ra nej pier wot nie. To wy -
par cie wtór ne do ty czy rów nież „[…] ta kich cech my ślo wych, któ re – po cho dząc ską -
di nąd – we szły z nią w zwią zek sko ja rze nio wy” (Freud, 2002, s. 261). W związ ku 
z tym w ra mach wy par cia po zby wa my się ze świa do mo ści nie tyl ko nie przy jem nych
ele men tów, lecz rów nież ta kich, któ re są z ni mi zwią za ne. Wy pie ra my awer syj ną treść
oraz wszyst ko, co nam się z nią ko ja rzy, że by przy pad kiem nie przy po mnia ło nam to
tej że tre ści. W związ ku sko ja rze nio wym z tym nie przy jem nym ma te ria łem mo gą być
tre ści emo cjo nal ne, po znaw cze (wspo mnie nia, spo strze że nia, my śli), na wet – jak pi -
sze Freud – ca łe „ce chy my ślo we” (Freud, 2002, s. 261). W tym świe tle sta je się ja sne,
dla cze go ze świa do mo ści Ale xa zni kły nie tyl ko efek ty wa run ko wa nia, czy li nie przy -
jem ne tre ści, lecz rów nież in ne ele men ty, któ re zo sta ły naj wy raź niej sko ja rzo ne z tą



nie przy jem ną tre ścią. Skut ki wa run ko wa nia sta no wi ły bo wiem pew ne na ka zy po stę -
po wa nia. By ły one prze moż nym za ka zem sto so wa nia prze mo cy. Część ele men tar nej
wie dzy o świe cie, któ rą Alex wy parł ra zem z ni mi, do ty czy ła ukry wa nia agre sji, czy li
rów nież sta no wi ła pe wien na kaz. Był to na kaz ty pu „nie roz po wia daj nie po trzeb nie,
że je steś agre syw ny”. W do dat ku z efek ta mi wa run ko wa nia na kaz ten łą czył sam je -
go przed miot, czy li prze moc. A za tem ma my dwie płasz czy zny sko ja rze nio we, mo gą -
ce wią zać skut ki wa run ko wa nia i czę ści ele men tar nej wie dzy o świe cie, wy par te ra zem
z ni mi. Pierw szą jest to, że oba te ele men ty sta no wią pe wien im pe ra tyw do ty czą cy
za cho wa nia. Dru gą na to miast jest przed miot te go im pe ra ty wu: agre sja. Po wra ca jąc do
ter mi no lo gii Freu da, moż na by po wie dzieć, że w ra mach wy par cia pier wot ne go Alex
po zbył się awer syj ne go ma te ria łu, czy li efek tów wa run ko wa nia. Za szło rów nież wy -
par cie wtór ne, w któ rym za po mnia ne zo sta ły tre ści sko ja rzo ne z tym awer syj nym ma -
te ria łem, czy li czę ści ele men tar nej wie dzy o świe cie.

Po zo sta je py ta nie: dla cze go rów no cze śnie ze skut ka mi wa run ko wa nia zni kła nie
tyl ko pew na ele men tar na wie dza o świe cie, lecz rów nież część spraw no ści in te lek tu -
al nej? Tu tak że z po mo cą przy cho dzi po stu lat wy par cia wtór ne go. Spraw ność in te -
lek tu al na mo gła się bo wiem ko ja rzyć Ale xo wi z ty mi na ka za mi, ja ki mi by ły efek ty wa -
run ko wa nia. By ły to prze cież na ka zy po praw ne go, spo łecz nie uży tecz ne go za cho wa nia.
Z ta kim za cho wa niem w oczy wi sty spo sób wią że się też spraw ność in te lek tu al na. A za -
tem mo gła ona zo stać wy par ta po pro stu dla te go, że ko ja rzy ła się Ale xo wi z na ka zem
pre zen to wa nia ogól nej „ogła dy”, po stę po wa nia wła ści we go, apro bo wa ne go. Po zbył
się tym sa mym więk szo ści im pe ra ty wów za cho wa nia, ja kie znał, nie tyl ko tych bę dą -
cych po wo dem je go cier pie nia, ale rów nież in nych, po dob nych, mo gą cych się z ni mi
ko ja rzyć. 

Dla jesz cze lep sze go zi lu stro wa nia opi sy wa nych pro ce sów wy pie ra nia przyj rzyj my
się im z per spek ty wy psy cho lo gii po znaw czej. Po ję cia wy par cia pier wot ne go i wtór ne -
go, jak rów nież wspo mnia ne go wcze śniej stłu mie nia, wy wo dzą się bo wiem z grun tu
psy cho ana li zy – od Zyg mun ta Freu da. Moż na jed nak rów nież spoj rzeć na te pro ce sy
z punk tu wi dze nia psy cho lo gii po znaw czej. Po mo cą słu ży teo ria sie ci po znaw czej Bo -
we ra. Zgod nie z nią tre ści za ko do wa ne w umy śle są ze so bą po wią za ne tak jak wę zły
w sie ci (Bo wer, 1981). Przy kła do wo, je śli ma my ja kieś wspo mnie nie i ko ja rzą cą się 
z nim in ną sy tu ację, to te dwa ele men ty są wę zła mi sie ci po znaw czej, a łą czą ca je re -
la cja – ni cią tej sie ci. Pa mię ta my, daj my na to, ostat nie wa ka cje (je den wę zeł sie ci) 
i ko ja rzą nam się one z gó ra mi, w któ rych je spę dzi li śmy (ko lej ny wę zeł), i ze schro -
ni skiem „Sa mot nia”, w któ rym go ści li śmy (na stęp ny wę zeł). Po bu dze nie w sie ci po -
znaw czej roz cho dzi się rów no mier nie z jed ne go wę zła na na stęp ne z nim zwią za ne.
Je że li za tem w na szej pa mię ci po bu dzi my wę zeł „ostat nie wa ka cje”, to z du żym praw -
do po do bień stwem po bu dze nie ro zej dzie się rów nież na po bli skie wę zły – „gó ry” 
i „schro ni sko Sa mot nia”, i dzię ki te mu tre ści tych wę złów rów nież nam się przy po -
mną. Na le ży nad mie nić, że zja wi ska emo cjo nal ne tak że sta no wią wę zły sie ci (Le wic -
ka, 1993) – gdy wspo mi na my wa ka cje w gó rach, mo że nam się rów nież przy po mnieć
ta ki wę zeł, jak „od prę że nie na ło nie na tu ry”. Czy li wów czas, kie dy zo sta nie przy po -
mnia ny je den wę zeł sie ci, z pa mię ci mo gą po wró cić rów nież in ne, po bli skie. Je że li na -
to miast wa ka cje te za koń czy ły się bar dzo przy krym in cy den tem, to być mo że za działa
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me cha nizm wy par cia i z cza sem za po mni my o nich, a przy oka zji za po mnia ne mo że
zo stać rów nież schro ni sko „Sa mot nia”, że by przy pad kiem nam o nich nie przy po mnia -
ło. A za tem je den wę zeł sie ci, gdy jest wy pie ra ny, mo że po cią gnąć za so bą in ny, po -
krew ny. Oba zej dą wte dy do nie świa do mo ści. Co jest nie zwy kle istot ne: teo ria sie ci po -
znaw czej otwie ra per spek ty wę neu ro lo gicz ną. Jej za ło że nia są bo wiem zgod ne 
z wie dzą o sie ci neu ro nal nej w ludz kim mó zgu, przede wszyst kim z za ło że niem o roz -
prze strze nia niu się po bu dze nia (me cha nizm roz prze strze nia ją cej się ak ty wa cji, ACT;
Nęc ka, Orze chow ski, Szy mu ra, 2006), gło szą cym, że im pul sy ner wo we prze cho dzą 
z jed ne go neu ro nu na na stęp ne, z nim po łą czo ne, po wo du ją ich ak ty wi za cję. Ana lo -
gicz nie po bu dze nie roz prze strze nia się w sie ci po znaw czej, po przez je den wę zeł ak -
ty wi zu jąc ko lej ne, cze go wy ra zem jest przy po mi na nie so bie kil ku po krew nych wę złów
jed no cze śnie, jak ob ra zo wa łem to na przy kła dzie wa ka cji w gó rach. To su ge ru je, że
teo ria sie ci po znaw czej mo że sta no wić traf ny mo del sie ci neu ro nal nej. Co cie ka we, wie -
dza z za kre su neu ro lo gii wspie ra rów nież teo rię wy pie ra nia – mia no wi cie usta lo no, że
neu ron mo że ha mo wać sam sie bie (Nęc ka, Orze chow ski, Szy mu ra, 2006). To wła śnie
zja wi sko mo że sta no wić neu ro lo gicz ne ob li cze wy pie ra nia. Gdy umysł uzna, że da ne
neu ro ny za wie ra ją zbyt nie przy jem ną wie dzę, mo że wy zna czyć im za da nie ha mo wa -
nia sa mych sie bie. Od tąd ich ak ty wa cja już nie wzro śnie, bo bę dą sie bie ha mo wać, 
i dla te go nie uzy ska ją już do stę pu do świa do mo ści. Jest to rów no znacz ne z tym, że zo -
sta ną ce lo wo za po mnia ne, czy li wy par te. „Do daj my, że nie któ re po łą cze nia mię dzy
neu ro na mi mo gą mieć funk cję ha mo wa nia ak tyw no ści neu ro nów wyż szej war stwy”
(Nęc ka, Orze chow ski, Szy mu ra, 2006). To ob ra zu je, w ja ki spo sób mo że do cho dzić do
ta kie go glo bal ne go me cha ni zmu wy pie ra nia, jak w ana li zo wa nym przy pad ku Ale xa.
Moż li we, że po ja wi ły się po łą cze nia ner wo we ha mu ją ce ca łą war stwę neu ro nów. A bar -
dzo praw do po dob ne, że w tej sa mej war stwie neu ro nów, w któ rej był za war ty na kaz
„ukry waj spryt nie swo ją agre sję” (ele men tar na wie dza o świe cie), za war ta by ła rów -
nież część spraw no ści in te lek tu al nej. Nie ujaw nia nie agre sji jest bo wiem za cho wa -
niem prze bie głym, a więc zwią za nym z in te li gen cją. Oba ele men ty – spraw ność in -
te lek tu al na i ukry wa nie złych skłon no ści – ba zu ją więc na tych sa mych ce chach
my ślo wych, od no szą cych się do spry tu. W tym sen sie są iden tycz ne i mo gą znaj do -
wać się w tej sa mej war stwie neu ro nal nej. Roz wa ża nia te ilu stru ją, jak z neu ro lo -
gicz nej per spek ty wy moż na uza sad nić fakt, że ra zem z ele men tar ną wie dzą o świe -
cie zni kła rów nież część spraw no ści in te lek tu al nej bo ha te ra Me cha nicz nej Po ma rań czy.
Te dwa za ni kłe kon struk ty, ja ko spo wi no wa co ne ze so bą, mo gły się znaj do wać w tej
sa mej war stwie neu ro nal nej. A ta zo sta ła wy łą czo na w ca ło ści za po mo cą no wych
po łą czeń ner wo wych, tak na wszel ki wy pa dek, by na pew no nie do pro wa dzi ła do
przy po mnie nia po wią za nych z nią efek tów wa run ko wa nia, któ re do pro wa dzi ły do
tra gicz nych skut ków.

Przed sta wio ne roz wa ża nia są zgod ne za rów no z książ ko wą, jak i fil mo wą wer sją
utwo ru. Na le ży nad mie nić, że w po wie ści po ja wi ła się rów nież su ge stia, ja ko by Alex
zo stał po zba wio ny efek tów wa run ko wa nia za po mo cą hip no pe dii. Jest to pro ces po -
le ga ją cy na rze ko mym ucze niu się pew nych da nych przez pod miot w cza sie snu. Ist -
nie nie te go zja wi ska nie zo sta ło jed nak po twier dzo ne em pi rycz nie, na to miast pro ces
wy par cia – ow szem (Rin gel, 1992), zo stał on bo wiem do wie dzio ny w nie zli czo nych



ba da niach i do świad cze niach kli nicz nych. Za łóż my jed nak, na po trze by tych roz wa żań,
że mie li śmy do czy nie nia z hip no pe dią. Ozna cza ło by to, że Ale xo wi w cza sie, gdy był
w śpiącz ce w szpi ta lu, po da wa no ja kieś bodź ce od wrot ne do efek tów wa run ko wa nia
i to one zni we lo wa ły jego efekty. Na le ży za uwa żyć, że w tym wy pad ku tak że mie li by -
śmy do czy nie nia z wy par ciem, bo prze cież sta re skut ki wa run ko wa nia rów nież zo sta -
ły by za po mnia ne, i to za po mnia ne ce lo wo i bez świa do mej ak tyw no ści pod mio tu. Jed -
nak już sa ma idea hip no pe dii nie jest spój na z ty mi za ło że nia mi. Gło si ona bo wiem,
że do na uki mo że do cho dzić tyl ko w pierw szej, płyt kiej fa zie snu, śpiącz ka zaś, w któ -
rej znaj do wał się Alex, zde cy do wa nie do płyt kiej fa zy snu nie na le ża ła. Re asu mu jąc,
na le ży po wtó rzyć, że roz wa ża nia te są tyl ko teo re tycz ne, gdyż ist nie nia hip no pe dii ni -
gdy nie do wie dzio no em pi rycz nie. 

I.2. Hi po te za dys funk cji or ga nicz nej

W kon tek ście te go, że Alex utra cił część wspo mnień po ura zie gło wy, na rzu ca się hi -
po te za, że do szło do te go wsku tek dys funk cji or ga nicz nej. Do dys funk cji or ga nicz -
nych, w star szej ter mi no lo gii zwa nej or ga nicz ny mi de fek ta mi mó zgo wy mi, na le żą za -
bu rze nia ści śle zwią za ne z uszko dze nia mi lub ubyt ka mi mó zgu (He rzyk, 2005). Za tem
mo wa tu o tych trud no ściach, któ rych przy czy na le ży w fi zycz nym ura zie tkan ki mó -
zgu. Upa dek z wy so ko ści, ja kie mu uległ Alex, mógł oczy wi ście stać się przy czy ną ta -
kie go ura zu. Mó wi li by śmy wte dy o amne zji po ura zo wej. 

Hi po te zie tej prze czy jed nak se lek tyw ność za po mnia nych in for ma cji. Amne zja do -
ty czy na ogół wszel kich da nych z pa mię ci au to bio gra ficz nej lub też wszel kich da nych
z ja kie goś jej okre su. Alex na to miast nie pa mię tał tyl ko nie któ rych in for ma cji, to jest
efek tów wa run ko wa nia oraz tre ści z ni mi sko ja rzo nych, a pa mię tał na przy kład swo -
je go prze śla dow cę, któ ry tor tu ro wał go mu zy ką kla sycz ną. Wspo mnie nia te – oso ba
prze śla dow cy i efek ty wa run ko wa nia – po cho dzi ły z te go sa me go okre su. Dys funk cja
or ga nicz na spo wo do wa ła by za po mi na nie nie spe cy ficz ne, obej mu ją ce ca ły okres. Ja ko
że Alex nie pa mię tał tyl ko skut ków wa run ko wa nia, a nie ca łe go te go prze dzia łu cza -
so we go, mo że my mó wić o se lek tyw no ści za po mi na nia, w do dat ku wy czu lo nej je dy nie
na przy kre da ne. Ta ka spe cy ficz na se lek tyw ność współ gra tyl ko z hi po te zą wy par cia. 

Po nad to w dys funk cji or ga nicz nej ro ko wa nia są na ogół pe sy mi stycz ne, a wręcz za -
bu rze nia z jej za kre su na le żą do wą skiej gru py po stę pu ją cych (Cier piał kow ska, 2007).
Czy li szan se na po pra wę sta nu po szko do wa ne go są nie wiel kie, przy czym nie zbęd na
jest szcze gól na te ra pia. Ozna cza to, oczy wi ście, że szan se na sa mo ist ną po pra wę są
jesz cze mniej sze. Na le ży za uwa żyć, że – jak wie my – w wer sji książ ko wej utwo ru mie -
li śmy do czy nie nia z ta ką wła śnie sa mo ist ną po pra wą. Po wró ci ły mia no wi cie zdol no -
ści in te lek tu al ne wraz z in te li gen cją emo cjo nal ną Ale xa. Do wo dzi te go fakt, że po wyj -
ściu ze szpi ta la nie miał on z ni mi pro ble mów, a na wet zdo łał zor ga ni zo wać no wy
gang mło dzie żo wy. Że by te go do ko nać, na pew no po trze bo wał in te li gen cji emo cjo nal -
nej, mu siał bo wiem zdo być so bie po słuch wśród prze wa ża ją cych li czeb nie to wa rzy szy,
naj praw do po dob niej w ja kiś spo sób ma ni pu lu jąc ich emo cja mi. Re asu mu jąc, se lek -
tyw ność za po mnia nych tre ści i ma ją ca na stę pu ją ca póź niej sa mo ist na po pra wa sta nu
psy chicz ne go bo ha te ra prze czą hi po te zie dys funk cji or ga nicz nej.
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I.3. Hi po te za ka thar sis

Po ję cie ka thar sis wpro wa dził Ary sto te les. Uży wał go do ozna cze nia pro ce su od dzia -
ły wa nia tra ge dii grec kiej na od bior cę, po le ga ją ce go na wy wo ły wa niu uczuć li to ści 
i trwo gi oraz osta tecz ne go uwal nia nia od ta kich od czuć. Dzi siaj ter min ka thar sis jest
rów nież bar dzo czę sto od no szo ny do pro ce su od re ago wa nia, jed nak do ty czy szer szej
ga my uczuć, a na wet ogól nie po ję te go bó lu i cier pie nia (Grze siuk, Su szek, 2011b).
Mó wi się rów nież o znie sie niu na pię cia, czy też po bu dze nia, i po pra wie sa mo po czu -
cia w ra mach te go pro ce su (Stre lau, 2007; Grze siuk, Su szek, 2011b). Je śli cho dzi o za -
kres dzia łal no ści ludz kiej, to już w sta ro żyt no ści ter min ka thar sis nie był za re zer -
wo wa ny wy łącz nie dla prze żyć wy wo ła nych przez bodź ce es te tycz ne. Uży wa no go
rów nież w od nie sie niu do pro ce sów z za kre su lecz nic twa i do świad czeń re li gij nych.
Mo ce ka tark tycz ne przy pi sy wa li sta ro żyt ni Gre cy snom, we dług nich zsy ła ne by ły przez
bo gów – Askle pio sa i Mor fe usza. Mi mo że źró dło ma rzeń sen nych umiej sca wia li 
w sfe rze du cho wej, po dej mo wa li ra cjo nal ne ich in ter pre ta cje do ty czą ce ży cia i sta nu
zdro wia pod mio tu. Ko leb ką ta kiej tra dy cji lecz ni czej by ło grec kie Epi dau ros, miej sce
kul tu Askle pio sa, ale już „w II w. p.n.e. w Gre cji, a tak że w Rzy mie by ło po nad 300
ośrod ków kul tu Askle pio sa, w któ rych sto so wa no sny w ce lach oczysz cza ją cych i lecz -
ni czych” (Grze siuk, Su szek, 2011, s. 386). W tych wła śnie sta ro żyt nych pla ców kach
uku to zna cze nie ka thar sis ja ko pro ce su uwol nie nia od bó lu i cier pie nia, przy no szą ce -
go ulgę i na dzie ję. Tra dy cja po szu ki wa nia ka tark tycz nej wy mo wy snów od ci snę ła swe
pięt no rów nież na współ cze snej psy cho lo gii, po cząw szy od Freu da (Pa jor, 2009). Je -
śli cho dzi o za kres ludz kiej dzia łal no ści, to tak że dzi siaj zna cze nie ka thar sis się ga da -
le ko po za zja wi sko od bio ru tre ści es te tycz nych, na przy kład Carl Gu stav Jung od no -
sił je mię dzy in ny mi do sa kra men tu spo wie dzi (Grze siuk, Su szek, 2011b). 

Ma jąc na uwa dze głów ne go bo ha te ra Me cha nicz nej Po ma rań czy, na le ży za uwa -
żyć, że przed prze mia ną psy chicz ną od czu wał sil nie awer syj ne uczu cia – cier pie nie fi -
zycz ne, jak rów nież psy chicz ne. Na to ostat nie skła dał się lęk przed mdło ścia mi, wy -
wo ły wa ny mi efek ta mi wa run ko wa nia, po czu cie osa mot nie nia, któ re wie lo krot nie
re la cjo no wał, czy też roz pacz, wy ra ża na przez płacz. Uczu cia te by ły sil nie dys funk -
cyj ne, szcze gól nie emo cje bę dą ce na stęp stwem wa run ko wa nia, na przy kład gdy tyl ko
wy obra żał so bie, że za bi ja mu chę, gro zi ły mu tak sil ne mdło ści, że mu siał na tych miast
je zni we lo wać wy obra że niem prze ciw nym, w któ rym kar mił mu chę cu krem. Wszyst -
kie te awer syj ne do zna nia do pro wa dzi ły go osta tecz nie do pró by sa mo bój czej. Po prze -
bu dze niu w szpi ta lu opi sy wa ne ne ga tyw ne uczu cia za ni kły. Agre sja nie wy wo ły wa ła
w nim już mdło ści jak przed tem, mó wił o niej swo bod nie. Zni kły rów nież do zna nia roz -
pa czy i lę ku, o czym do bit nie świad czy na przy kład to, że pro po no wał pie lę gniar ce seks.
Do dat ko wo na za nik ne ga tyw ne go afek tu wy raź nie wska zu je je go nar ra cja, w któ rej
wy ra ża za do wo le nie z opie ki i wy ży wie nia w szpi ta lu. Sko ro naj pierw by ły obec ne
do świad cze nia bó lu i cier pie nia, a póź niej za ni kły, moż na po sta wić hi po te zę, że do -
szło do oczysz cze nia bo ha te ra z nich po przez ka thar sis.

Prze ma wia za tym jesz cze nie co in ne od po wyż sze go ro zu mie nie pro ce su ka thar -
sis. Otóż we dług Nuss bau ma ka thar sis ozna cza ło dla Ary sto te le sa nie ty le oczysz-
cze nie z emo cji, ile ra czej oczysz cze nie z prze szkód unie moż li wia ją cych pod mio to wi



peł ne ich zro zu mie nie. Czy li usu wa niu nie ule ga ły sa me emo cje, lecz je dy nie te ele -
men ty, któ re utrud nia ły ich poj mo wa nie. Dzię ki te mu moż li we sta wa ło się świa do -
me zro zu mie nie związ ku emo cji z kon se kwen cja mi dzia ła nia (Oatley, Jen kins, 2003).
O ta kim wła śnie zro zu mie niu moż na mó wić w przy pad ku bo ha te ra po wie ścio we go.
Otóż, jak przy to czo no we Wpro wa dze niu, w cza sie ostat nie go wie czo ru opi sa ne go na
kar tach po wie ści bo ha ter do szedł do wnio sku, że nie ma ocho ty an ga żo wać się w prze -
moc i od tąd swo ją ener gię spo żyt ku je na po szu ki wa nie żo ny. Jest to bar dzo do nio sła
de cy zja z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia. Mó wiąc ję zy kiem psy cho ana li zy, Alex po -
sta no wił prze nieść swo ją ener gię z za cho wań agre syw nych na ak tyw ność płcio wą. 
W psy cho ana li zie ob sa dze nie da nej ten den cji ener gią okre śla my mia nem ka tek sji (Pa -
jor, 2009). A za tem w opi sy wa nej sy tu acji bo ha ter prze niósł ka tek sję z po pę du prze -
mo cy na po pęd sek su al ny. In ny mi sło wy, po zba wił on ener gii swo ją agre sję, a na stęp -
nie tę ener gię ob sa dził w dą że niu zwią za nym z płcio wo ścią. Jak już wspo mnia no
ka thar sis mo że owo co wać lep szym zro zu mie niem związ ku emo cji z dzia ła niem. Wy -
da je się, że opi sy wa na tu taj de cy zja Ale xa sta no wić mo że przy kład wła śnie ta kie go
lep sze go zro zu mie nia. Prze niósł on bo wiem dzię ki niej swo ją ener gię na ak tyw ność bar -
dziej spo łecz nie apro bo wa ną, ko rzyst niej szą zresz tą rów nież dla nie go sa me go, a za -
tem moż na mó wić o lep szym po ję ciu związ ku emo cji z dzia ła niem. Psy cho ana li za bar -
dzo wie le te go ty pu ten den cji spro wa dza ła do po pę du płcio we go, jed nak nie na le ży
za po mi nać o emo cjo nal nych i du cho wych aspek tach po szu ki wa nia mał żon ki. 

In ter pre ta cję tę wspie ra tak że kon cep cja opi su ją ca, co się dzie je z tre ścia mi, któ -
re zo sta ły wy par te. Jak pi sa łem w pod roz dzia le I.1., jest bar dzo praw do po dob ne, że
na ka zy do ty czą ce agre sji w cza sie prze mia ny psy chi ki bo ha te ra zo sta ły wy par te, czy -
li ule gły ce lo we mu za po mnie niu. Je śli cho dzi o los tre ści wy par tych, to już Freud uwa -
żał, że wio dą one dal szy ży wot w nie świa do mo ści. Mo gą tam zo stać od kształ co ne,
dzię ki cze mu za czy na ją w tak du żym stop niu odbie gać od swo jej pier wot nej for my, że
prze sta ją już wy wo ły wać przy krość. A sko ro prze sta ją wy wo ły wać przy krość, to mo -
gą już prze stać być wy pie ra ne, isto ta wy pie ra nia po le ga bo wiem na po zby wa niu się te -
go, co przy kre. Kie dy prze sta ją być wy pie ra ne, po wra ca ją do świa do mo ści (Pa jor,
2009). Czy li to, co zo sta je wy par te, mo że się w nie świa do mo ści tak zmie nić, że w koń -
cu po wró ci w przy jem niej szej po sta ci. W oma wia nym przy pad ku wy pie ra niu ule ga ły
na ka zy za bra nia ją ce agre sji. Moż na za tem po sta wić hi po te zę, że na ka zy te w nie świa -
do mo ści Ale xa w koń cu się od kształ ci ły i przy bra ły po stać im pe ra ty wu: „si ły in we sto -
wa ne w agre sję spo żyt kuj na szu ka nie żo ny”. Od po wia da on do kład nie zmia nie po stę -
po wa nia bo ha te ra, któ ra po le ga ła na tym, że za miast za an ga żo wać się w agre sję za czął
po szu ki wać mał żon ki. W tej wer sji treść ta nie bu dzi ła już przy kro ści, mo gła więc po -
wró cić do świa do mo ści. Moż na tym sa mym mó wić, że po ja wił się tu taj jesz cze je den
do dat ko wy me cha nizm obron ny, po za wy par ciem. Jest nim sub li ma cja, czy li zmia na
ce lu po pę du (A. Freud, 1997). Ce le nie moż li we do zre ali zo wa nia lub prze ciw ne na -
ka zom kul tu ry prze kształ ca ne są w in ne, z ty mi na ka za mi zgod ne. Na przy kład nie -
speł nio ny sek su al nie mu zyk wy ra ża swo ją ero tycz ną fru stra cję, kom po nu jąc pięk ną
sym fo nię. Bi te dziec ko agre sję skie ro wa ną prze ciw oj cu mo że prze kształ cić w pa sję
spor to wą. Za tem obiekt po pę du bę dą cy źró dłem przy kro ści zo sta je za mie nio ny na ta -
ki, któ ry mo że do star czyć przy jem no ści i za ra zem jest war to ścio wy. Ta wła śnie wartość,
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mo ral na, du cho wa czy też spo łecz na, cha rak te ry zu ją ca no wy cel jest wa run kiem ko -
niecz nym stwier dze nia, że wy stą pi ła sub li ma cja. Jest więc ona pro ce sem, w któ rym
przy no szą ce przy krość uczu cia są prze kształ ca ne w po ży tecz ną dzia łal ność. O ta kim
wła śnie zja wi sku mo że my mó wić w przy pad ku Ale xa z książ ko wej wer sji utwo ru. Po -
cząt ko wo no sił w so bie krzyw dzą cy na kaz za bra nia ją cy sto so wa nia prze mo cy, po cho -
dzą cy z wa run ko wa nia. Póź niej na to miast zde cy do wał się za an ga żo wać w po szu ki wa -
nie żo ny za miast w za cho wa nia agre syw ne. Za kaz ten mógł więc od kształ cić się 
w je go nie świa do mo ści, tak by z jed nej stro ny ca ły czas prze ciw dzia łać prze mo cy, z dru -
giej jed nak, by nie przy no sić już cier pie nia. Jed no cze śnie ak tyw ność Ale xa na bra ła
tym sa mym war to ści mo ral nych, czy na wet du cho wych, bo ta kie z pew no ścią mo gą ce -
cho wać za da nie, ja kim jest szu ka nie żo ny. Wi dać, że nie ak cep to wa ne przy kre na ka zy
zo sta ły za stą pio ne ten den cją wy so ce po ży tecz ną. Mo że my więc mó wić o sub li ma cji.
Dla ja sno ści wy wo du trze ba pod kre ślić, że gdy Alex po zbył się ze świa do mo ści efek -
tów wa run ko wa nia – by ło to wy par cie. Na tym skoń czy ła się fa bu ła fil mo wej wer sji
utwo ru. Gdy na to miast w po wie ści skut ki wa run ko wa nia wró ci ły do nie go w od kształ -
co nej, war to ścio wej for mie, za dzia łał praw do po dob nie ko lej ny me cha nizm obron ny 
– sub li ma cja. W tym mo men cie moż na mó wić rów nież o lep szym zro zu mie niu związ -
ku emo cji z dzia ła niem, czy li o ka thar sis we dług Nuss bau ma (Oatley, Jen kins, 2003).
Po wyż sze roz wa ża nia ilu stru ją szcze gó ło wo, jak z freu dow skie go, psy cho ana li tycz ne -
go punk tu wi dze nia u Ale xa mo gło zajść ka thar sis – to ka thar sis zo rien to wa ne na lep -
sze zro zu mie nie wła snych emo cji. W szcze gól no ści cho dzi tu wła śnie o lep sze po ję cie
związ ku wła snych emo cji z dzia ła niem. Je śli zaś mie li by śmy ten pro ces roz pa trzyć 
z punk tu wi dze nia psy cho lo gii hu ma ni stycz nej, na le ża ło by mó wić o sa mo re ali za cji. 

I.4. In ne hi po te zy

Ko lej ną hi po te zą, za po mo cą któ rej moż na pró bo wać opi sać prze mia nę psy chi ki Ale -
xa, jest hi po te za za wę ża nia. Zo sta ła ona sfor mu ło wa na nie daw no przez Fre drick son
i Bra ni na gan i gło si, że ne ga tyw ne emo cje za wę ża ją po le uwa gi oraz re per tu ar do -
stęp nych za cho wań (Fre drick son, Bra ni na gan, 2005). To, że za wę żo ne zo sta je po le
uwa gi, ozna cza, że ma le je licz ba ele men tów, na któ rych mo że my się skon cen tro wać,
za wę że nie re per tu aru do stęp nych za cho wań od no si się na to miast do te go, że ma my
mniej szy wy bór spo so bów po stę po wa nia. We dług ba da czek ta kie wła śnie nie ko rzyst -
ne skut ki wy wo łu ją wszyst kie emo cje ne ga tyw ne. Uda ło im się zdo być dość prze ko nu -
ją ce do wo dy wspie ra ją ce tę pro po zy cję. Je śli cho dzi o przy pa dek Ale xa, to moż na by
za ry zy ko wać stwier dze nie, że od czu wał on ne ga tyw ne emo cje i stąd za wę że niu ule -
gło je go po le uwa gi i re per tu ar za cho wań, co do pro wa dzi ło do wspo mnia ne go po gor -
sze nia spraw no ści in te lek tu al nej. Nie ma bo wiem wąt pli wo ści, że za wę że nie po la uwa -
gi od bi je się ne ga tyw nie na funk cjo no wa niu po znaw czym, bo je śli po ja wia ją się
trud no ści z kon cen tra cją, to my śle nie nie chyb nie na tym ucier pi. Po nad to in te li gen cja
czę sto by wa de fi nio wa na ja ko zdol ność przy sto so wa nia się do rze czy wi sto ści. A zdol -
ność ta nie wąt pli wie się po gor szy, kie dy zmniej szy się re per tu ar do stęp nych za cho wań.
Za tem za wę ża nie spo wo do wa ne ne ga tyw ny mi emo cja mi mo że być przy czy ną de te -
rio ra cji in te lek tu al nej.



Na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że w żad nym wy pad ku za wę ża niem tym nie da się
wy ja śnić za ni ku pew nych tre ści z pa mię ci Ale xa. Wresz cie – co naj waż niej sze – emo -
cje ne ga tyw ne nie by ły już obec ne w cza sie po by tu bo ha te ra w szpi ta lu, kie dy uwy dat -
ni ła się prze mia na je go psy chi ki, któ rą tu ana li zu je my. Prze ży wał on już wte dy emo -
cje po zy tyw ne, o czym do bit nie świad czy za do wo le nie, z ja kim wy po wia dał się 
o opie ce szpi tal nej, czy cho ciaż by to, że pro po no wał seks pie lę gniar ce. Wa run kiem
za wę ża nia jest obec ność ak tyw nych emo cji ne ga tyw nych, za tem w tym przy pad ku 
o za wę ża niu mó wić nie spo sób.

Ko lej na hi po te za mó wi o huś taw ce emo cjo nal nej i sta no wi przy kład wie dzy, któ -
rą psy cho lo gia za czerp nę ła z naj bar dziej dra stycz nych prak tyk w hi sto rii ludz ko ści.
Otóż śled czy na usłu gach sta li now skie go oraz hi tle row skie go ter ro ru nie raz sto so wa li
me to dę po le ga ją cą na tym, że da ną oso bę prze słu chi wa no naj pierw nie zwy kle bru tal -
nie, po czym znie nac ka ton prze słu cha nia zmie niał się na przy ja zny. Miej sce okrut ne -
go opraw cy zaj mo wał na gle czło wiek sym pa tycz ny, od no szą cy się do prze słu chi wa ne -
go z sza cun kiem czy na wet, przy kła do wo, ofe ru ją cy mu ja kiś po czę stu nek. Oka za ło się,
że oso by w ten spo sób roz chwia ne emo cjo nal nie bar dzo czę sto ujaw nia ły po szu ki wa -
ne da ne. Wie le lat póź niej psy cho lo dzy prze te sto wa li tę me to dę w wa run kach znacz -
nie mniej dra stycz nych i otrzy ma li wy ni ki cał ko wi cie po twier dza ją ce jej sku tecz ność.
Na przy kład u osób prze cho dzą cych przez uli cę w nie do zwo lo nym miej scu wy wo ły wa -
no lęk dźwię kiem gwizd ka po li cyj ne go. Po li cjant jed nak się nie po ja wiał, na to miast nie -
for tun ny prze cho dzień na po ty kał sym pa tycz ną po moc nicz kę eks pe ry men ta to ra pro po -
nu ją cą mu an kie tę. Oka za ło się, że znacz nie czę ściej zga dzał się on wte dy ją wy peł nić,
niż mia ło to miej sce w wa run kach neu tral nych bez huś taw ki emo cjo nal nej, wy wo ła -
nej przez to, że po zło wro gim po li cyj nym gwizd ku po ja wia ła się jed nak mi ła an kie ter -
ka (Do liń ski, 2000). Za tem gdy po sy tu acji przy krej na gle na stę pu je przy jem na, wów -
czas pod wpły wem wy wo ła ne go w ten spo sób roz chwia nia dzia ła my bez re flek syj nie.
Moż na więc po sta wić hi po te zę, że i Alex uległ dzia ła niu tej pra wi dło wo ści. Naj pierw
bo wiem za da wa no mu cier pie nia, a póź niej zo stał dla od mia ny oto czo ny tro skli wą
opie ką. Ma my więc na stęp stwo sy tu acji przy jem nej po przy krej. Mo że my rów nież mó -
wić w tym przy pad ku o bez re flek syj no ści – cho ciaż by dla te go, że bo ha ter prze stał
ukry wać swe agre syw ne skłon no ści przed oso ba mi po stron ny mi.

Aby jed nak le piej zro zu mieć me cha nizm huś taw ki emo cjo nal nej, na le ży się mu
przyj rzeć szcze gó ło wo. Otóż ba da cze uwa ża ją, że bez re flek syj ność w ra mach te go me -
cha ni zmu jest po wo do wa na tym, że pod miot znaj du je się nie ja ko „mię dzy pro gra ma -
mi”. Kie dy bo wiem do cho dzi do sy tu acji nie przy jem nej, uru cha mia on po gram dzia -
ła nia zwią za ny z ne ga tyw ny mi emo cja mi. Kie dy na to miast ta sy tu acja na gle za ni ka,
ma on przed so bą trud ne za da nie – mu si wy łą czyć pro gram re ago wa nia po wią za ny 
z afek tem ne ga tyw nym i uru cho mić ta ki, któ ry jest przy pi sa ny do po zy tyw ne go. To zaj -
mu je tro chę cza su i zu ży wa du żą ilość za so bów. Ze wzglę du na to, że za so by te są
wte dy po chło nię te, bra ku je ich i nie ma czym za si lić re flek syj ne go dzia ła nia. Dla te go
wła śnie po ja wia się bez re flek syj ność (Do liń ski, 2000). Szyb ka zmia na pro gra mu dzia -
ła nia po chła nia bo wiem ca łą ener gię pod mio tu i nie wy star cza już jej na ana li zo wa -
nie oto cze nia, przez co pod miot dzia ła bez re flek syj nie. Jed nak w przy pad ku ana li zo -
wa ne go tu bo ha te ra li te rac kie go zja wi ska te nie dzia ły się w tak szyb kim tem pie, aby
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in ten syw nie zu ży wać za so by. Gdy obu dził się w szpi ta lu, miał wy star cza ją co du żo cza -
su, by wdro żyć spo koj nie pro gram dzia ła nia zwią za ny z emo cja mi po zy tyw ny mi. 
O tym, że to zro bił, świad czy do bit nie na przy kład pro po zy cja ero tycz na, któ rą bez wa -
ha nia zło żył pie lę gniar ce. Za tem nie mo że tu być mo wy o sta nie „mię dzy pro gra ma -
mi”, wa run ku ją cym bez re flek syj ność w ra mach huś taw ki emo cjo nal nej. 

In na hi po te za ma ją ca wy ja śniać nie prze my śla ne dzia ła nie wku tek huś taw ki emo -
cjo nal nej gło si, że mo że się ono brać stąd, że oso ba ca ły czas my śli o do pie ro co mi -
nio nym za gro że niu, za miast sku piać się na tym, co przy no si te raź niej szość. Jest ona
za tem tak za ab sor bo wa na ana li zo wa niem nie przy jem nej prze szło ści, że nie ma cza su
na prze twa rza nie in for ma cji do ty czą cych chwi li obec nej. Ta hi po te za rów nież nie znaj -
du je za sto so wa nia wo bec Ale xa. W szpi ta lu nie mal ani ra zu nie wspo mniał o wcze śniej -
szych bo le snych do świad cze niach. Za miast te go cie szył się wy po czyn kiem i opie ką,
któ rą był ota cza ny. Nie moż na więc mó wić, że za je go bez re flek syj ność od po wie dzial -
ne by ły zbyt ab sor bu ją ce my śli o prze szło ści. Po nad to hi po te za huś taw ki emo cjo nal -
nej w ża den spo sób nie wy ja śnia za po mnie nia efek tów wa run ko wa nia. W świe tle tych
wnio sków mu si ona zo stać od rzu co na.

Sko ro za tem Alex już w szpi ta lu prze ży wał afekt po zy tyw ny, moż na by są dzić, że
to je go wpływ na pa mięć spra wił, że za po mniał o przy krej prze szło ści. Na strój po zy -
tyw ny bo wiem sprzy ja przy po mi na niu tre ści przy jem nych (Le wic ka, 1993). Jed nak 
i ta hi po te za nie jest sa tys fak cjo nu ją ca. Na przy kład: wy obraź my so bie, że je ste śmy 
w po waż nych ta ra pa tach fi nan so wych, a jed nak przy ja cie lo wi uda je się nas roz we se -
lić. Bez wąt pie nia ten we so ły na strój nie spra wi, że cał kiem i trwa le za po mni my o kło -
po tach pie nięż nych. A wła śnie o nie mal cał ko wi tym i trwa łym za po mnie niu prze szłe -
go cier pie nia moż na mó wić w przy pad ku Ale xa. W związ ku z tym su ge stie o wpły wie
po zy tyw ne go na stro ju na pa mięć rów nież na le ży od rzu cić. 

Re asu mu jąc, w mo cy po zo sta ją hi po te zy o wy par ciu oraz o ka thar sis. To ni mi naj -
praw do po dob niej na le ży wy ja śniać prze mia nę psy chi ki Ale xa.

II. Wy mo wa utwo ru

II.1. Wy mo wa utwo ru dla osób bę dą cych ofia ra mi de struk cyj nych 
prak tyk wy cho waw czych bądź kar nych

Je śli cho dzi o wy mo wę utwo ru dla osób bę dą cych ofia ra mi de struk cyj nych prak tyk
wy cho waw czych bądź kar nych, to jest ona do syć oczy wi sta. Dzię ki te mu wy mo wa ta
mo że zo stać wła ści wie ode bra na nie mal przez każ de go czy tel ni ka wi dza. Spro wa dza
się ona oczy wi ście do wy so ce po cie sza ją cej re cep cji te go, jak bo ha ter nie mal że sa mo -
ist nie wy zwo lił się z obec nych w je go umy śle śla dów skraj nie krzyw dzą cych od dzia -
ły wań wy cho waw czych. Aby jed nak wy do być peł nię zna cze nio wą i ca ły za kres te go zja -
wi ska, na le ży je pod dać wni kli wej ana li zie. 

Przy po mnij my, że głów ny bo ha ter utwo ru zo stał uwa run ko wa ny. Był to przy kład
za sto so wa nia na lu dziach prak tyk wcze śniej sto so wa nych wo bec zwie rząt, po le ga ją -
cych na ucze niu osob ni ka re ak cji bę dą cych od po wie dzią na stycz ność cza so wą pew nych



bodź ców – tu jed nym z nich by ły ob ra zy prze mo cy, a dru gim dzia ła nie środ ka wy wo -
łu ją ce go mdło ści. Ta ki ro dzaj wa run ko wa nia na zy wa my wa run ko wa niem kla sycz nym.
Na le ży pod kre ślić, że w za sa dzie ja ka kol wiek ka ra, nie tyl ko ta ka, jak opi sa na po wy -
żej, rów nież sta no wi przy kład wa run ko wa nia. Jest to jed nak na ogół dru gi typ wa run -
ko wa nia – in stru men tal ny, ina czej zwa ny spraw czym. Je go isto ta po le ga na na ucze niu
or ga ni zmu, że je go za cho wa nie ma okre ślo ne kon se kwen cje. Je śli kon se kwen cje te są
po zy tyw ne, za cho wa nie to bę dzie po wta rza ne. Te kon se kwen cje na zy wa my wte dy
wzmoc nie niem po zy tyw nym lub na gro dą. Je że li zaś kon se kwen cje są ne ga tyw ne, to
za cho wa nie zo sta nie za nie cha ne. Tak że kon se kwen cje na zy wa my ka rą (Stre lau, 2007).
Praw do po dob nie naj star sza tech ni ka wy cho waw cza po le ga na do star cza niu kar. Mó -
wi się ko lo kwial nie o tym, że by „dać ko muś na ucz kę”, po wta rza się: „wi dzisz, do cze -
go pro wa dzi two je za cho wa nie”. Ist nie je nie zwy kle sze ro kie spek trum usta no wio nych
przez ludz kość kar – od na ga ny w szko le do ka ry po zba wie nia wol no ści. Spro wa dza -
ją się one do przy no sze nia no wych, awer syj nych bodź ców, jak na przy kład ka ry cie -
le sne, lub do od bie ra nia bodź ców przy jem nych, przy kła do wo po zba wia nia ja kichś
przy wi le jów lub na wet wol no ści. Sens jest jed nak za wsze ten sam – cho dzi o na ucze -
nie jed nost ki, że jej za cho wa nie nie sie okre ślo ne kon se kwen cje. Spro wa dza się to wła -
śnie do isto ty wa run ko wa nia in stru men tal ne go, czy li ucze nia się skut ków za cho wań.
Na psy cho lo gii be ha wio ry stycz nej, skon cen tro wa nej na ucze niu się po przez wa run -
ko wa nie, opie ra się jed na z dwóch klu czo wych wi zji czło wie ka w pe da go gi ce: wi zja
isto ty re ak tyw nej, na by wa ją cej zróż ni co wa ny re per tu ar od po wie dzi – re ak cji na oto -
cze nie (Prze tacz nik -Gie row ska, Wło dar ski, 1994a). Dla te go wła śnie w szkol nic twie 
i in nych in sty tu cjach wy cho waw czych nie odzow ną czę ścią śro do wi ska jest sys tem kar,
ma ją cych na ce lu kształ to wa nie okre ślo nych re ak cji. Rów nież ro dzi com nie jed no krot -
nie po le ca się ka ra nie dzie ci, ja ko przy kład mo gą po słu żyć warsz ta ty umie jęt no ści ro -
dzi ciel skich PMT (Kaz din, We isz, 2003). W te go ty pu pro gra mach za le ca się jed nak ła -
god ne ka ra nie. W za ło że niu ła god na ka ra ma wy stę po wać do sta tecz nie czę sto, by
dziec ko na uczy ło się sto sow nych re ak cji. Po dob nie jest w szkol nic twie – moż li wość
wie lo krot ne go ka ra nia umoż li wia sto so wa nie lek kich kar. Jed nak je śli cho dzi o dzia -
łal ność pe ni ten cjar ną, to tu tej moż li wo ści nie ma. Tu taj cho dzi o to, by wy ga sić nie -
po żą da ne dzia ła nie od ra zu i za wszel ką ce nę nie do pu ścić do je go po no wie nia. Ja ko
że po wta rza nie ka ra nia nie jest tu taj ce lo we (cho ciaż oczy wi ście cza sem wy stę pu je, na
przy kład w przy pad ku re cy dy wy), wy ko rzy stu je się nie czę stość wy stę po wa nia ka ry,
lecz od dzia ły wa nie dru giej jej awer syj nej wła ści wo ści – si ły (Stre lau, 2007). I tak na
przy kład za nie wiel ką kra dzież prze stęp ca spę dza rok w wię zie niu czy też za jed no ra -
zo wą jaz dę sa mo cho dem pod wpły wem al ko ho lu tra ci pra wo jaz dy na wie le lat. Ce -
lem tych dra stycz nych środ ków jest wy kształ ce nie sto sow nych re ak cji przy za le d wie
jed no ra zo wym ka ra niu. Do dat ko wym od dzia ły wa niem jest do star cza nie zło wro gie go
przy kła du resz cie spo łe czeń stwa. 

Funk cjo no wa nie kar wią że się oczy wi ście z in sty tu cją upraw nio ną do ich sto so wa -
nia, czy li w ja kiś usank cjo no wa ny spo sób nad rzęd ną wo bec osób ka ra nych. Jak po ka -
zał bar dzo zna ny Stan fordz ki Eks pe ry ment Wię zien ny, sy tu acje zwią za ne z te go ty pu
in sty tu cja mi nie odzow nie stwa rza ją ry zy ko nad użyć (Zim bar do, 2008). W ra mach 
te go eks pe ry men tu w se rii wstęp nych ba dań wy ty po wa no stu den tów bez za bu rzeń
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psy chicz nych bądź fi zycz nych oraz bez kry mi nal nej prze szło ści. Na stęp nie część z nich
lo so wo przy dzie lo no do ro li straż ni ków, a część do ro li więź niów w spe cjal nie stwo -
rzo nym na po trze by eks pe ry men tu wię zie niu. Wy ni ki te go trwa ją ce go sześć dni ba da -
nia prze ro sły wszel kie ocze ki wa nia. Oka za ło się bo wiem, że wyj ścio wo nie odbie ga ją -
cy od nor my stu den ci, gdy sta nę li w ro li straż ni ków wię zien nych, do pu ści li się
okrut nych nad użyć. By ły wśród nich: zmu sza nie więź niów do wy czer pu ją cych ćwi -
czeń fi zycz nych, do czysz cze nia to a le ty go ły mi rę ka mi, a na wet do od gry wa nia ak tów
ho mo sek su al nych. Eks pe ry ment ten zo bra zo wał, jak agre sję wy zwa la sa ma sy tu acja,
w któ rej je den czło wiek spra wu je nad dru gim wła dzę i mo że bez kar nie trak to wać go
przed mio to wo. A je śli cho dzi o sy tu acje ka ra nia, to każ de wa run ko wa nie in stru men -
tal ne sta no wi for mę uprzed mio to wie nia jed nost ki (Wró bel, 2006). Fakt ten lo gicz nie
im pli ku je stwier dze nie, że ka ra nie nie zwy kle czę sto wią że się z nad uży cia mi. Przy -
kład sty lu wy cho waw cze go, w któ ry ta kie od dzia ły wa nie jest nie ja ko wpi sa ne, sta no -
wi styl au to kra tycz ny. W je go ra mach od dzie ci wy ma ga się bez względ nej kar no ści 
i po słu szeń stwa. Styl ten opar ty jest na au to ry te cie prze mo cy (Prze tacz nik -Gie row -
ska, Wło dar ski, 1994b). Kon cep cja sty lów wy cho waw czych w pier wot nej wer sji od no -
si ła się do re la cji ro dzin nych, jed nak jej idee oka za ły się rów nież traf ne w od nie sie -
niu do dzia ła nia in nych in sty tu cji. I tak po wsta ło po ję cie pe da go gi ki au to ry tar nej,
czy też to ta li tar ne go mo de lu wy cho wa nia, w któ rym sys tem kar ba zu ją cy na prze mo -
cy znie wa la jed nost kę (Wró bel, 2006). W związ ku z tym wszę dzie tam by wa ją one
rów nież trak to wa ne przed mio to wo. Iden tycz ne sy tu acje kreu je dzia łal ność roz ma -
itych in sty tu cji, na przy kład po li cji, tak że w pań stwach de mo kra tycz nych. Ma ona
bo wiem moż li wość uprzed mio to wie nia jed nost ki, a spo sob ność ta, jak po ka zu je eks -
pe ry ment wię zien ny, po cią ga za so bą wy pa cze nia. Ana lo gicz ne zja wi ska wy stę pu ją
w in nych śro do wi skach opar tych na do mi na cji wy ni ka ją cej z prze mo cy, ta kich jak
nie któ re gru py ró wie śni cze czy po dob ne do nich spo łecz no ści. We wszyst kich krę -
gach, w któ rych pa nu je przy zwo le nie na przed mio to we trak to wa nie jed nost ki, nad uży -
cia są nie unik nio ne. 

Przed sta wio ne roz wa ża nia ob ra zu ją, jak sze ro ki jest za kres wy mo wy Me cha nicz -
nej Po ma rań czy. Utwór ten trak tu je bo wiem o ka rze i uprzed mio to wie niu czło wie ka,
a te, jak się oka zu je, są czę ścią wie lu dzie dzin ży cia ro dzin ne go i spo łecz ne go. Tym bar -
dziej opty mi stycz ny wy da je się ob raz sa mo ist ne go wy zwo le nia się bo ha te ra spod wpły -
wu eks tre mal nie krzyw dzą cych od dzia ły wań pe ni ten cjar nych. Co wię cej – Alex uległ
wa run ko wa niu kla sycz ne mu. Pod sta wo wa róż ni ca mię dzy wa run ko wa niem kla sycz -
nym a in stru men tal nym, oma wia nym po wy żej, po le ga na tym, że w wy pad ku wa run -
ko wa nia in stru men tal ne go ko niecz na do po wsta nia re ak cji wa run ko wej jest rów nież
za leż ność mię dzy dzia ła niem a je go na stęp stwa mi (Stre lau, 2007). Jed nost ka mu si
za tem spo strzec, że jej za cho wa nie pro wa dzi do okre ślo nych kon se kwen cji. To otwie -
ra no wą dro gę do mo dy fi ka cji efek tów ta kie go wa run ko wa nia – moż na bo wiem świa -
do mie pra co wać nad tym spo strze że niem. Na przy kład, ofia ra au to ry tar ne go ro dzi ca
mo że spo strzec, że jest bi ta za każ de ma łe prze wi nie nie. Ma ona jed nak moż li wość zwe -
ry fi ko wa nia tej ob ser wa cji i doj ścia do wnio sku, że prze wi nie nie pro wa dzi do bi cia
tyl ko w jej su ro wej ro dzi nie, a gdzie in dziej nie, bądź też, że uza sad nie nie al bo ukry -
cie prze wi nie nia mo że po wstrzy mać bi cie. Wa run ko wa nie kla sycz ne, któ re mu zo stał



pod da ny Alex, nie wy ma ga na to miast ist nie nia żad nej sen sow nej re la cji mię dzy bodź -
ca mi, a za tem nie mu si po cią gać za so bą sto sow ne go spo strze że nia, nad któ rym moż -
na by w po dob ny spo sób pra co wać. W efek cie moż li wo ści świa do mych od dzia ły wań
ma le ją. W isto cie wa run ko wa nie kla sycz ne opie ra się na kształ to wa niu bar dziej pier -
wot nych re ak cji. Po le ga bo wiem na prze no sze niu re ak cji bez wa run ko wej na no wy bo -
dziec z nią stycz ny, wa run ko wy. Re ak cja bez wa run ko wa jest na to miast wy wo ły wa na
au to ma tycz nie, czy li bez udzia łu świa do mo ści. Stąd wy ko rze nić ją jest znacz nie, trud -
niej, gdyż ja ko nie świa do ma znaj du je się da le ko od my ślo wych od dzia ły wań Ja. Tym
bar dziej opty mi stycz ne jest prze sła nie utwo ru. Je go bo ha ter po zbył się wszak ta kiej, się -
ga ją cej nie świa do mo ści re ak cji. Ni we lu jąc skut ki wa run ko wa nia kla sycz ne go, do ko nał
za tem sztu ki trud niej szej od wy zby cia się efek tów wa run ko wa nia in stru men tal ne go. 
A z tym ostat nim wła śnie z re gu ły ma my do czy nie nia na co dzień, w sy tu acji zwy czaj -
ne go ka ra nia. Sko ro za tem Alex wy parł skut ki trud niej sze do prze zwy cię że nia, to tym
bar dziej po myśl ne są ro ko wa nia dla ofiar efek tów ła twiej szych do wy ko rze nie nia. 
A do tych ostat nich na le żą wła śnie po zo sta ło ści wa run ko wa nia in stru men tal ne go, któ -
re ła twiej pod da ją się świa do mym od dzia ły wa niom, po nie waż ba zu ją na spo strze że -
niu, że dzia ła nie wy wo łu je okre ślo ne kon se kwen cje.

Co wię cej, bo ha ter do ko nał te go au to ma tycz nie. Za dzia łał w je go przy pad ku me -
cha nizm wy par cia, a ten, jak już pi sa łem, jest nie za leż ny od świa do mo ści. Za cho dzi
sa mo ist nie, nie po trze bu je na szych roz myśl nych od dzia ły wań. Fakt ten wzbu dza wiel -
kie za ufa nie do ludz kiej psy chi ki. Na tym przy kła dzie mo że my się prze ko nać, jak po -
tęż ne i nie za leż ne od nas, nie świa do me si ły sto ją na stra ży zdro wia psy chicz ne go.
Wy star czy za tem im za ufać, gdyż chro nią nas sa mo ist nie, bez po mo cy na szej świa do -
mo ści. Nie sie to moc na dziei dla ofiar krzyw dzą cych prak tyk wy cho waw czych lub
kar nych.

Ko lej na ko rzyść te ra peu tycz na wy pły wa już je dy nie z wy mo wy książ ko wej wer sji
utwo ru. W niej bo wiem Alex sa mo dziel nie zde cy do wał się w koń cu nie an ga żo wać 
w agre sję i po szu kać so bie żo ny. Tym sa mym je go de struk cyj ne, pier wot ne ten den cje
ustą pi ły miej sca skłon no ściom znacz nie ko rzyst niej szym dla oto cze nia, jak rów nież
dla nie go sa me go. Moż na więc mó wić w tym wy pad ku o trium fie po trze by sa mo re ali -
za cji. Jak się po ka zu je ten przy kład, nie bez po wo du psy cho lo dzy hu ma ni stycz ni ak -
cen to wa li, że „naj bar dziej pod sta wo wym dą że niem jed nost ki jest pod trzy ma nie, nada -
nie war to ści i re ali za cja Ja” (Car son, But cher, Mi ne ka, 2003, s. 141). Słusz ność te go
twier dze nia uwi dacz nia przy kład Ale xa. Naj pierw wy zwo lił się on z efek tów wa run -
ko wa nia, któ re unie moż li wia ły mu czy nie nie zła, po zba wia jąc go tym sa mym wol nej
wo li. Na stęp nie wy ko rzy stał tę wo lę, by za wró cić z dro gi wy stęp ku w kie run ku po szu -
ki wa nia sta bi li za cji w mał żeń stwie. Po sta no wił więc za an ga żo wać się w głę bo ki zwią -
zek emo cjo nal ny, co sta no wi jed ną z pod sta wo wych cech osób sa mo re ali zu ją cych się
(Kos slyn, Ro sen berg, 2006). Me cha nicz na Po ma rań cza w swej książ ko wej wer sji sta -
no wi za tem ob raz trium fu si ły roz wo ju drze mią cej w czło wie ku. Ko lej nym opty mi -
stycz nym aspek tem jest to, że bo ha ter, jak ar gu men to wa łem w pod roz dzia le I.4, nie
my ślał o swo jej prze szło ści i o ka rze, któ rej wcze śniej pod le gał. Tym sa mym ten den -
cja do za stą pie nia agre sji ko rzyst niej szym dzia ła niem po ja wi ła się w nim nie mal że sa -
mo ist nie. Moż na w tym wy pad ku mó wić rów nież o ko lej nym me cha ni zmie obron nym,
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ja kim jest sub li ma cja. Jest to ko lej ny ele ment fa bu ły utwo ru na peł nia ją cy uf no ścią 
w po trze bę sa mo re ali za cji, bę dą cą jed nym z pod sta wo wych ele men tów czło wie czeń -
stwa. Re asu mu jąc, Alex nie mal bez wy sił ku po zbył się efek tów krzyw dzą ce go od dzia -
ły wa nia wy cho waw cze go i po dob nie ła two do ko nał wy bo ru war to ścio wej ak tyw no ści.
Je go lo sy po ka zu ją, że me cha ni zmy sto ją ce na stra ży zdro wia psy chicz ne go oraz sprę -
ży ny na pę do we sa mo re ali za cji dzia ła ją sku tecz nie i, co waż ne, moż na im za ufać, gdyż
są one w sta nie prze móc na wet skraj nie zbrod ni cze od dzia ły wa nia pe ni ten cjar ne.

II.2. Wy mo wa utwo ru dla osób sto su ją cych de struk cyj ne prak ty ki 
wy cho waw cze bądź kar ne

Oso by sto su ją ce de struk cyj ne prak ty ki wy cho waw cze bądź kar ne zo sta ły już w du żej
mie rze wska za ne w po przed nim pod roz dzia le. Na le żą do nich ro dzi ce cha rak te ry zu -
ją cy się au to kra tycz nym sty lem wy cho waw czym, opie ra ją cym się na au to ry te cie prze -
mo cy (Prze tacz nik -Gie row ska, Wło dar ski, 1994b). Ko lej ną ka te go rię osób sta no wią
sto su ją cy po dob ne me to dy zwo len ni cy to ta li tar ne go mo de lu wy cho wa nia i pe da go gi -
ki au to ry tar nej, zrze sze ni w ra mach dzia łal no ści in sty tu cjo nal nej (Wró bel, 2006).
Wresz cie, jak po ka zał Zim bar do w swo im eks pe ry men cie wię zien nym, z po dob ną sy -
tu acją ma my do czy nie nia wszę dzie tam, gdzie je den czło wiek otrzy mu je nad dru gim
wła dzę i pra wo do je go bez kar ne go uprzed mio to wie nia (Zim bar do, 2008). Na wet
współ cze sne roz wi nię te spo łe czeń stwa ge ne ru ją wie le ta kich sy tu acji – wią żą się one
mię dzy in ny mi z wię zien nic twem, dzia łal no ścią po li cji, a nie raz na wet z sys te mem
edu ka cji i wy cho wa nia in sty tu cjo nal ne go. Wszę dzie tam przed mio to we trak to wa nie
jed nost ki nie rzad ko by wa wpi sa ne w sam sta tut re la cji i nie nie sie żad nych sank cji
wo bec do pusz cza ją cych się go osób. Wy ni ki eks pe ry men tu Zim bar do ka żą przy pusz -
czać, że wszę dzie tam ma my do czy nie nia z róż ne go ro dza ju nad uży cia mi. Po nad to,
jak po ka zu je utwór Me cha nicz na Po ma rań cza, rów nież prze stęp cy za si la ją sze re gi te -
go ty pu in sty tu cji. Jak pa mię ta my, po li cjan ta mi, któ rzy znę ca li się nad Ale xem, by li je -
go wcze śniej si kom pa ni. Do wo dzi to, że in sty tu cje da ją ce wła dzę nad dru gim czło -
wie kiem nie tyl ko ge ne ru ją zło czyń ców, ale rów nież przy cią ga ją do sie bie tych już
ukształ to wa nych.

Jed no cze śnie utwór ten nie sie waż ne prze sła nie dla te go ty pu osób. Po ka zu je bo -
wiem, że prak ty ki wy cho waw cze, gdy są zbyt su ro we i krzyw dzą ce, nie pro wa dzą do
osią gnię cia za mie rzo nych ce lów a na wet wy wo łu ją skut ki do nich prze ciw ne. Głów -
ne go bo ha te ra pod da no ta kim prak ty kom, lecz ich efek ty zo sta ły wy par te z je go świa -
do mo ści. Po prze bu dze niu w szpi ta lu oka za ło się, że Alex cał ko wi cie o nich za po mniał,
co po zwo li ło mu wró cić do dzia łal no ści prze stęp czej. A za tem za sto so wa ne wo bec nie -
go krzyw dzą ce me to dy wy cho waw cze oka za ły się zu peł nie bez u ży tecz ne. Co wię cej –
oprócz na ka zów do ty czą cych agre sji wy parł on ze swo jej świa do mo ści rów nież i in ne
ele men ty z ni mi sko ja rzo ne. Z ty mi na ka za mi aso cja cyj nie, czy li ko ja rze nio wo, po łą -
czo ne by ły in ne ma te ria ły, rów nież o cha rak te rze im pe ra ty wów. By ły wśród nich na -
ka zy do ty czą ce ukry wa nia agre sji. Te tak że zo sta ły wy par te, ja ko sko ja rzo ne ze skut -
ka mi prak tyk wy cho waw czych. Wy pie ra nie to by ło na ty le glo bal ne, że ob ję ło też część
spraw no ści in te lek tu al nej bo ha te ra, gdyż znaj do wa ła się ona praw do po dob nie w tej



sa mej war stwie neu ro nal nej, co na kaz nie ujaw nia nia agre sji, czy li za cho wa nia po nie -
kąd po dob ne go – prze bie głe go i po wią za ne go z in te li gen cją. W efek cie po wstał osob -
nik nie tyl ko agre syw ny, ale rów nież nie obli czal ny ze wzglę du na brak czę ści zdol no -
ści my ślo wych oraz ele men tar nej wie dzy o świe cie. Wi zje, ja kim się od da wał, i to, jak
swo bod nie się o nich wy po wia dał, ka żą przy pusz czać, że po prze mia nie psy chicz nej
był rze czy wi ście zdol ny do wszyst kie go. Mo że my więc po wie dzieć, że za sto so wa ne
wo bec nie go od dzia ły wa nia wy cho waw cze da ły sku tek zu peł nie od wrot ny do za mie -
rzo ne go. Sta ło się tak dla te go, że by ły one zbyt krzyw dzą ce i przez to uru cho mi ły sil -
ny i w du żej mie rze nie se lek tyw ny me cha nizm obron ny, ja kim jest wy par cie. Sta no -
wi to wy mow ną prze stro gę dla osób po słu gu ją cych się de struk cyj ny mi prak ty ka mi
wy cho waw czy mi. Prze stro ga ta jest sil niej sza w fil mo wej wer sji utwo ru, któ ra nie ma
książ ko we go za koń cze nia. Na ekra nie Alex do koń ca po zo sta je zde te rio ro wa nym in -
te lek tu al nie prze stęp cą, żąd nym krwi i nie zna ją cym żad nych ogra ni czeń. Film ten jest
za tem szcze gól nie su ge styw ną ilu stra cją te go, jak krzyw dzą ce wy cho wa nie pro wa dzi
do fa tal nych skut ków.

III. Ka tark tycz ne od dzia ły wa nie 
Me cha nicz nej Po ma rań czy

III.1. Iden ty fi ka cja z bo ha te rem

Scha rak te ry zo wa łem już wy mo wę, ja ką mo że mieć ob ser wa cja świa ta przed sta wio -
ne go w utwo rze. Jest to jed nak do pie ro pierw szy ro dzaj aspek tów te ra peu tycz nych
dzie ła. Ko lej ne wią żą się z bez po śred nim, sil nie emo to gen nym od dzia ły wa niem utwo -
ru na wi dza. Wy da je się, że od dzia ły wa nie to naj le piej scha rak te ry zo wać w pa ra dyg -
ma cie ka thar sis. Pro ce sy zwią za ne z tym zja wi skiem opi su je Ca ro li ne Shro des w swo -
jej teo rii dy na mi ki prze żyć es te tycz nych (Czer nia nin, Czer nia nin, 2011). Wstęp nym
zja wi skiem wa run ku ją cym ka thar sis jest we dług niej iden ty fi ka cja z bo ha te rem. Wy -
da je się, że te mu zde cy do wa nie sprzy ja kon struk cja utwo ru Me cha nicz na Po ma rań -
cza. Dzie ło to cha rak te ry zu je się bo wiem nar ra cją pierw szo oso bo wą. Prze no si nas ona
w świat bo ha te ra, w któ rym mię dzy in ny mi idzie my z nim do je go do mu, prze ży wa -
my ty po wy dla nie go dzień, od prze bu dze nia aż do wie czo ra, dzie li my je go re flek sje
i uczest ni czy my w prze ży ciach emo cjo nal nych. Nar ra cja ta jest pro wa dzo na w spe cy -
ficz nym ję zy ku. Jest to slang mło dzie żo wy, bę dą cy przede wszyst kim mie sza ni ną ję zy -
ków ro syj skie go i an giel skie go, na przy kład: „Zra zu wi dać, jak wszyst ko się li czy na
tym nie cha ro szym świe cie” (Bur gess, 1999a, s. 50). Ję zyk ten jest cha rak te ry stycz ny dla
bo ha te ra i je go gan gu, in ne na sto lat ki mó wią w po wie ści od mien nym ję zy kiem. Alex
uży wa swo je go slan gu ca ły czas, rów nież gdy zwra ca się do osób do ro słych, po słu gu -
ją cych się ję zy kiem kon wen cjo nal nym, na wet wów czas, gdy mó wi do czy tel ni ka, re la -
cjo nu jąc, co my śli. Wy jąt ko wość je go słow nic twa i przy wią za nie Ale xa do nie go su ge -
ru je, że mo że być ono ele men tem je go toż sa mo ści (Dryll, Cierp ka, 2011). O tej ostat niej
do wia du je my się jed nak znacz nie wię cej, po nie waż bo ha ter wpro wa dza nas nie tyl ko
w swój ję zyk, ale rów nież w peł nię swo ich we wnętrz nych prze żyć. Wy stę pu ją ce nie raz
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ury wa ne zda nia, wy ra zy dźwię ko na śla dow cze czy sfor mu ło wa nia o sil nej ko no ta cji
emo cjo nal nej wska zu ją, że ma my do czy nie nia z praw dzi wą mo wą we wnętrz ną bo ha -
te ra, czy li z nar ra cją, któ rą snu je on w swo im umy śle na swój wła sny uży tek, dla wy -
ra że nia my śli i uczuć oraz or ga ni za cji ży cia psy chicz ne go (Dryll, Cierp ka, 2011). Na
przy kład: „Do kąd ja mam iść, nie ma ją cy do mu i w kar ma nach le d wie pa rę ko pie jek?
Po pła kaw szy so bie bu hu hu hu uu wsta łem i ja koś po sza ga łem” (Bur gess, 1999a, 
s. 155). Na szym udzia łem sta je się za tem wszyst ko to, co dzie je się w je go umy śle. 
I choć nie raz ma my do czy nie nia z dra stycz ny mi opi sa mi dzia łal no ści prze stęp czej
Ale xa, to jed nak nar ra cje te nie są po zba wio ne rów nież przy ja znych ele men tów. Do
ta kich na le żą hu mo ry stycz ne aspek ty brzmie nio we neo lo gi zmów two rzo nych przez
bo ha te ra czy też re la cje do ty czą ce je go in te re su ją cych re flek sji. A re flek sje te da ją ob -
raz nie naj gor szych moż li wo ści in te lek tu al nych Ale xa, na przy kład czy ta on ar ty kuł,
któ re go au tor umiej sca wia źró dła prze mo cy w oto cze niu czło wie ka. Bo ha ter do cho -
dzi na tej pod sta wie do słusz ne go wnio sku, że je śli agre sja po cho dzi z ze wnątrz, to nie
moż na mieć pre ten sji do nie go i je mu po dob nych prze stęp ców. Oprócz tej nar ra cji, bę -
dą cej w isto cie mo wą we wnętrz ną bo ha te ra, do emo cjo nal ne go współ brz mie nia z nim
za chę ca ją rów nież sło wa, ja ki mi zwra ca się on do czy tel ni ka, na przy kład: „No cóż,
bra cisz ko wie moi […]” (Bur gess, 1999a, s. 165). Zwro ty te wy stę pu ją na der czę sto.
Wresz cie do po czu cia bli sko ści emo cjo nal nej z Ale xem przy czy niać się mo że to, że prze -
ży wa my wraz z nim ob szer ny okres je go ży cia, bo ga ty w burz li we wy da rze nia i za koń -
czo ny osta tecz nie prze mia ną du cho wą, sta no wią cą ele ment doj rze wa nia bo ha te ra.
Na le ży tu pod kre ślić, że film rów nież za wie ra nar ra cję – głów ny bo ha ter swo im in try -
gu ją cym i emo to gen nym gło sem wpro wa dza nas w swój świat we wnętrz ny. W ro lę Ale -
xa wcie lił się Mal com McDowell, two rząc nie sa mo wi tą i wy jąt ko wą kre ację. Peł na jest
ona ła god nej, mło dzień czej eks pre sji w in try gu ją cy, sur re al ny spo sób li cu ją cej z bru -
tal nym cha rak te rem fil mu. Pod su mo wu jąc, umoż li wie nie od bior cy utwo ru uczest ni cze -
nia w każ dym ele men cie świa ta bo ha te ra po przez je go zin dy wi du ali zo wa ne, in tym ne
nar ra cje mia ło za pew ne w za my śle twór ców sprzy jać iden ty fi ka cji z nim. 

III.2. Ka thar sis ja ko od re ago wa nie

Dru gi etap pro ce su te ra peu tycz ne go w teo rii dy na mi ki prze żyć es te tycz nych Ca ro li ne
Shro des sta no wi ka thar sis, ro zu mia ne ja ko od re ago wa nie emo cji, przy no szą ce uczu -
cie ulgi (Czer nia nin, Czer nia nin, 2011). Ta kie uję cie ka thar sis jest po wszech ne w psy -
cho lo gii. Je go isto ta spro wa dza się do uwol nie nia od emo cji. Sy no ni micz nie by wa ją
uży wa ne ta kie sfor mu ło wa nia, jak wy ła do wa nie afek tu, roz ła do wa nie na pięć emo cjo -
nal nych, wen ty la cja uczuć (Grze siuk 2005), roz ła do wa nie po bu dze nia (Stre lau, 2007)
czy oczysz cze nie psy che z fru stra cji (Grze siuk, Su szek, 2011). Głów ną ideę sta no wi
tu taj te za, że prze ży wa nie pew nych emo cji po wo du je, iż te nie ja ko się wy czer pu ją 
i przez to za ni ka ją. Oczy wi ście za nik ten trwa tyl ko przez pe wien czas, przyj mu je się,
że nie jest on zbyt dłu gi (Grze siuk, 2005). Jed nost ka od czu wa wte dy ulgę, przy jem -
ne uspo ko je nie bądź uwol nie nie, re laks. Idea cza so we go wy czer py wa nia się sta nów
emo cjo nal nych jest sen sow na z punk tu wi dze nia da nych do ty czą cych fi zjo lo gii mó-
zgu. Otóż usta lo no, że za zja wi ska uczu cio we od po wia da ją mię dzy in ny mi spe cy ficzne



sub stan cje che micz ne, ta kie jak neu ro prze kaź ni ki, czy hor mo ny. Gdy da na emo cja jest
prze ży wa na w spo sób sil ny, za pa sy tych sub stan cji, któ re się z nią wią żą, są oczy wi -
ście in ten syw nie eks plo ato wa ne. Osta tecz nie pro wa dzi to do ich wy czer pa nia. Na tu -
ral ną kon se kwen cją te go jest spa dek od czu wa nia emo cji, ja ko że zu ży ty zo stał jej che -
micz ny sub strat (Le wis, Ha vi land -Jo nes, 2005; Go ryń ska, Le dziń ski, Za jen kow ski,
2011). Tak od stro ny neu ro lo gicz nej mo że wy glą dać prze bieg ka thar sis zo rien to wa -
ne go na od re ago wa nie.     

W cza sie re cep cji oma wia ne go utwo ru po ja wia ją się sil ne emo cje, ge ne ro wa ne
przez dra stycz ne sce ny, w któ re dzie ło ob fi tu je. Pierw sze z nich sta no wią zbrod nie
po peł nia ne przez głów ne go bo ha te ra. W na stęp nych on sam jest po krzyw dzo ny. Wa -
run ko wa niu, któ re opi sy wa łem, pod da wa no go po przez przy wią za nie je go cia ła do
krze sła i me cha nicz ne unie ru cho mie nie je go gło wy i po wiek, tak by nie mógł od wró -
cić uwa gi od pre zen to wa nych mu fil mów z prze mo cą. Przy po mnieć na le ży, że ze
wzglę du na kon struk cję nar ra cji, u od bior cy mo że po ja wiać się ten den cja do iden ty -
fi ka cji z bo ha te rem, któ ra wzma ga jesz cze emo cje wy wo ły wa ne przez te sce ny. W ko -
lej nych ob ra zach bo ha ter pa da ofia rą kil ku krot ne go po bi cia oraz znę ca nia się psy -
chicz ne go. Wy da rze nia te osta tecz nie skła nia ją go do pró by sa mo bój czej. Dzia ła nie
tych sil nie emo to gen nych czyn ni ków po tę gu je za męt in for ma cyj ny, wy wo ły wa ny na
przy kład dziw ną slan go wą mo wą bo ha te ra książ ki, czy też sur re ali stycz ny mi chwy ta -
mi w kon struk cji fil mu. Po tych chwi lach na stę pu je mo ment zde cy do wa ne go od prę -
że nia – Alex bu dzi się w szpi ta lu i oka zu je się, że je go pro ble my zni kły. Nic już mu nie
gro zi, znaj du je się bo wiem pod tro skli wą opie ką. Na do da tek efek ty wa run ko wa nia,
któ re wcze śniej wy wo ły wa ły je go cier pie nie, są te raz nie obec ne, po nie waż ule gły wy -
par ciu ze świa do mo ści. A za tem po se kwen cji sil nych emo cji na stę pu je mo ment uko je -
nia. In ten syw ne prze ży cia znaj du ją uj ście nie tyl ko dla te go, że ule ga ją wy czer pa niu, lecz
rów nież przez to, że po ja wia się sprzy ja ją cy te mu mo ment fa bu lar ny. Po nie waż na stę -
pu je uwol nie nie od sil nych emo cji i ulga, mo że my mó wić o ka thar sis.

Do dat ko wo do zna nie to po tę gu ją ka tark tycz ne prze ży cia sa me go bo ha te ra. On
bo wiem rów nież prze ży wał roz pacz i trwo gę, po czym me cha nizm obron ny, ja kim jest
wy par cie, uwol nił go od tych uczuć. W pod roz dzia le I.3 trak to wa łem szcze gó ło wo 
o ka thar sis, któ re sta ło się udzia łem Ale xa. Na le ży przy pusz czać, że ka tark tycz ne prze -
ży cia od bior cy utwo ru zwie lo krot nią się przez re cep cję ka thar sis bo ha te ra, z któ rym
widz, czy też czy tel nik, współ brz mi emo cjo nal nie. Ma on prze cież ten den cję do utoż -
sa mia nia się z nim ze wzglę du na spe cy ficz ną kon struk cję nar ra cji. Do cho dzi więc do
in te re su ją ce go od dzia ły wa nia, w ra mach któ re go ka tark tycz ne do zna nia w cza sie od -
bio ru dzie ła po tę gu ją się przez to, że ka thar sis prze ży wa rów nież bo ha ter.

III.3. Ka thar sis ja ko wgląd

Jed nak ka thar sis by wa ro zu mia ne nie tyl ko ja ko od re ago wa nie, czy li prze ży cie uczuć
pro wa dzą ce do ich wy czer pa nia się. W teo rii dy na mi ki prze żyć es te tycz nych Ca ro li ne
Shro des trze ci etap te ra peu tycz ne go od dzia ły wa nia utwo ru to wgląd (Czer nia nin, Czer -
nia nin, 2011). Wgląd jest to pro ces glo bal ne go zro zu mie nia wła snej psy chi ki, uzy-
ski wa nia ja sno ści w ra mach jej sfe ry. Bar dzo czę sto by wa on uzna wa ny za in te gral ny
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ele ment ka thar sis. Jak ar gu men tu je Nuss baum, ka thar sis ro zu mia ne ja ko sa mo od re -
ago wa nie, czy li po zby cie się emo cji, ze sta ro żyt nych mo gło by za do wo lić je dy nie Pla -
to na, na uczy cie la Ary sto te le sa. Ten bo wiem uwa żał emo cje za czyn nik nie ko rzyst ny,
mą cą cy ro zum ni czym nar ko ty ki. Stąd po zby cie się ich by ło by po żą da ne. Ary sto te les
na to miast miał o nich znacz nie ko rzyst niej sze zda nie i ka thar sis nie ozna cza ło dla nie -
go wy zby cia się ich, a je dy nie ich kla ry fi ka cję, czy li usu nię cie prze szkód sto ją cych na
dro dze do ich zro zu mie nia. We dług Ary sto te le sa pro ce sy ka tark tycz ne mia ły więc, jak
ar gu men tu je Nuss baum, umoż li wiać ja sne po ję cie wła snych emo cji. Szcze gól nie zaś
cho dzi o świa do me zro zu mie nie związ ku emo cji z kon se kwen cja mi dzia ła nia (Oatley,
Jen kins, 2003). In nym do wo dem na to, że już sta ro żyt ni wią za li ka thar sis z wglą dem,
czy li zro zu mie niem wła sne go wnę trza, by ły za ło że nia an tycz ne go Epi dau ros, i in nych
daw nych ośrod ków ufun do wa nych w je go tra dy cji, gdzie Gre cy kon cen tro wa li się na
lecz ni czych mo cach snów. Ma rze nia sen ne mia ły we dług nich przy no sić ka thar sis,
uwal nia ją ce od cier pie nia, da ją ce ulgę i na dzie ję oraz bę dą ce wa run kiem i wstę pem
do pro ce su zdro wie nia, opar te go na zro zu mie niu czyn ni ków zwią za nych z cho ro bą
oraz tych pro wa dzą cych do pra wi dło we go funk cjo no wa nia (Grze siuk, Su szek, 2011).
O wy ko rzy sty wa niu ka tark tycz nej si ły snów w lecz nic twie sta ro żyt nym by ła mo wa 
w pod roz dzia le I.3. Na ma rze niach sen nych – jak wspo mnia no – kon cen tro wa ła się
rów nież psy cho ana li za. Jed nak jej twór ca, Zyg munt Freud, nie tyl ko im przy pi sy wał
zdol ność wy wo ły wa nia ka thar sis. Ko lej nym pro ce sem mo gą cym je po wo do wać sta ły
się zja wi ska miesz czą ce się w ra mach wpro wa dzo nej przez nie go me to dy wol nych sko -
ja rzeń. Po le ga ona na swo bod nym two rze niu przez pa cjen ta sko ja rzeń, któ re w swym
cią gu ma ją w koń cu nie chyb nie pro wa dzić do wy par tych ze świa do mo ści tre ści, bę dą -
cych sed nem pro ble mu. A za tem isto ta ka thar sis spro wa dza ła się tu rów nież do zro zu -
mie nia wła snych emo cji, jed nak na cisk po ło żo ny zo stał na te, któ re ule gły wy par ciu. Jed -
no cze śnie na le ży nad mie nić, że wy par cie nie jest pro ce sem jed no ra zo wym. Że by
wy pie ra ne emo cje nie po wró ci ły do świa do mo ści, jed nost ka mu si ca ły czas spy chać je
po za jej gra ni ce. Wy pie ra ne tre ści ma ją za tem ten den cję do po wra ca nia, dla te go też wy -
par cie na le ży kon ty nu ować, by im to unie moż li wić. Za da nie to oczy wi ście po chła nia
mnó stwo ener gii. Dla te go wła śnie w mo men cie, gdy w pro ce sie ka thar sis uświa da mia -
my so bie tre ści wy par te, od czu wa my ulgę. Nie trze ba ich bo wiem już wte dy cią gle wy -
pie rać, a ener gia zu ży wa na na to wy pie ra nie zo sta je uwol nio na. Stąd wła śnie uczu cie
ulgi (Grze siuk, 2005). Je śli cho dzi o psy cho lo gicz ne ro zu mie nie ka thar sis w sztu ce, to
prze ko nu ją cej kon cep cji do star cza Scheff. We dług nie go wy two ry ar ty stycz ne sta no -
wią bez piecz ny kon tekst dla po wtór ne go prze ży cia wła snych przy krych do świad czeń.
To do świad cze nie pry wat nych stre sów, za ini cjo wa ne przez sztu kę, jest wy star cza ją co
sil ne, by je przy wró cić, a za ra zem wy star cza ją co za stęp cze, by stre sy te nie by ły przy -
tła cza ją ce. Ta ki wła śnie układ umoż li wia nam ich zro zu mie nie (Oatley, Jen kins, 2003).
Te na sze oso bi ste trud no ści bu dzo ne przez sztu kę są więc do sta tecz nie sil ne, by ujaw -
nić swo ją im ma nent ną na tu rę, a jed nak, ja ko wzbu dzo ne przez dzie ło ar ty stycz ne, są
ko ja rzo ne z bo ha te rem, więc jak gdy by dal sze od nas, oglą da ne z per spek ty wy es te -
tycz ne go dy stan su. Ten wła śnie dy stans po zwa la na ich zro zu mie nie. 

Je śli cho dzi o emo cje, któ rych zro zu mie nie umoż li wia w ten spo sób utwór Me cha -
nicz na Po ma rań cza, to na le żą do nich po pierw sze do zna nia zwią za ne ze znie wo le niem.



Jak wie lo krot nie już ar gu men to wa łem, bo ha ter utwo ru uległ do tkli we mu ogra ni cze -
niu wol no ści. Zo stał uwa run ko wa ny w ta ki spo sób, że agre sja wy wo ły wa ła w nim
mdło ści, nie mógł już więc wy bie rać tej dro gi po stę po wa nia. Mo że my za tem stwier -
dzić, że po zba wio no go wol nej wo li. Jed nak wy zbył się on tych za szcze pio nych w je -
go psy chi ce me cha ni zmów znie wo le nia, po pro stu je wy pie ra jąc. Wy pie ra nie jest, jak
pi sa łem w pod roz dzia le I.1, pro ce sem au to ma tycz nym, nie za leż nym od świa do mo ści.
Za tem Ale xo wi w ta ki sto sun ko wo ła twy spo sób uda ło się uwol nić od skut ków naj gor -
sze go znie wo le nia. Tym sa mym je go przy kład sta no wi bez piecz ny kon tekst dla po -
wtór ne go prze ży cia przez od bior cę utwo ru uczuć zwią za nych z ogra ni cze niem wol no -
ści. Moż na więc dzię ki Me cha nicz nej Po ma rań czy uj rzeć te uczu cia z es te tycz ne go
dy stan su. Na le ży tu taj zwró cić uwa gę na to, że ma my do czy nie nia z nie zwy kle in te -
re su ją cym pro ce sem. Bo ha ter utwo ru wy parł bo wiem, czy li za po mniał, efek ty znie wo -
le nia, a wy pie ra nie jest, jak wie my, pro ce sem nie świa do mym. Ozna cza to, że nie tyl -
ko wy pie ra nych tre ści nie je ste śmy świa do mi, ale i sa me go wy pie ra nia. Wy pie ra jąc,
za po mi na my, nie wie dząc na wet, że to ro bi my. A za tem gdy prze ży wa my ra zem z tym
bo ha te rem ka thar sis i jest to ka thar sis nie po wią za ne z wglą dem, czy li uświa do mie niem,
to jest to rów nież po żą da ny pro ces. Wgląd jest tu bo wiem nie po trzeb ny, a na wet nie -
wska za ny – naj lep szy lo sem, ja ki mo że spo tkać tak krzyw dzą ce skut ki znie wo le nia
jest wy par cie, a ono jest pro ce sem nie świa do mym – uświa da mia ją cy wgląd mógł by je
tyl ko za kłó cić. Czy li ka thar sis na sta wio ne na sa mo od re ago wa nie jest w tym przy pad -
ku nie zwy kle ko rzyst ne. Bo ha ter miał w swo jej psy chi ce efek ty wa run ko wa nia, któ re
by ły tak de struk cyj ne, że nie spo sób by ło z ni mi żyć. Spo tkał je więc naj lep szy los 
z moż li wych – Alex cał ko wi cie się ich po zbył i nie był na wet świa do my te go pro ce su.
Za tem gdy współ od czu wa jąc z nim w ra mach ka thar sis, nie zda je my so bie spra wy, co
się w isto cie w nas dzie je, a je dy nie to czu je my, zja wi sko to rów nież mo że być te ra -
peu tycz ne. Bar dzo praw do po dob ne jest bo wiem, że tak jak bo ha ter wy pie ra my wte -
dy ja kieś tre ści, a pro ces wy par cia po wi nien od by wać się bez udzia łu świa do mo ści. Tym
sa mym wgląd, po głę bia ją cy świa do mość jest tu nie wska za ny. Że by wy par cie by ło sku -
tecz ne mu si my za po mi nać i nie wie dzieć, że za po mi na my, a wgląd, gdy by się po ja wił,
mógł by nam to uświa do mić i prze rwać ca ły pro ces. Je śli cho dzi o tre ści, któ re ko rzyst -
nie jest wy pie rać, to na le żeć mo gą do nich róż ne go ro dza ju wspo mnie nia bez sen sow -
nych krzywd i prze mo cy. Jak pi sa łem w pod roz dzia łach II.1 i II.2, źró dłem te go ty pu
przy krych prze żyć mo gą być mię dzy in ny mi śro do wi ska wy cho waw cze bądź pe ni ten -
cjar ne. To w nich bo wiem prze ło że ni uzy sku ją wła dzę bez kar ne go uprzed mio to wia -
nia jed no stek, a to sprzy ja nad uży ciom. Nie raz więc w ra mach te go ty pu re la cji sta je -
my się, po dob nie jak Alex, ofia ra mi. A te go, że ktoś nas krzyw dził, bez uza sad nie nia
nie war to wspo mi nać. Stąd wła śnie po cho dzą cy z Me cha nicz nej Po ma rań czy przy kład
sku tecz ne go wy par cia, po zwa la ją ce go za po mnieć, ma wiel kie zna cze nie te ra peu tycz -
ne. Tym bar dziej, że bo ha ter utwo ru rów nież prze ży wa ka thar sis – po wyj ściu z wię -
zie nia czuł przy krość i cier pie nie, a po tem wy zwo lił się od tych uczuć. Ma my tu więc
do czy nie nia z oso bli wym zja wi skiem, w ra mach któ re go ka tark tycz ne prze ży cia od -
bior cy utwo ru współ brz mią i tym sa mym są po tę go wa ne przez ka thar sis bo ha te ra.

Me cha nicz na Po ma rań cza w wer sji fil mo wej (reż. Stan ley Ku brick, 1971, USA)
mo że być źró dłem wła śnie ta kie go ka thar sis bez wglą du, któ re w tym szcze gól nym
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przy pad ku jest nie zwy kle ko rzyst ne. Wgląd bo wiem, ja ko czyn nik uświa da mia ją cy,
mógł by za kłó cić pro ces wy pie ra nia, któ ry wi nien po zo stać nie świa do my. Jed nak wer -
sja książ ko wa utwo ru do star cza rów nież ob ra zu bo ha te ra prze ży wa ją ce go ka thar sis zo -
rien to wa ne na wgląd. Ten ostat ni na stą pił jed nak znacz nie póź niej niż wy par cie, to -
też go nie za kłó cił. Po le gał on na tym, że bo ha ter le piej po wią zał wła sne emo cje 
z kon se kwen cja mi dzia ła nia, po sta na wia jąc po szu kać żo ny, za miast an ga żo wać się 
w agre sję. A ta kie wła śnie lep sze zro zu mie nie związ ku emo cji z dzia ła niem jest we -
dług Nuss bau ma isto tą ka thar sis zo rien to wa ne go na wgląd (Oatley, Jen kins, 2003).
Za tem tak że w ra mach te go ro dza ju ka thar sis ka tark tycz ne prze ży cia wi dza mo gą
współ brz mieć z ty mi do zna wa ny mi przez bo ha te ra i w ten spo sób się zwie lo krot niać.
Zja wi ska ta kie wy da ją się po żą da ne, gdy ka ra jest za słu żo na, po nie waż na le ży wy cią -
gać z niej wnio ski, a nie po pro stu o niej za po mi nać. Dla te go po sze rza ją cy świa do -
mość wgląd jest tu ko rzyst ny. 

Utwór mo że sta no wić źró dło te go ty pu prze ży cia rów nież u osób agre syw nych.
Ze wzglę du na swo ją bru tal ność, dzie ło ma szan se za skar bić so bie rów nież ich sym -
pa tię. Na le ży zwró cić uwa gę, że umoż li wia im ono ka thar sis, po le ga ją ce na po zna niu
z per spek ty wy es te tycz ne go dy stan su prze mia ny, ja ka za szła w po dob nym do nich bo -
ha te rze. Bo ha ter ten osta tecz nie zna lazł lep szą dro gę ży cia niż bru tal ność, moż na więc
przy pusz czać, że u osób agre syw nych Me cha nicz na Po ma rań cza jest zdol na obu dzić
chęć do ta kich po szu ki wań.

Na le ży jesz cze nad mie nić, że – jak wie lo krot nie usta lo no – przy kre zja wi ska psy -
chicz ne mo gą po wra cać wsku tek ja kich kol wiek sil nych do znań, na wet nie po wią za -
nych z ni mi bez po śred nio (Le wis, Ha vi land -Jo nes, 2005). Ta kich wła śnie po tęż nych
do znań do star cza wie lu oso bom Me cha nicz na Po ma rań cza, epa tu ją ca bru tal no ścią 
i nie po ko ją cym sur re ali zmem. Tym sa mym utwór mo że sta no wić kon tekst, w któ rym
do od bior cy po wró cą ne ga tyw ne do świad cze nia, rów nież zu peł nie nie zwią za ne z ty -
mi, o któ rych trak tu je dzie ło. Jest jed nak to kon tekst ar ty stycz ny i z te go wzglę du mo -
że być źró dłem bez piecz ne go dy stan su do tych do świad czeń. A dy stans ten że by wa po -
moc ny w ich od re ago wa niu i zro zu mie niu, a więc w prze ży ciu ka thar sis. Re asu mu jąc,
od dzia ły wa nia ka tark tycz ne Me cha nicz nej Po ma rań czy mo gą być wszech stron ne ze
wzglę du na sa mą in ten syw ność emo to gen nych ob ra zów utwo ru i je go pięk no.

Pod su mo wa nie

Głów ny bo ha ter Me cha nicz nej Po ma rań czy zo stał uwa run ko wa ny. Po da wa no mu śro -
dek wy wo łu ją cy mdło ści i pod je go wpły wem, zmu sza no go do oglą da nia scen prze -
mo cy tak dłu go, aż w koń cu sa ma prze moc za czę ła po wo do wać w nim mdło ści. Po -
zba wio no go za tem moż li wo ści wy bo ru agre sji, a więc i wol nej wo li. Bo ha ter wy parł
jed nak skut ki te go wa run ko wa nia ze swo jej świa do mo ści. Nie sie to peł ną na dziei wy -
mo wę dla osób bę dą cych ofia ra mi znie wo le nia i za ra zem sta no wi prze stro gę dla tych,
któ rzy sto su ją de struk cyj ne prak ty ki wy cho waw cze bądź kar ne. Ze wzglę du na kon -
struk cję nar ra cji – sprzy ja ją cą iden ty fi ka cji z bo ha te rem – i sil nie emo to gen ny cha rak -
ter, utwór ma moc ka tark tycz ną. Ka thar sis do świad cza rów nież je go głów ny bo ha ter,



ja ko że po cząt ko wo cier pi, po czym od czu cia te ule ga ją roz ła do wa niu. Sta no wi to źró -
dło nie zwy kłych in te rak cji mię dzy prze ży cia mi od bior cy i po sta ci w utwo rze. Licz niej -
sze są jed nak aspek ty te ra peu tycz ne książ ko wej wer sji utwo ru, tyl ko w niej bo wiem
ujaw nia się w koń cu u bo ha te ra po trze ba sa mo re ali za cji.

Tłem dla Me cha nicz nej Po ma rań czy by ła zmie nia ją ca się rów no le gle z po wsta wa -
niem dzie ła epo ka w psy cho lo gii. W po ło wie XX wie ku głów nym nur tem był be ha wio -
ryzm, ze swo ją ne ga cją zna cze nia wszel kich zja wisk psy chicz nych oraz teo rią ucze nia
się opar tą na wa run ko wa niu i skon cen tro wa ną na śro do wi sku ze wnętrz nym. Sta no wił
on dok try nę psy cho lo gicz ną państw au to ry tar nych i przy czy nił się do po wsta nia to ta -
li tar ne go mo de lu wy cho wa nia (Wró bel, 2006). Jed nak w la tach sześć dzie sią tych, kie -
dy po wsta ła po wieść Me cha nicz na Po ma rań cza, ro sły już w si łę kon ku ren cyj ne ga łę zie
psy cho lo gii, a wśród nich psy cho lo gia hu ma ni stycz na. Ta, w prze ci wień stwie do be ha -
wio ry zmu, afir mo wa ła ży cie we wnętrz ne czło wie ka, ak cen tu jąc si łę dą że nia do sa mo -
re ali za cji i isto tę wol nej wo li. Me cha nicz na Po ma rań cza jest ar ty stycz nym ob ra zem spo -
ru po mię dzy ty mi nur ta mi, spo ru, któ ry na za wsze od mie nił ob li cze psy cho lo gii.
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SUM MA RY
To masz Nie miec
De fen se me cha ni sms, ka thar sis and other the ra peu ti cal aspects of psy chic 
chan ge of the cha rac ter of no vel and film A Cloc kwork Oran ge
MAIN ISSUES: In tro duc tion, I. Alex’s psy chic chan ge. I.1. Re pres sion hi po the sis.
I.2. Or ga nic dy func tion hy po the sis. I.3. Ka thar sis hy po the sis. I.4. Other hy po the -
ses. II. Me aning of com po si tion. II.1. Me aning of com po si tion for pe ople, who be -
co me vic tims of de struc ti ve upbrin ging or pe nal ty prac ti ces. II.1.2. Me aning of com -
po si tion for pe ople, who use de struc ti ve upbrin ging or pe nal ty prac ti ces. III. Ka thar sis
in flu en ce of A Cloc kwork Oran ge. III.1. Iden ti fi ca tion with the cha rac ter. III.2. Ka thar -
sis as wor king off fe elings. III.3. Ka thar sis as in si ght. Conc lu sion.
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Wik tor Czer nia nin
Inšti tut za psi ho lo gi jo
Fa kul te ta za zgo do vin ske in pe da goške ve de
Uni ve rza v Vroc la vu
Po lj ska

Vlo ga knjižnic 
v bi blio te ra pe vt ski 
de ja vno sti na Po lj skem

GLA VNA TE MA TI KA: 
Se zna ni tev slo ven ske ga bral ca z v Po lj ski funk cio ni ra jocĚ im mo de lom
šir jen ja bi blio te ra pi je v ne ka te rih ti pih knjižnic.

Kot ve mo, je gla vno družbe no po slan stvo knjižnic šir jen je knji ge med
ljud mi in ra zvoj bral ne kul tu re, prek te ga pa so obli ko van je ôlo ve ka in
družbe sklad no s po tre ba mi ôasa. In ta ko knjižni ce s svo ji mi gla vni mi
pod roôji na log za je ma jo tu di ôital ništvo bol nih, po ve za no z bi blio te ra pe -
vt sko de ja vno stjo. Knji ga po ma ga bol ne mu ôlo ve ku ra zu me ti sa me ga se -
be in sol ju di, knji ga mu je ze lo po treb na, kaj ti nje go va te ra pi ja po go sto
po te ka v kon tak tu z njo. Bran je ustre zne li te ra tu re mu po ma ga ustva ri ti
po treb no di stan co do last ne ne sreôe, bo le zni ali in va lid no sti. Bol ni se za -
ve da svo je osaml je no sti, želi si sti kov z dru gi mi ljud mi vsaj pre ko umet -
no sti – in ra vno re ali za ci jo te po tre be bi mu mo ra la omo goôati knjižni ca.
Za to pri tr ju je mo mnen ju, da lah ko knjižni ca pred sta vl ja te ra pe vt sko de -
la vni co, še zla sti ka dar je na men je na po seb nim ka te go ri jam bral cev.
V ta kih pri me rih gre za knjižni ce po seb ne ga ti pa, npr. bol nišniôna (zdra -
vi liška, knjižni ca do ma za sta rejše), knjižni ca za vo da za pre sta jan je za -
por nih ka zni, šol ska, in ta ka je lah ko ce lo ja vna knjižni ca – pod po go jem,
da se jo na men ja tu di sreôan jem s po seb ni mi upo rab ni ki. 

Po memb no vlo go v bi blio te ra pe vt ski de ja vno sti, zla sti v re ha bi li ta ci -
ji in va lid nih oseb, od igra va jo ja vne knjižni ce, ki omo goôajo ude ležbo
lju di na sreôan jih in pri skup nih bral nih ak ti vno stih. Za hval ju joô tem 
ak ti vno stim ti lju dje ne ôuti jo ta ko ze lo svo je „dru gaôno sti”, ne ôuti jo se
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izloôene iz okol ja. Ja vne knjižni ce skušajo bi ti na vse stran ski naôin in pra vil no na vol -
jo lju dem, ki jih je uso da pah ni la v težak po ložaj in se na knjižni co ob r ne jo sa mi, gre -
do pa knjižni ce tu di sa me lju dem na spro ti z last no po nud bo. Ne le ta ko, da za go ta vl -
ja jo po go je in or ga ni zi ra jo sreôan ja s po seb ni mi upo rab ni ki v svo jih pro sto rih. Kot to
omo goôajo pra vni pred pi si, usta na vl ja jo pod ružni ce in knjižniône punk te v do mo vih
za sta rejše, v bol nišni cah, zdra vi lišôih, za vo dih za pre sta jan je za por nih ka zni, ki ni ma -
jo last nih knjižnic. Or ga ni zi ra jo tu di inštruk tažo in me to do loško po moô knjižni cam, ki
de lu je jo v teh usta no vah.1

V ja vnih knjižni cah se po se be ni po uda rek da je na de ja vnost, usmer je no na po tre -
be otrok z motn ja mi v ra zvo ju (zla sti ti stih, bi va joôih v po seb nih šolah), di slek tiônih
oseb in sta rejših oseb z gi bal ni mi težava mi, po tre be sle pih in sla bo vid nih, pa tu di glu -
hih in glu ho ne mih. Se ve da se pod roôja in ob li ke de la v po sa me znih eno tah ra zli ku je -
jo. V manjših knjižni cah je le -to ome je no na iz po so jo knjig, med tem ko veôje knjižni -
ce lo kal nih skup no sti or ga ni zi ra jo in izva ja jo red ne kul tur no -pro svet ne ak ti vno sti za
ne pol no spo sob ne bral ce.2

Ze lo oživl je no de ja vnost, usmer je no k ne pol no spo sob nim upo rab ni kom, opra vl ja -
jo zla sti ti ste knjižni ce, pri ka te rih ob sta ja jo Cen tri za bral no kul tu ro bol nih in ne -
pol no spo sob nih; ta ki cen tri de lu je jo npr. v El blą gu, Gdan sku in To run ju. Dru gaôen 
pri mer pa je Ja vna knjižni ca v Ostro łę ki, ki ima or ga ni zi ran Od de lek za sle pe in ne -
pol no spo sob ne bral ce. V tej knjižni ci po me ni ve li ko po zi ti vno no vost za te upo rab ni -
ke to, da lah ko le -ti izbi ra jo med „go vo reôimi” knji ga mi z upo ra bo ka ta lo ga le -teh,
vne se ne ga v raôunal nik, ki je opreml jen z zvoôno kar ti co.

Šte vil ne ja vne knjižni ce na ve zu je jo so de lo van je z ra zliôni mi or ga ni za ci ja mi in
društvi, ki po ve zu je jo ne pol no spo sob ne, bol ne ali odvi sni ke, ali de lu je jo v nji ho vo ko -
rist, kot npr. Društvo za boj pro ti in va lid no sti, Klub AA, Po lj ska zve za sle pih, Društvo
pri ja tel jev otrok s po seb ni mi po tre ba mi itd. So de lo van je ja vnih knjižnic s spe cia li zi ra -
ni mi or ga ni za ci ja mi po ma ga knjižni cam pri ha ja ti v stik z ljud mi, po treb ni mi pod po re
in po moôi, ter uôin ko vi te je re ali zi ra ti pro gram te ra pe vt ske ga vpli van ja s knji go. Vred -
no je opo mni ti, da ima jo ak ti vno sti knjižnic, or ga ni zi ra ne za bral ce, ki se jim na men -
ja po seb na skrb, pra vne pod la ge v do ku men tu z na slo vom Vlad ni pro gram v ko rist ne -
pol no spo sob nih oseb ter nji ho ve družbe ne in te gra ci je. Naj bolj razšir je ne ak ti vno sti
bi blio te ra pe vt ske ga znaôaja, ki se izva ja jo v ja vnih knjižni cah, so li te rar ne pri re di tve,
gle da liška sreôan ja, in sce ni za ci je pra vl jic, pre dva jan je fil mov ter skup no ko le do van je.
Z mi sli jo na sle pe se or ga ni zi ra jo tek mo van ja bran ja be se dil v Bra il lo vi pi sa vi. De la vci
ja vnih knjižnic tu di or ga ni zi ra jo skup ne obi ske kin, gle da lišô ali mu ze jev. V mno gih
eno tah knjižniôna oskr ba za je ma tu di otro ke iz po seb nih šol, otro ke vkl juôene 
v te ra pe vt sko otroško var stvo, ti ste iz so cial no šib kejših družin, s pro ble mom brez -
po sel no sti ali dru gaôno vrsto pri za de to sti. V knjižni cah se zan je ustvar ja jo po go ji za 
mir no šol sko de lo in igro. Knjižniôni de la vci po ma ga jo pre ma go va ti težave otrok pri
uôen ju z or ga ni zi ran jem gla sne ga bran ja, pi san ja ter ob na vl jan ja šol ske sno vi. Za

1 Elż bie ta B. Zy bert, De ja vnost ja vnih knjižnic v ko rist po seb nih ka te go rij upo rab ni kov, v: Otrok
z ra zvoj no motn jo v knjižni ci, Varšava 1996, s. 42.

2 Prav tam, s. 44.
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od ra sle upo rab ni ke izva ja jo knjižni ce gla sno bran je ôlan kov, to tu di sne ma jo na ka se -
te, ki so po tem do stop ne, npr. v go vor je ni ob li ki se iz da ja jo ôlan ki ob ja vl je ni v dne vni -
ku „Ga ze ta Wy bor cza”.

V ja vnih knjižni cah se or ga ni zi ra jo tu di sreôan ja s cil jem pri bližati širši družbe -
ni ja vno sti pro ble ma ti ko po ve za no z in va lid ni mi in ne pol no spo sob ni mi ljud mi ter
olajševan jem nji ho ve in te gra ci je z okol jem. Izraz te ga je bi lo med dru gim or ga ni zi -
ran je in te gra cij ske Štu dij ske de la vni ce na te mo umet niške ani ma ci je v Ja vni mest ni
knjižni ci v Boch ni, v okvi ru ka te re so se otro ci z motn ja mi v duševnem ra zvo ju sreôali
z zdra vi mi, da bi sku paj po slušali glas bo, se po za ba va li ob ri san ju ali si sku paj ogle -
da li gle da liške na sto pe. V pro sto rih in ob jek tih knjižnic se tu di or ga ni zi ra jo tek mo -
van ja in raz sta ve sli kar skih in dru gih umet niških stva ri tev ustvar jal cev iz vrst ne pol -
no spo sob nih.

Ja vne knjižni ce so tu di pri zo rišôe red nih sreôanj zdra vstve nih de la vcev s star-
ši otrok s po seb ni mi po tre ba mi. Po leg te ga knjižniôar ji tu di pri pra vl ja jo za ta ke
starše pred sta vi tve knjig in raz stav po sveôenih ne pol no spo sob no sti, pri mer – Ob li ko -
van je pri starših ustre zne ga od no sa do otrok s po seb ni mi po tre ba mi. V ta ke de ja vno-
sti knjižnic se vôasih ne po sred no vkl juôuje jo starši otrok s po seb ni mi po tre ba mi, ki 
v tem vi di jo možnost za go ta vl jan ja do dat ne pod po re ra zvo ju last ne ga (in ne le last ne -
ga) otro ka. Ta ko si tu aci jo smo ime li npr. v me ste cu Ka mion ka (vo jvod stvo Lu bel skie),
kjer so starši otrok s po seb ni mi po tre ba mi pre vze li od go vor nost za vo den je knjižniône -
ga punk ta. An gažira ni v po so jo knjig so za go ta vl ja li svo jim otro kom sti ke z nji ho vi mi
vrst ni ki in okol jem.3 Ven dar pa pri ha ja tu di do te ga, da na vkl jub pri za de van jem
knjižniôar jev skrb ni ki otrok s po seb ni mi po tre ba mi ne po kažejo na vdušen ja nad na ve -
za vo so de lo van ja s knjižni co.

Naj po memb nejše je to, da ja vne knjižni ce s po pu la ri za ci jo bral nih na vad lju di s po -
seb ni mi po tre ba mi kažejo na možnost uôin ko vi te re ali za ci je bi blio te ra pi je kot se sta vi -
ne vsa kod ne vne knjižniône de ja vno sti.

Bi blio te ra pe vt ska de ja vnost se lah ko izva ja v okvi ru izo braževal no -vzgoj ne funk -
ci je šol ske knjižni ce. Izva jan je bi blio te ra pi je s stra ni knjižniôar jev -uôitel jev ali uôitel -
jev -vzgo ji tel jev je v po zi ti vni re la ci ji z vrsto de ja vni kov. Naj prej je to re la ti vna eno sta -
vnost nje ne ga izva jan ja, dru giô, niz ki stroški (ce ne knjig), tre tjiô po ten cial no ve li ke
možno sti nu den ja po moôi uôen cem, po treb nim psi ho loške pod po re.

Te ra pe vt ski vi dik je se ve da ne dvom no pri so ten, npr. kot po moô v ob li ko van ju pre -
priôan ja pri uôen cih -upo rab ni kih knjižni ce, da je možno v li te ra tu ri in dru gih
knjižniônih gra di vih naj ti oseb nost ne vzor ce, gra di vo za ra zmi slek o se bi in okol ju,
ozi ro ma pre priôan ja o ko rist nih vpli vih li te ra tu re na nji hov last ni ra zvoj. De ja vnost
bi blio te ra pe vt ske ga znaôaja je pri sot na v do pol nil nih de ja vno stih, na men je nih pe da -
goške mu de lu z bral ci -uôen ci.4 Ta ke de ja vno sti lah ko po te ka jo v ob li kah, zbližanih do
bi blio te ra pe vt skih me tod in teh nik, kaj ti v okvi ru le -teh ra zli ku je mo na sledn je vrste:
1) te mel jeôe na živi be se di: gla sno bran je in pri po ve do van je vse bi ne knji ge, ôaso pi snih
ôlan kov, pre gle di knjig, ti ska, di sku si je, itd., 2) ma le vrste gle da lišô – in sce ni za ci je,

3 Prav tam, s. 46.
4 Emi lia Biał kow ska, Šol ska knjižni ca. Vo diô za knjižniôar ja. Varšava 1977, s. 312.



3) bral na tek mo van ja, 4) vi deo pro jek ci je, 5) pri re di tve, ki združuje jo ra zliône ob li ke:
li te rar ni veôeri, bral ne kon fe ren ce in dru ge.5

Vlo ga šol ske knjižni ce na pred met nem pod roôju je tu di pre priôati uôitel je o možno -
stih izva jan ja bi bi lio te ra pi je s stra ni njih sa mih. Lah ko po ma ga tu di pri nji ho vem po -
klic nem iz po poln je van ju in de lu v in te rak ci ji z uôitel ji in vzgo ji tel ji, šol ski mi psi ho lo gi
in pe da go gi, ne le pri pre po zna van ju spo sob no sti, in te re sov in težav uôen cev, paô pa lah -
ko od igra va tu di po zi ti vno vlo go pri ob li ko van ju za upan ja pri vsa ke mu v to, da šola raz -
po la ga z ljud mi in naôini, ki lah ko po ma ga jo rešiti težke pro ble me.

Ra zmi sli mo zdaj o vlo gi knjižnic za vo dov za pre sta jan je ka zni v bi blio te ra pe vt ski
de ja vno sti usmer je ni na ob so jen ce. Po li ti ka upra vl jan ja ka zen skih za vo dov uvršôa knji -
ge med naj po memb nejša sred stva vzgoj ne ga uôin ko van ja. Ko rek ti vni pro gra mi in pla -
ni bran ja, ki se izva ja jo s po moôjo knjižnic, vse bu je ve li ko ele men tov vzgoj no -hu ma -
ni stiône bi blio te ra pi je, nji hov na men je tu di ta, da uôin ku je jo pro ti mišljenj ski in umski
sta gna ci ji ob so jen cev, da jih oza vešôajo, pri spe va jo k spre mem bi nji ho ve mi sel no sti
in iz poln ju je jo nji hov pro sti ôas. 

Pri izbi ran ju li te ra tu re se po seb no po zor nost na men ja de lom, iz po sta vl ja joôim
vzor ce ju na kov, ki pred sta vl ja jo ustre zne mo ral ne, es tet ske, pa triot ske vred no te, ter
družbe no an gažira nost. V te knjižne zbir ke se ne vkl juôuje tri ler jev in kri mi nalk. Moôan
po uda rek je na po pu lar no -znan stve ni in družbe no -po li tiôni li te ra tu ri.

Eden kljuônih de ja vni kov pri ko rek ti vnem vpli van ju vzgoj ne bi blio te ra pi je za de va
ustre zno pri pra vl je nost ose bja knjižni ce ka zen ske ga za vo da, ka te re ga kva li fi ka ci je in
za vze tost se bi stve no od ra zi jo na uôin kih ko rek ti vnih de ja vno sti. Knjižniôar ji, za po -
sle ni v ka zen skih za vo dih, mo ra jo ver je ti v to, da se pre stop ni ka lah ko spre me ni, kar
pa je možno le ob po go ju upošte van ja in di vi du al no sti vsa ke ga po sa me zne ga ob so jen -
ca v bi blio te ra pe vt skem in re so cia li za cij skem pro ce su. Kaj ti le knjižniôar, ki ga bolj ga -
ne upo rab nik knji ge kot knji ga sa ma, ki zna spre je ma ti lju di ta ke kot so, jih spodbu -
ja ti k ustre znim izbi ram in k di sku si ji, je knjižniôar -bi blio te ra pevt, ki je v stan ju
do seôi bi stve ne re so cia li za cij ske uôin ke.6 Vlo ga knjižniôar ja v ka zen skem za vo du je
ogrom na, prviô za to, ker je kot kul tur no -pro svet ni de la vec v stan ju laže na ve za ti stik
z ob so jen cem in ta ko vpli va ti na nje go vo po te ka joôo pre obra zbo. Kot dru go pa je po -
memb no to, da bi bi lo nje go vo po zna van je knjig jam stvo kar naj boljšega iz ko rist ka
ko liôin sko ome je nih knjižnih zbirk.7

Od nos vod stev ka zen skih za vo dov do de ja vno sti knjižnic za za por ni ke se ra zli ku -
je od za vo da do za vo da. V ne ka te rih so knjižni ce vkl juôene v ce lot nost izva ja nih vzgoj -
nih de ja vno sti, v dru gih pa se nji ho va vlo ga ome ju je edi no le na iz po so jo ob so jen cem
knjig in re vij.

V pri me ru knjižnic v bol nišni cah, sa na to ri jih, eno tah so cial ne ga skrb stva – mo -
ra jo bi ti nji ho ve knjižne zbir ke za ra di vôasih do lgo traj nejšega bi van ja bol ni kov ozi ro -
ma oskr bo van cev v njih, ze lo ra zno li ke, saj to od loôa o nji ho vi vred no sti. Od go var ja -
ti mo ra jo priôako van jem pa cien tov, istoôasno pa tu di ustre za ti plan sko izva ja ni te ra pi ji.8

5 Prav tam.
6 Elż bie ta B. Zy bert, Knjižni ce v ka zen skih za vo dih. Oris pro ble ma ti ke, Varšava 1991, s. 25.
7 Prav tam.
8 Ire na Bo rec ka, Bi blio te ra pi ja – no va šan sa knji ge, Olsz tyn 1992, s. 55.
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Bi van je v zdra vstve ni usta no vi ne po me ni nuj no pre ki ni tve z ustal je ni mi živl jenj ski mi
na va da mi, v zve zi s tem bi knjižni ca mo ra la ustvar ja ti po go je nadaljn je ga so de lo van -
ja oskr bo van cev v kul tu ri. Lo ci ra na naj bo ta ko, da bo do ime li pa cien ti do nje la hek
do stop, knjižniôni pro sto ri naj bo do pro stor ni, da ne bo do ovi ra gi ban ju oseb na vo -
ziôkih ali z dru gi mi pri po moôki v pod po ro nji ho vi mo bil no sti, mo ra jo ak ti vi za cij sko de -
lo va ti na pa cien te. Za imo bil ne pa cien te, ki te kom do loôene ga ôasa ni so v stan ju pri -
ti v knjižni co ni ti sa mi, ni ti s po moôjo ose bja, je nuj no pri pra vl ja ti podi zbo re knjig iz
raz po ložlji vih zbirk, ki se jih do važa ali pri naša ne po sred no v bol nišniône so be, 
k po stel jam ta kih pa cien tov.

Rešitev za de ja vnost bol nih bral cev pred sta vl ja ra vno knjižni ca, ki se jo ob ra vna -
va kot te ra pe vt sko de la vni co, v okvi ru ka te re se pa cien ti lah ko ude ležuje jo re ci ta cij -
skih ak ti vno sti, veôerov gla sne ga bran ja ali li te rar nih raz prav, sreôanj z za ni mi vi mi
ljud mi, ki se jih po va bi v knjižni co. Pra vil no izva ja na oskr ba bol nih in lju di s po seb ni -
mi po tre ba mi s ôti vom je po mem ben ele ment bi blio te ra pi je.

Bi stve ni ele ment ta ke oskr be je bol nišniôni knjižniôar, nje go va oseb nost, spo sob -
nost po slušati soôlo ve ka, žel ja po ma ga ti, ne na zadn je tu di stro ko vnost. Z nje go ve stra -
ni ustre zno izbra no ôti vo bo za je ma lo tu di knji ge s pod roôij psi ho loške, pe da goške,
zdra vstve ne li te ra tu re, pa tu di od lom ke iz del, skrb no pri pra vl je ne z mi sli jo na kon -
kret ne bral ne po tre be bol ni kov.

Knjižne zbir ke knjižnic v bol nišniônih, zdra vi lišôih ali eno tah so cial ne ga skrb -
stva obiôaj no ni so ve li ke. Ne pre se ga jo ved no 1000 na slo vov.9 Naj po go stejši gla vni
de ja vnik ome je van ja ve li ko sti knjižne ga fon da teh knjižnic, pa vôasih tu di pre ne -
han ja nji ho ve de ja vno sti, je po manj kan je de nar ja. Za ra di te ga se tu di vo den je ta kih
knjižnic na Po lj skem ze lo po go sto po ja vl ja kot do dat na obve znost upra vne ga ali
sredn je ga me di cin ske ga ose bja: oseb, ki so veôino ma neu stre zno po klic no pri pra vl -
je ne za te obve zno sti, in kar je še slabše, ne ra zu me jo ved no te ra pe vt ske funk ci je knjig
in knjižnic.

Te ra pe vt ski pro ces se zaône te daj, ko knji ga in nje no be se di lo zaôen ja ta vpli va ti na
živl jen je bral ca. Ra vno za hval ju joô ustre zne mu ôti vu po sta ne jo pro ble mi ra zuml ji vejši,
utru ja joôe in na tre nut ke po lno trpl jen ja, po sta ne živl jen je bol ni ka laže spre jeml ji vo.
Pred po sta vl ja se, da ustre zno izbra no ôti vo po gla bl ja in bo ga ti oseb nost bol ne ga, mu
omo goôa pre ma go va ti last ne kri ze in mu po ma ga pri do se gan ju živl jenj skih cil jev. Za -
to pred sta vl ja ze lo po memb no se sta vi no de la bol nišniône ga knjižniôar ja sve to van je, nu -
de no te kom iz po so je. Po leg te ga lah ko knjižniôar or ga ni zi ra, na pri mer, pre gle de fil -
mov in gle da liških del v vi deo teh ni ki. Pa cien ti vi di jo v sti kih s knjižniôar jem možnost
vzdrževan ja ve zi z zu nan jim sve tom. Zan je je knjižniôar ne le ose ba, ki jim do sta vl ja
knji ge, paô pa pred sta vl ja tu di po ve za vo s tem, kar so mo ra li pu sti ti zu naj bol nišniônih
zi dov.

Iz zgo raj po ve da ne ga sle di, da so na lo ge bol nišniônih knjižnic spe ci fiône in izred -
no za hte vne, njih izved ba pa je odvi sna od iz poln je no sti vrste po go jev. Spe ci fi ka bi -
blio te ra pe vt skih na log te mel ji na nuj no sti po ve zo van ja de la v cil ju šir jen ja bral nih 

9 Elż bie ta B. Zy bert, De ja vnost ja vnih knjižnic v ko rist po seb nih ka te go rij upo rab ni kov..., 
s. 43.



na vad z vrsto pro svet nih ak ti vno sti za pri bližan je knji ge od je mal cem s kom pen za -
cij sko -te ra pe vt skim vpli van jem, s ka te rim se pa cien ta do ve de v no tran je ra vno ve sje,
se mu omo goôi vzpo sta vi tev ustre zne ga od no sa do svo je bo le zni in po vr ni tev ve sel ja
do živl jen ja in za do volj stva.10

Po go ji, ki mo ra jo bi ti iz poln je ni, za je ma jo pre dvsem ustre zne knjižne zbir ke ter
ustre zno pri pra vl je nost bol nišniône ga knjižniôar ja, pa tu di na klon je no vzdušje v zdra -
vstve ni usta no vi. Kaj ti, kar je tre ba po uda ri ti je to, da pred met zdra vstve no -te ra pe vt -
ske ga uôin ko van ja v bol nišni ci ni le bol ni or ga ni zem ali po sa me zni or gan pa cien ta,
pred met te ra pi je sta tu di nje go va oseb nost in za vest. 

Pa cien ti, pre bi va joôi na za pr tih od del kih zdra vstve nih usta nov, so hva ležni ude -
ležen ci ra zliônih ob lik in me tod bi blio te ra pe vt ske de ja vno sti. Ena naj eno sta vnejših je
gla sno bran je. Pa cien tom se lah ko be re v pro sto ru knjižni ce, v skup ni dne vni so bi za
bol ni ke ali v bol nišniôni so bi. Ve li ko lju di ni v stan ju bra ti za ra di osla bl je no sti vi da,
splošne osla be lo sti ali ne zmožno sti osre do toôiti se na vse bi no knji ge. Vsi ti bol ni ki pa
ze lo ra di pri sluh ne jo, ka dar nek do želi in tu di zna do bro pre bra ti za ni mi vo li te rar -
no be se di lo. Možno je bra ti krajše zgod be, po ezi jo ali pa po sa me zna po gla vja daljših
po ve sti. Re ci ti ra lah ko po va bl je ni igra lec ali ôlan ama ter ske umet niške sku pi ne. Sta -
rejši pa cien ti ra di po slušajo re ci ta ci je iz ust otrok. Na ze lo do ber spre jem med bol ni ki
na le ti jo ne pre dol gi li te rar ni do god ki, sreôan ja s pi sa tel ji, pred sta vi ve pe smi, raz pra -
ve o po sa me znih knji gah, fil mih ali gle da liških de lih. 

Bi blio te ra pe vt ska de ja vnost ra zbi ja mo no to nost živl jen ja bol ni ka, po ma ga mu 
po za bi ti na muône pro ble me, po ve za ne z bo le zni jo, je vir ôustve ne ga za do volj stva, ne -
na zadn je tu di bo ga ti no tran je živl jen je pa cien ta. Vred no je tu di uva ja ti me to de te ra -
pi je z glas bo, do bre ga spre je ma so de ležne tu di manjše raz sta ve slik in gra fik, or ga ni -
zi ra ne v pro sto rih knjižni ce.

V po vze tek je tre ba po uda ri ti, da je vlo ga knjižnic v bi blio te ra pe vt ski de ja vno sti ze -
lo po memb na. Ta vlo ga na mreô za je ma prak tiôno de ja vnost na pod roôju vpli van ja s
knji go v ra zliônih družbe nih okol jih (odvi sno od vrste da ne knjižni ce), nadal je, vpli -
van je z ustre znim od no som knjižniôar jev do od je mal cev ter z ustre znim izbi ran jem
bral ne ga gra di va, ter tu di po služevan je se me tod in ob lik de la z ra zliôni mi spe ci fiôni -
mi vrsta mi bral cev, po tre bu joôih po seb no oskr bo ali psi ho loško pod po ro.

Na splošno je tre ba ob li ko van je po lj ske ga mo de la bi blio te ra pi je na ve zo va ti pre -
dvsem na opra vl je no pio nir sko de lo na pod roôju de ja vno sti bol nišniônih knjižnic.
Prvi pra vil nik bol nišniône knjižni ce je zaôel vel ja ti le ta 1951, ob ja vl jen je bil kot pri -
lo ga k Na vo di lu št. 105 Mi ni stra za zdra vje. Kot je za pi sa no v tem Na vo di lu: „bol ni -
ki, z izje mo na le zl ji vo bol nih, ima jo pra vi co ude ležbe pri bran jih gra div ter pri po -
slušan jih ra dij skih od daj ter ude ležbe na ki no pred sta vah z do vol jen jem leôeôega
zdra vni ka”.

Le ta 1956 se je v zve zi z bol nišniônim knjižniôar stvom prviô ja vno ogla si la Da nu ta
Go styń ska, so usta no vi tel ji ca po lj ske bi blio te ra pi je, v le tu 1968 pa je izšla knji ga Wan -
de Ko za kie wicz Bral ne ak ti vno sti bol ni kov. V se dem de se tih le tih dvaj se te ga sto letja je

10 Wan da Ko za kie wicz, Bo że na Brzóz ka, Bol nišniôna knjižni ca za pa cien ta.. Sve to val ni vo diô,
Varšava 1984, s. 14.
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Fran ci szek Czaj kow ski pri Mest ni knjižni ci v To run ju usta no vil Me do do loško -in for -
ma ti vni cen ter za bral ne ak ti vno sti bol nih in ne pol no spo sob nih. Ve lik pri spe vek pri
spodbu jan ju bi blio te ra pi je je da lo tu di Združen je po lj skih knjižniôar jev.
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Tłumacz na język słoweński: Anton Bregar

SUMMARY
Acqu ain ting the Slo ve nian re ader with the mo del of po pu la ri sing the bi blio the ra -
py in so me ty pes of li bra ries in Po land.



Wio let ta Kar piak
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Choj ni cach 

Bi blio gra fia ana li tycz na 
do za jęć bi blio te ra peu tycz nych 

z oso ba mi za gro żo ny mi 
wy klu cze niem spo łecz nym, 

or ga ni zo wa nych w Ośrod ku 
Pro fi lak ty ki Ro dzin nej oraz 

w Miej skim Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej w Choj ni cach1

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 
Wstęp. I. Wy klu cze nie spo łecz ne – wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki. 
I.1. Wy klu cze nie spo łecz ne – wy ja śnie nia ter mi no lo gicz ne. I.2. Bez ro bo -
cie ja ko wy miar wy klu cze nia spo łecz ne go. II. Pla ców ki, w któ rych prze -
pro wa dzo ne zo sta ły za ję cia bi blio te ra peu tycz ne – krót ka cha rak te ry sty -
ka. II.1.Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej w Choj ni cach – ge ne za i pod -
sta wy funk cjo no wa nia. II.1.1. Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej – ce le i za -
da nia. II.2. Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach. III. Cha -
rak te ry sty ka grup uczest ni czą cych w spo tka niach bi blio te ra peu tycz nych.
IV. Bi blio gra fia ana li tycz na do za jęć bi blio te ra peu tycz nych. IV.1. Książ -
ki. IV.2. Do ku men ty au dio wi zu al ne – fil my. IV.3. Do ku men ty au dial ne 
– au dio bo oki. IV.4. Ar ty ku ły z cza so pism. IV.5. In ter net. Za koń cze nie.

Wstęp

W ostat nim cza sie na stą pił wzrost za in te re so wa nia pro ble ma ty ką wy klu -
cze nia spo łecz ne go. W związ ku z tym po wstał Ze spół Za da nio wy do
Spraw Re in te gra cji Spo łecz nej, któ ry opra co wał Na ro do wą Stra te gię 

1 Pra ca koń co wa na Stu diach Po dy plo mo wych Bi blio te ra pii w In sty tu cie Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go, na pi sa na pod kie run kiem dr. Wik to ra Czer -
nia ni na.
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In te gra cji Spo łecz nej (NSIS)2. Te ma tem pra cy jest do bór na rzę dzi do pra cy bi blio te -
ra peu ty z oso ba mi za gro żo ny mi wy klu cze niem spo łecz nym z po wo du dłu go trwa łe go
bez ro bo cia, gdyż w ta kiej wła śnie gru pie au tor ka mia ła przy jem ność pro wa dzić za ję -
cia bi blio te ra peu tycz ne ja ko jed ne z wie lu za jęć wpi sa nych w ra my pro jek tów unij nych.
By ły to spo tka nia cy klicz ne, or ga ni zo wa ne w Ośrod ku Pro fi lak ty ki Ro dzin nej oraz 
w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach.

Ce lem pra cy jest przy bli że nie pro ble mu osób dłu go trwa le bez ro bot nych ja ko gru -
py na ra żo nej na mar gi na li za cję spo łecz ną, a tak że wska za nie na for mę po mo cy te go
ty pu oso bom po przez za ję cia bi blio te ra peu tycz ne. Au tor ka prze ko na ła się, że po mi mo
iż pro blem wy klu cze nia jest po wszech nie obec ny w dzi siej szym spo łe czeń stwie, to
brak jest roz wią zań wy ko rzy stu ją cych bi blio te ra pię ja ko me to dę wspo ma ga ją cą oso -
by do ro słe po zo sta ją ce przez dłuż szy czas bez pra cy. 

Ar ty kuł ma for mę bi blio gra fii ana li tycz nej, opar tej na kil ku let niej pra cy au tor ki 
z oso ba mi bez ro bot ny mi. Wy mie nio ne tu książ ki i in ne ma te ria ły by ły pod sta wą two -
rze nia za jęć i wszyst kie zo sta ły w nich wy ko rzy sta ne. Ich do bór uza leż nio ny był od pre -
fe ren cji osób uczest ni czą cych w spo tka niach i był do ko ny wa ny po uprzed nich roz mo -
wach z za in te re so wa ny mi, a tak że po prze pro wa dze niu an kie ty ma ją cej na ce lu
od kry cie czy tel ni czych pre fe ren cji ba da nych. 

Pra ca skła da się z czte rech roz dzia łów.
Aby do brze zro zu mieć pro blem wy klu czo nych bez ro bot nych, au tor ka po ku si ła się

o wy ja śnie nie ter mi nów „wy klu cze nie spo łecz ne” oraz „bez ro bo cie”, z czym moż na
się za po znać w pierw szym roz dzia le pra cy.

Roz dział dru gi sta no wi po bież ny opis ośrod ków, w któ rych od by wa ły się spo tka -
nia grup bi blio te ra peu tycz nych. 

Roz dział trze ci za wie ra ogól ną cha rak te ry sty kę grup.
Na to miast roz dział czwar ty to bi blio gra fia ana li tycz na ma te ria łów wy ko rzy sta -

nych w ra mach warsz ta tów bi blio te ra peu tycz nych.
Ja ko na rzę dzie po moc ni cze zo sta ła wy ko rzy sta na ana li za i kry ty ka pi śmien nic twa,

któ ra po zwo li ła na wy ty po wa nie przy dat nej li te ra tu ry pod czas za jęć bi blio te ra peu -
tycz nych. By ła ona rów nież pod sta wą do opra co wa nia teo re tycz nej czę ści pra cy.

I. Wy klu cze nie spo łecz ne – wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki

I.1. Wy klu cze nie spo łecz ne – wy ja śnie nia ter mi no lo gicz ne

Sto so wa nie na zwy „wy klu cze nie spo łecz ne” w pol skich do ku men tach pu blicz nych 
i li te ra tu rze jest ra czej no wym tren dem – po ję cie to po ja wia się bo wiem do pie ro na

2 Na ro do wa Stra te gia In te gra cji Spo łecz nej dla Pol ski, http://docs.go ogle.com/vie wer?a=v
&q=ca che:EvXMeoQg4r4J:www.mpips.gov.pl/user fi les/Fi le/mps/NSIS.pdf+in te gra cja+spo
%C5%82ecz na+mi ni ster stwo+pra cy&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgq8SHiI9GmscR4
fWVCjoURnzDPatvhoYojBtugupadYETnA4JZHhm9Qb2-f3T0LcdY2JKmEVj-Z0jHwzX6NNh5tv
NfvxsJxHIKzVyQZYsSwlRx-wPCar_tn0DeJLgxNGn5EYzk&sig=AHIEtbR2DRmLmwXmo9XNgU
PlR3UYfC9YrA, s. 11.



po cząt ku XXI wie ku3. Rów no znacz ne okre śle nia to: wy łą cze nie spo łecz ne i eks klu -
zja spo łecz na4. 

Ter min „eks klu zja spo łecz na” zo stał wpro wa dzo ny we Fran cji w la tach sześć dzie -
sią tych XX wie ku i ozna cza do słow nie usu nię cie, wy łą cze nie, wy klu cze nie5. Ry szard
Szar fen berg opra co wał wła sny kra jo braz ję zy ko wy ter mi nu „wy klu cze nie spo łecz ne”,
wśród okre śleń po krew nych wy mie nia mię dzy in ny mi: ubó stwo, upo śle dze nie spo -
łecz ne, de pry wa cję spo łecz ną, od rzu ce nie, mar gi na li za cję, nie do sto so wa nie, dez in te -
gra cję, od osob nie nie, alie na cję, izo la cję, de gra da cję, de sta bi li za cję, pa syw ność6. 

Wy klu cze nie spo łecz ne czę sto jest ro zu mia ne ja ko ogra ni cze nie lub brak moż li wo -
ści ko rzy sta nia przez jed nost ki, gru py czy spo łecz no ści z przy słu gu ją cych im praw oby -
wa tel skich, pro wa dzą ce do osła bie nia lub ze rwa nia wię zi z resz tą spo łe czeń stwa (mar -
gi na li za cji, upo śle dze nia spo łecz ne go, de gra da cji)7. Jest zja wi skiem wie lo wy mia ro wym
i trud nym do jed no znacz ne go zde fi nio wa nia. Au tor ka pra cy przyj mu je, ja ko naj bar dziej
spre cy zo wa ną, de fi ni cję Ka zi mie ry Wódz, że wy klu cze nie spo łecz ne sta no wi sku mu -
lo wa ny efekt od dzia ły wa nia nie ko rzyst nych wa run ków ży cia (ubó stwo ma te rial ne,
nie do stat ki ka pi ta łu spo łecz ne go i kul tu ro we go), pro ce sów spo łecz nych zwią za nych
z glo bal ny mi prze kształ ce nia mi go spo dar czy mi (dez in du stria li za cją, re struk tu ry za cją,
upad kiem branż i re gio nów i tak da lej), in dy wi du al nych de fi cy tów (ni skie kwa li fi ka -
cje, nie peł no spraw ność, cho ro ba i in ne), bra ku od po wied niej ochro ny praw nej, so -
cjal nej, do stę pu do za so bów i in sty tu cji spo łecz nych, dys kry mi na cji lub prze mo cy ze
stro ny in nych osób bądź grup8. Wśród grup osób za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz -
nym Na ro do wa Stra te gia In te gra cji Spo łecz nej dla Pol ski wy róż nia gru py naj bar dziej
po dat ne oraz po waż nie za gro żo ne wy klu cze niem. Są wśród nich:

n dzie ci i mło dzież ze śro do wisk za nie dba nych,
n dzie ci wy cho wu ją ce się po za ro dzi ną,
n ko bie ty sa mot nie wy cho wu ją ce dzie ci,
n ko bie ty po zo sta ją ce po za ryn kiem pra cy,
n ofia ry pa to lo gii ży cia ro dzin ne go,
n oso by o ni skich kwa li fi ka cjach,
n oso by bez ro bot ne,
n oso by dłu go okre so wo bez ro bot ne,

3 R. Szar fen berg, Mar gi na li za cja i wy klu cze nie spo łecz ne – pa no ra ma ję zy ko wo -teo re tycz na, 
w: Ubó stwo i wy klu cze nie spo łecz ne. Per spek ty wa po znaw cza, red. Ry szard Szar fen berg, Ce za ry
Żo łę dow ski, Ma ria The iss, War sza wa 2010, s. 122. 

4 Ibi dem, s. 126.
5 R. An to nów, Wy klu cze nie spo łecz ne ja ko pro blem po li ty ki spo łecz nej Unii Eu ro pej skiej, w: Ak -

sjo lo gicz ne i prak tycz ne aspek ty in te gra cji eu ro pej skiej, red. Ewa Ko zer ska, To masz Schef fler,
Wro cław 2007, s. 146.

6 R. Szar fen berg, op. cit., tab. 1, s. 130.
7 R. Szar fen berg, Ro dza je i for my ak tyw nej po li ty ki spo łecz nej, w: Po li ty ka spo łecz na. Pod ręcz -

nik aka de mic ki, red. G. Fir lit -Fe snak, M. Szyl ko -Skocz ny, War sza wa 2009, s. 325.
8 K. Wódz, Wpro wa dze nie, w: Pra ca so cjal na wo bec no wych ob sza rów wy klu cze nia spo łecz ne -

go. Mo de le teo re tycz ne, po trze by prak ty ki, red. Ka zi mie ra Wódz, Sa bi na Paw las -Czyż, To ruń
2008, s. 11.
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n oso by uza leż nio ne od al ko ho lu i nar ko ty ków,
n ży ją cy w bar dzo trud nych wa run kach miesz ka nio wych,
n nie peł no spraw ni i chro nicz nie cho rzy,
n oso by cho ru ją ce psy chicz nie,
n star sze oso by sa mot ne,
n opusz cza ją cy za kła dy kar ne,
n bez dom ni,
n imi gran ci,
n oso by na le żą ce do rom skiej mniej szo ści et nicz nej9.

We dług Bar ba ry Ko wal czyk głów ną przy czy ną wy klu cze nia spo łecz ne go jest bez -
ro bo cie, szcze gól nie wśród osób ma ją cych po waż ne trud no ści ze zna le zie niem pra cy,
zwią za ne mię dzy in ny mi z dłu go trwa łym bez ro bo ciem10. 

I.2. Bez ro bo cie ja ko wy miar wy klu cze nia spo łecz ne go

Zmia ny go spo dar cze zwią za ne z trans for ma cją ustro jo wą – upa dek wiel kich za kła dów
bądź ich prze kształ ca nie, a w kon se kwen cji utra ta za trud nie nia przez część oby wa te li 
– wy mu si ły na pol skim spo łe czeń stwie no wy spo sób funk cjo no wa nia. Bez ro bo cie sta ło
się jed nym z więk szych pro ble mów, któ re do ty ka du żą część spo łe czeń stwa11. Oso ba, któ -
ra tra ci pra cę, naj pierw zgła sza się do urzę du pra cy, aby uzy skać za si łek, prze szko le -
nie lub pra cę do raź ną12.

Okres wy pła ty za sił ku mo że wy no sić, w za leż no ści od sy tu acji na ryn ku pra cy, 6,
12 lub 18 mie się cy. Po upły wie te go cza su, je że li bez ro bot ny nie zna lazł za trud nie nia,
zwra ca się o po moc spo łecz ną13.

We dług usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy z dnia 20 kwiet -
nia 2004 ro ku14, do bez ro bot nych za li cza się w Pol sce oso by, któ re speł nia ją na stę pu -
ją ce wa run ki:

n po zo sta ją bez pra cy,
n nie uczą się w szko le (z wy jąt kiem uczą cych się w szko le dla do ro słych lub przy -

stę pu ją cych do eg za mi nu eks ter ni stycz ne go z za kre su tej szko ły, lub w szko le wyż -
szej, gdzie stu diu ją w for mie stu diów nie sta cjo nar nych),

n są zdol ne i go to we do pod ję cia za trud nie nia w peł nym wy mia rze cza su pra cy obo -
wią zu ją cym w da nym za wo dzie lub służ bie,

9 Na ro do wa Stra te gia In te gra cji Spo łecz nej dla Pol ski, op. cit., s. 61.
10 B. Ko wal czyk, Eko no mia spo łecz na w po mo cy spo łecz nej w Pol sce w wal ce z wy klu cze niem spo -

łecz nym, w: Pra ca so cjal na wo bec no wych ob sza rów wy klu cze nia spo łecz ne go, op.cit., s. 33.
11 G. Ma ku la, Po rad nic two za wo do we osób dłu go trwa le bez ro bot nych, w: Po rad nic two za wo do -

we dla osób z gru py szcze gól ne go ry zy ka. Wy bra ne aspek ty, War sza wa 2010, s. 152.
12 M. Ka baj, Pro gram prze ciw dzia ła nia ubó stwu i bez ro bo ciu, War sza wa 2000, s. 41.
13 Ibi dem.
14 Usta wa o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, w: Dz. U. 2004 Nr 99 poz.

1001, http://isap.sejm.gov.pl/Do wn lo ad?id=WDU20 04 0991001&ty pe=3 , Art. 2, s. 3.



n są za re je stro wa ne we wła ści wym dla miej sca za mel do wa nia sta łe go lub cza so we -
go po wia to wym urzę dzie pra cy,

n po szu ku ją za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej,
n ukoń czy ły 18 lat,
n nie ukoń czy ły 60 lat (ko bie ty) lub 65 lat (męż czyź ni),
n nie na by ły pra wa do eme ry tu ry lub ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy,
n nie są wła ści cie la mi lub po sia da cza mi nie ru cho mo ści rol nej o po wierzch ni użyt -

ków rol nych po wy żej 2 ha prze li cze nio wych,
n nie uzy sku ją przy cho dów pod le ga ją cych opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym

z dzia łów spe cjal nych pro duk cji rol nej, chy ba że do chód ta ki nie prze kra cza wy -
so ko ści prze cięt ne go do cho du z pra cy in dy wi du al nych go spo darstw rol nych 2 ha
prze li cze nio wych lub nie pod le ga ubez pie cze niom eme ry tal ne mu i ren to we mu,

n bę dąc oso ba mi nie peł no spraw ny mi, mo gą pod jąć pra cę co naj mniej w po ło wie
wy mia ru cza su pra cy,

n nie są tym cza so wo aresz to wa ne lub nie od by wa ją ka ry po zba wie nia wol no ści 
(z wy jąt kiem ka ry po zba wie nia wol no ści od by wa nej po za za kła dem kar nym 
w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go),

n nie uzy sku ją mie sięcz nie przy cho du w wy so ko ści prze kra cza ją cej po ło wę mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, z wy łą cze niem przy cho dów uzy ska nych z ty tu -
łu od se tek lub in nych przy cho dów od środ ków pie nięż nych zgro ma dzo nych na
ra chun kach ban ko wych,

n nie po bie ra ją na pod sta wie prze pi sów o po mo cy spo łecz nej za sił ku sta łe go,
n nie po bie ra ją świad cze nia pie lę gna cyj ne go lub do dat ku do za sił ku ro dzin ne go z ty -

tu łu sa mot ne go wy cho wy wa nia dziec ka i utra ty pra wa do za sił ku dla bez ro bot nych
na sku tek upły wu usta wo we go okre su je go po bie ra nia,

n nie po bie ra ją świad cze nia szko le nio we go,
n nie pod le ga ją obo wiąz ko wi ubez pie cze nia spo łecz ne go, z wy jąt kiem ubez pie cze -

nia spo łecz ne go rol ni ków1 5.

Szcze gól ne miej sce wśród bez ro bot nych zaj mu ją oso by po zo sta ją ce bez pra cy przez
dłuż szy czas, czy li tak zwa ni bez ro bot ni chro nicz nie16. Za bez ro bo cie chro nicz ne lub
dłu go okre so we uzna je się po zo sta wa nie w re je strze po wia to we go urzę du pra cy łącz -
nie przez po nad 12 mie się cy w cią gu ostat nich 2 lat, z wy łą cze niem okre sów od by wa -
nia sta żu i przy go to wa nia za wo do we go do ro słych17. 

Wśród osób nie mo gą cych zna leźć za trud nie nia przez dłuż szy czas są oso by bez ro -
bot ne bez kwa li fi ka cji za wo do wych. Nie ma ją one kwa li fi ka cji do wy ko ny wa nia ja kie -
go kol wiek za wo du po świad czo nych dy plo mem, świa dec twem, za świad cze niem in sty tu -
cji szko le nio wej lub in nym do ku men tem upraw nia ją cym do wy ko ny wa nia za wo du18.

15 Ibi dem, s. 3–5.
16 A. Pierz cha ła, Pa syw ność ja ko psy cho lo gicz ne źró dło trud no ści w pra cy z oso ba mi chro nicz -

nie bez ro bot ny mi, w: Po rad nic two za wo do we dla osób z gru py szcze gól ne go ry zy ka…, s. 136.
17 Usta wa o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, op. cit., s. 5.
18 Ibi dem.
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W li te ra tu rze przed mio tu moż na na tknąć się na okre śle nie dłu go trwa łe go bez ro -
bo cia ja ko bez ro bo cia pa to lo gicz ne go19. Ze wzglę du na ne ga tyw ną ko no ta cję nie bę -
dzie ono uży wa ne w ni niej szej pra cy.

Bez ro bot ni, któ rzy do świad cza ją wy klu cze nia spo łecz ne go i wsku tek swo jej sy tu -
acji ży cio wej nie są w sta nie wła snym sta ra niem za spo ko ić swo ich pod sta wo wych po -
trzeb ży cio wych oraz znaj du ją się w po ło że niu po wo du ją cym ubó stwo i unie moż li -
wia ją cym lub ogra ni cza ją cym uczest nic two w ży ciu za wo do wym, spo łecz nym,
ro dzin nym (dłu go trwa le bez ro bot ni, uza leż nie ni od al ko ho lu, z za bu rze nia mi psy -
chicz ny mi, bez dom ni) pod le ga ją opie ce po mo cy spo łecz nej20. Ta kie oso by we dług Bar -
ba ry Ko wal czyk ma ją szcze gól ną trud ność w zna le zie niu pra cy, a „je śli bez ro bo cie
prze dłu ża się, na ra sta po czu cie bez rad no ści i fa ta lizm, zmniej sza się mo ty wa cja i umie -
jęt no ści po szu ki wa nia pra cy, zmia ny za wo du czy kwa li fi ka cji. Po głę bia ją cy się nie do -
sta tek, izo la cja spo łecz na, nie moż ność zna le zie nia za trud nie nia, za leż ność od in nych,
upo ko rze nie, po czu cie ob ni że nia sta tu su i za mknię cia w do mu po gar sza ją sa mo po -
czu cie psy chicz ne”21. Na to miast Gra ży na Ma ku ła do da je jesz cze, że oso by dłu go trwa -
le bez ro bot ne czę sto ma ją złe sa mo po czu cie, cza sem wy stę pu je u nich po gor sze nie
sta nu zdro wia, fru stra cja, oba wy o los wła sny i naj bliż szych, po czu cie bra ku chę ci do
ży cia, za tra ce nie wia ry w sie bie, po czu cie, że nic od nich nie za le ży22.

We dług sta ty styk dłu go trwa le bez ro bot nych jest naj wię cej w gru pie wie ko wej po -
wy żej 45 lat z wy kształ ce niem gim na zjal nym oraz niż szym23.

Na mo cy usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy dłu go trwa le
bez ro bot ni zo sta li uzna ni za oso by bę dą ce w szcze gól nej sy tu acji na ryn ku pra cy i na -
le ży zmo ty wo wać je do róż ne go ro dza ju dzia łań ma ją cych na ce lu ich ak ty wi za cję za -
wo do wą. Dzię ki te mu sta no wią oni zna czą cy od se tek bez ro bot nych ob ję tych pro gra -
ma mi i pro jek ta mi zwią za ny mi z ta ką ak ty wi za cją24. Wła śnie w tę sfe rę po mo cy
wy klu czo nym wpi sa ne zo sta ły, ja ko jed ne z wie lu, za ję cia bi blio te ra peu tycz ne, któ re
pro wa dzi au tor ka pra cy. 

II. Pla ców ki, w któ rych prze pro wa dzo ne zo sta ły za ję cia 
bi blio te ra peu tycz ne – krót ka cha rak te ry sty ka

II.1. Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej w Choj ni cach 
– ge ne za i pod sta wy funk cjo no wa nia

Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej w Choj ni cach po wstał w li sto pa dzie 2005 ro ku w wy -
ni ku wej ścia w ży cie uchwa ły Ra dy Miej skiej w Choj ni cach w spra wie utwo rze nia ta -
kie go ośrod ka 25. Jest to od tej po ry jed nost ka or ga ni za cyj na Gmi ny Miej skiej Choj ni ce,

19 M. Ka baj, op. cit., s. 23.
20 B. Ko wal czyk, op. cit., s. 38.
21 Ibi dem.
22 G. Ma ku ła, op. cit., s. 152.
23 Ibi dem, s. 153.
24 Ibi dem, s. 154.
25 Uchwa ła Nr XXXIX/352/05 Ra dy Miej skiej w Choj ni cach z dnia 28 li sto pa da 2005 ro ku 

– ko pia w po sia da niu au tor ki.



pro wa dzą ca go spo dar kę fi nan so wą w for mie jed nost ki bu dże to wej. Nad zór nad Ośrod -
kiem spra wu je Bur mistrz Mia sta Choj ni ce. Wcze śniej za da nia z za kre su pro fi lak ty ki al -
ko ho lo wej pro wa dzo ne by ły bez po śred nio przez Urząd Miej ski w Choj ni cach.

Ośro dek funk cjo nu je na pod sta wie:

n usta wy z dnia 26 paź dzier ni ka 1982 ro ku o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw -
dzia ła niu al ko ho li zmo wi (tekst jed no li ty z 2002 ro ku, Dz. U. Nr 147, poz. 1231 
z póź niej szy mi zmia na mi),

n usta wy z dnia 24 kwiet nia 1997 ro ku o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii (Dz. U. 
z 2003 ro ku, Nr 24, poz. 198 z póź niej szy mi zmia na mi),

n usta wy z dnia 29 lip ca 2005 ro ku o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie (Dz. U.
z 2005 ro ku, Nr 180, poz. 1493),

n usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro ku o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty z 2001
ro ku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź niej szy mi zmia na mi),

n usta wy z dnia 26 li sto pa da 1998 ro ku o fi nan sach pu blicz nych (tekst jed no li ty 
z 2003 ro ku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z póź niej szy mi zmia na mi),

n usta wy z dnia 13 czerw ca 2003 ro ku o za trud nie niu so cjal nym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143),

n usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994 ro ku o ra chun ko wo ści (tekst jed no li ty z 2002 ro -
ku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z póź niej szy mi zmia na mi),

n roz po rzą dze nia Mi ni stra Fi nan sów z dnia 29 grud nia 2000 ro ku w spra wie szcze -
gó ło wych za sad go spo dar ki fi nan so wej jed no stek bu dże to wych, za kła dów bu dże -
to wych, go spo darstw po moc ni czych jed no stek bu dże to wych oraz szcze gó ło wych za -
sad i ter mi nów rocz nych roz li czeń i wpłat do bu dże tu przez za kła dy bu dże to we 
i go spo dar stwa po moc ni cze jed no stek bu dże to wych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) 26.

Pod sta wą go spo dar ki fi nan so wej Ośrod ka są środ ki fi nan so we z bu dże tu gmi ny,
prze zna czo ne na re ali za cję za dań wła snych gmi ny, oraz środ ki fi nan so we z bu dże tu
cen tral ne go na re ali za cję za dań zle co nych27.

Na sie dzi bę Ośrod ka za adap to wa no i wy re mon to wa no wcze śniej szy punkt we te -
ry na ryj ny. Na par te rze znaj du ją się: sa la przed szkol na, kuch nia, sa la gim na stycz na 
i to a le ty. Pierw sze pię tro zaj mu je ma ga zyn, po kój so cjal ny (w któ rym wszy scy przy -
cho dzą cy mo gą za pa rzyć so bie her ba tę lub ka wę i chwi lę po sie dzieć), dwa po ko je
kon sul ta cyj ne, sa la te ra peu tycz na, kom pu te ro wa, sal ka na rad oraz po kój oso by peł nią -
cej funk cję dy rek to ra28.

II.1.1. Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej – ce le i za da nia
Ośro dek re ali zu je za da nia wła sne i zle co ne mia sta – z uwzględ nie niem Miej skie go
Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych. Są one zwią za ne
z pro fe sjo nal nym świad cze niem po mo cy:

26 Ibi dem, s. 2.
27 Ibi dem.
28 Z ob ser wa cji wła snej au tor ki tej pra cy.
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n oso bom z pro ble mem uza leż nień od al ko ho lu i in nych sub stan cji psy cho ak-
tyw nych,

n mło dzie ży eks pe ry men tu ją cej i na ra żo nej na uza leż nie nia,
n oso bom współ uza leż nio nym od al ko ho lu i in nych sub stan cji psy cho ak tyw nych,
n oso bom pod le ga ją cym wy klu cze niu spo łecz ne mu,
n oso bom do tknię tym prze mo cą w ro dzi nie,
n dzie ciom z ro dzin dys funk cyj nych29.

Po moc owa po le ga na:

n udzie la niu po rad i kon sul ta cji z za kre su pro ble ma ty ki uza leż nień i współ uza leż -
nień,

n pro wa dze niu po rad nic twa i in ter wen cji w za kre sie prze ciw dzia ła nia prze mo cy 
w ro dzi nie,

n pro wa dze niu in ter wen cji kry zy so wej, w szcze gól no ści po rad nic twa z za kre su:
— pra wa (praw nik),
— psy cho lo gii (psy cho log),
— pra cy ku ra to ra są do we go (ku ra tor),
— pe da go gi ki (pe da gog -so cjo te ra peu ta),
— pra cy so cjal nej (pra cow nik so cjal ny Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej),
— psy cho te ra pii uza leż nień (spe cja li sta psy cho te ra pii uza leż nień),
— prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie (psy cho log, po li cjant Ko men dy Po wia -

to wej Po li cji w Choj ni cach, praw nik),
— psy chia trii (psy chia tra);

n udzie la niu świad czeń edu ka cyj nych oso bom uza leż nio nym i ich ro dzi nom,
n in for mo wa niu o szko dli wo ści nad uży wa nia al ko ho lu oraz mo ty wo wa niu do pod -

ję cia le cze nia,
n pro wa dze niu dzia łal no ści pro fi lak tycz nej i szko le nio wo -edu ka cyj nej,
n wspie ra niu i do fi nan so wy wa niu dzia łal no ści świe tlic po po łu dnio wych,
n ko or dy no wa niu i po mo cy w re ali za cji za jęć pro fi lak tycz nych gru po wych i in dy wi -

du al nych dla dzie ci i mło dzie ży,
n współ pra cy z pla ców ka mi zaj mu ją cy mi się roz wią zy wa niem pro ble mów uza leż nień

oraz gru pa mi sa mo po mo co wy mi,
n współ pra cy w bu do wie lo kal nej ko ali cji osób, służb, or ga ni za cji i in sty tu cji w spra -

wie prze ciw dzia ła nia uza leż nie niom,
n ana li zo wa niu i opra co wy wa niu son da ży okre śla ją cych ska lę lo kal nych pro ble mów

z za kre su uza leż nień (al ko ho lizm, nar ko ma nia) oraz prze mo cy, na pod sta wie in -
for ma cji prze ka zy wa nych z po szcze gól nych szkół,

n wspie ra niu i ko or dy na cji pro jek tów EFS (Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny),
n opra co wy wa niu i re ali za cji pro gra mów ochro ny ofiar prze mo cy w ro dzi nie30.

29 Uchwa ła Nr XXXIX/352/05 Ra dy Miej skiej w Choj ni cach z dnia 28 li sto pa da 2005 r., op.
cit., s. 3.

30 Ibi dem.



Ośro dek współ pra cu je z Miej ską Ko mi sją Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych w za kre sie po dej mo wa nia czyn no ści zmie rza ją cych do orze cze nia o za sto so wa -
niu wo bec oso by uza leż nio nej od al ko ho lu obo wiąz ku pod da nia się le cze niu w za kła -
dzie lecz nic twa od wy ko we go31. 

Za pra wi dło we dzia ła nie Ośrod ka od po wie dzial ny jest je go dy rek tor – Agniesz ka
Kor tas -Ko czur, któ ra rów no cze śnie peł ni funk cję peł no moc ni ka Bur mi strza Mia sta
Choj ni ce do spraw uza leż nień. Do za dań dy rek to ra na le ży:

n two rze nie wa run ków do re ali za cji za dań sta tu to wych,
n pro wa dze nie dzia łal no ści zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
n dba łość o mie nie Ośrod ka i wła ści wą go spo dar kę tym mie niem,
n za wie ra nie i roz wią zy wa nie umów o pra cę z pra cow ni ka mi, za wie ra nie in nych

umów cy wil no -praw nych na pod sta wie peł no moc nic twa udzie lo ne go przez Bur -
mi strza Mia sta Choj ni ce, a tak że za pew nie nie pra wi dło wej or ga ni za cji pra cy per -
so ne lu Ośrod ka,

n skła da nie rocz nych spra woz dań z dzia łal no ści Ośrod ka32. 

W ro ku 2007 Ośro dek re ali zo wał pro jekt In te gra cja Spo łecz na Miesz kań ców po -
przez Uczest nic two w Choj nic kim Klu bie In te gra cji Spo łecz nej. Był on współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go i obej mo wał za ję cia (w tym
za ję cia bi blio te ra peu tycz ne pro wa dzo ne przez au tor kę) dla osób za gro żo nych wy klu -
cze niem spo łecz nym, szko le nia i przy go to wa nia za wo do we w miej scu pra cy33. 

W ich ra mach re ali zo wa no:

n po rad nic two za wo do we – po moc psy cho lo gicz na in dy wi du al na i gru po wa (na za -
ję ciach Grup Roz wo ju Oso bo we go),

n za ję cia warsz ta to we: „Ob słu ga kom pu te ra i po szu ki wa nie in for ma cji za po mo cą In -
ter ne tu”, „Ak tyw ne po szu ki wa nie pra cy”,

n za ję cia bi blio te ra peu tycz ne po le ga ją ce na pra cy z ma te ria łem bi blio tecz nym: książ -
ko wym, pra so wym i fil mo wym, do bra nym pod ką tem pro ble mów be ne fi cjen tów
osta tecz nych,

n szko le nia w trzech kie run kach od po wia da ją cych po trze bom lo kal ne go ryn ku pra -
cy: „No wo cze sny sprze daw ca i bu kie ciarz”, „Pra cow nik ob słu gi tu ry sty ki – re cep -
cjo ni sta z pod sta wa mi ję zy ka nie miec kie go”, „Ma ga zy nier z ob słu gą wóz ków wi -
dło wych”,

n przy go to wa nie za wo do we w miej scu pra cy34. 

Ogól nym ce lem za jęć w Klu bie In te gra cji Spo łecz nej by ło ogra ni cze nie zja wi ska
mar gi na li za cji spo łecz nej oraz przy go to wa nie miesz kań ców Choj nic znaj du ją cych się

31 Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach, http://bip.mia sto choj ni -
ce.pl/?pid=314

32 Uchwa ła Nr XXXIX/352/05, s. 4–5.
33 Z ob ser wa cji wła snej au tor ki tej pra cy.
34 Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach, http://bip.mia sto choj ni -

ce.pl/?pid=314.
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w szcze gól nie trud nej sy tu acji, to jest dłu go trwa le bez ro bot nych, ko rzy sta ją cych z po -
mo cy spo łecz nej i po cho dzą cych ze śro do wisk, w któ rych ist nie je pro blem al ko ho lo -
wy, do po wro tu na ry nek pra cy. 

II.2. Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach utwo rzo ny zo stał Uchwa łą Nr
XIV/90/90 Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Choj ni cach z dnia 27 kwiet nia 1990 ro ku35.
Sie dzi ba Ośrod ka znaj du je się w bu dyn ku przy uli cy Wy so kiej 1 w Choj ni cach i są sia -
du je z tu tej szą Miej ską Bi blio te ką Pu blicz ną.

Ośro dek re ali zu je za da nia zle ca ne gmi nie i za da nia wła sne gmi ny.
Dzia ła na pod sta wie:

n usta wy z dnia 29 li sto pa da 1990 ro ku o po mo cy spo łecz nej (Dz. U. z 1998 ro ku,
Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz ak tów wy ko naw czych do tej usta wy,

n usta wy z dnia 26 li sto pa da 1998 ro ku o fi nan sach pu blicz nych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z późn. zm.),

n usta wy z dnia 1 grud nia 1994 ro ku o za sił kach ro dzin nych, pie lę gna cyj nych i wy -
cho waw czych (Dz. U. z 1998 ro ku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

n uchwa ły Ra dy Miej skiej w Choj ni cach w spra wie upo waż nień do wy da nia de cy zji
ad mi ni stra cyj nych36.

Do za dań Ośrod ka na le żą:

n two rze nie wa run ków or ga ni za cyj nych funk cjo no wa nia po mo cy spo łecz nej, w tym
roz bu do wa nie zbęd nej in fra struk tu ry so cjal nej,

n ana li zy i oce ny zja wisk ro dzą cych za po trze bo wa nie na świad cze nia po mo cy spo -
łecz nej,

n po bu dza nie spo łecz nej ak tyw no ści osób w za spo ka ja niu nie zbęd nych po trzeb ży -
cio wych ich i ich ro dzin,

n pro wa dze nie Dzien ne go Do mu Po mo cy Spo łecz nej,
n pro wa dze nie Schro ni ska dla Bez dom nych Męż czyzn,
n przy zna wa nie i wy pła ca nie prze wi dzia nych usta wą świad czeń,
n pra ca so cjal na, ro zu mia na ja ko dzia łal ność za wo do wa ukie run ko wa na na po moc

oso bom i ro dzi nom we wzmoc nie niu lub od zy ska niu zdol no ści do funk cjo no wa -
nia w spo łe czeń stwie oraz na two rze nie wa run ków sprzy ja ją cych te mu ce lo wi37.

Obec nie w struk tu rach Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach dzia -
ła ją mię dzy in ny mi na stę pu ją ce pla ców ki: 

35 Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach, http://bip.mia sto choj ni -
ce.pl/in dex.php?pid=71.

36 Uchwa la Nr XLII/464/02 Ra dy Miej skiej w Choj ni cach z dnia 28 stycz nia 2002 r. – ko pia
w po sia da niu au tor ki.

37 Ibi dem, s. 2.



n Dom Dzien ne go Po by tu,
n Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie,
n Ja dło daj nia przy Pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski,
n Choj nic ki Bank Żyw no ści,
n Noc le gow nia dla Bez dom nych Męż czyzn38.

Usłu gi opie kuń cze w ra mach za dań wła snych gmi ny świad czo ne są przez opie -
kun ki za trud nio ne w Ośrod ku39. 

Wspo mnia ne wy żej in sty tu cje za pew nia ją róż ne for my po mo cy o cha rak te rze ob -
li ga to ryj nym oraz fa kul ta tyw nym. Ośrod ki te mię dzy in ny mi udzie la ją tym cza so we go
miej sca noc le go we go, za pew nia ją ca ło dzien ny po byt, pod sta wo we świad cze nia opie -
kuń cze, re lak sa cyj no -kul tu ro we oraz edu ka cyj ne, a tak że po sił ki w cza sie po by tu40. 

Fun du sze na dzia ła nie Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach przy -
zna wa ne są w Wy dzia le Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du Wo je wódz kie go w Gdań sku, a na -
stęp nie prze ka zy wa ne do Urzę du Miej skie go w Choj ni cach, skąd tra fia ją na kon to
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. Za da nia wła sne są fi nan so wa ne z bu dże tu gmi ny41.

We dług da nych z 1 stycz nia 2011 ro ku Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Choj -
ni cach za trud niał sie dem dzie siąt osób na umo wę o pra cę, w tym trzy oso by ob słu gu ją -
ce Dom Dzien ne go Po by tu, pięć osób w Śro do wi sko wym Do mu Sa mo po mo cy i dwie
oso by w Noc le gow ni dla Bez dom nych Męż czyzn. Opła tę za po byt w ośrod kach wspar -
cia usta lał pod miot kie ru ją cy, w tym wy pad ku Gmi na Choj ni ce. 

Za pra wi dło we funk cjo no wa nie Ośrod ka oraz za je go mie nie od po wie dzial ny jest
je go dy rek tor – Elż bie ta Szcze pań ska. Do za dań dy rek to ra na le ży:

n re pre zen to wa nie Ośrod ka na ze wnątrz, 
n or ga ni za cja pra cy i spra wo wa nie nad zo ru nad re ali za cją za dań przez po szcze gól -

nych pra cow ni ków,
n wy ko ny wa nie czyn no ści wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy, w od nie sie niu dopra -

cow ni ków ośrod ka, 
n dba nie o pra wi dło wość pla nu fi nan so we go i je go re ali za cję,
n wy da wa nie de cy zji z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej zgod nie z udzie lo nym upo -

waż nie niem42.

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej re ali zu je wie le pro jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

38 In for ma cje zgro ma dzo ne na pod sta wie wy wia du, prze pro wa dzo ne go 28 paź dzier ni ka
2011 r. z pra cow ni kiem Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach – Mag dą Ga lec;
no tat ki z wy wia du w po sia da niu au tor ki.

39 Ibi dem.
40 Z ob ser wa cji wła snej au tor ki tej pra cy.
41 In for ma cje zgro ma dzo ne na pod sta wie wy wia du z pra cow ni kiem Miej skie go Ośrod ka po -

mo cy Spo łecz nej w Choj ni cach – Mag dą Ga lec.
42 Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach,http://bip.mia sto choj ni -

ce.pl/in dex.php?pid=106
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Głów ną ideą te go ty pu pro jek tów jest zwięk sze nie ak tyw no ści za wo do wej pod opiecz -
nych, umoż li wia ją cej im po wrót na otwar ty ry nek pra cy. Gru pę do ce lo wą sta no wią oso -
by w wie ku ak tyw no ści za wo do wej ko rzy sta ją ce z po mo cy spo łecz nej, w tym bez ro -
bot ni, a zwłasz cza oso by o ni skich lub nie ak tu al nych już kwa li fi ka cjach za wo do wych.
Sto su je się na rzę dzia w po sta ci kon trak tu so cjal ne go i Pro gra mu Ak tyw no ści Lo kal nej.
Szko le nia w ra mach Ak tyw nej In te gra cji do tej po ry obej mo wa ły szko le nia za wo do we:
„No wo cze sny sprze daw ca”, „Pra cow nik biu ro wy”, „Pra wo jaz dy kat. B”. W ich ra mach
uczest ni cy zo bo wią za ni by li do bra nia udzia łu w ta kich za ję ciach, jak:

n spe cja li stycz ne po rad nic two psy cho lo ga,
n spe cja li stycz ne po rad nic two praw ni ka,
n gru pa roz wo ju oso bo we go,
n in dy wi du al ne po rad nic two za wo do we,
n warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy,
n sa mo po mo co wa gru pa bi blio te ra peu tycz na43.

W cza sie trwa nia każ de go z pro jek tów uczest ni cy ob ję ci by li po mo cą fi nan so wą 
w po sta ci za sił ków.

III. Cha rak te ry sty ka grup uczest ni czą cych 
w spo tka niach bi blio te ra peu tycz nych44

Cy klicz ne za ję cia bi blio te ra peu tycz ne z oso ba mi dłu go trwa le bez ro bot ny mi au tor ka pro -
wa dzi od 2006 ro ku. Po cząt ko wo od by wa ły się one w Ośrod ku Pro fi lak ty ki Ro dzin nej
w Choj ni cach, a obec nie ma ją miej sce w tu tej szym Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz -
nej. Spo tka nia od by wa ją się w ra mach pro jek tów do fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej -
ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Za ję cia bi blio te ra peu tycz ne są jed nym 
z wie lu dzia łań re ali zo wa nych w każ dym z pro jek tów. Z uczest ni ka mi za wie ra ny jest kon -
trakt za pew nia ją cy ano ni mo wość i za cho wa nie ta jem ni cy wy po wie dzi.

Je den cykl (z prze pro wa dzo nych do tej po ry), w za leż no ści od za po trze bo wa nia,
wy no sił oko ło 30 go dzin. Rocz nie na spo tka nia przy cho dzi ło od 2 do 4 grup, li czą cych
1 2–15 osób każ da. Wiek uczest ni ków był zróż ni co wa ny – prze wa ża ły oso by po 45 ro -
ku ży cia, ale zda rzy ły się dwie gru py, w któ rych zna la zły się oso by ma ją ce 25 lat i nie -
wie le wię cej oraz gru pa osób do 24 ro ku ży cia. Zde cy do wa ną więk szość sta no wi ły ko -
bie ty, a wśród nich po sia da ją ce wię cej niż jed no dziec ko, cza sa mi by ły to mat ki
sa mot nie wy cho wu ją ce dzie ci, ale w za ję ciach uczest ni czy ły też bez dziet ne, sa mot ne
pan ny. W spo tka niach wzię ło udział za le d wie kil ku męż czyzn. Wy kształ ce nie osób
przy cho dzą cych na za ję cia wa ha ło się od (w po rząd ku ro sną cym) pod sta wo we go do
za wo do we go lub nie peł ne go śred nie go. Tyl ko jed na oso ba mia ła wy kształ ce nie wyż -
sze li cen cjac kie. W zde cy do wa nej więk szo ści by ły to oso by do świad czo ne ży cio wo,

43 Z ob ser wa cji wła snej au tor ki tej pra cy.
44 Charakterystyka grup powstała na podstawie obserwacji autorki.



bo ry ka ją ce się z róż ne go ro dza ju pro ble ma mi, ta ki mi jak znę ca nie fi zycz ne i/lub psy -
chicz ne in ne go człon ka ro dzi ny lub kon ku ben ta, al ko ho lizm, de pre sja, zły stan zdro -
wia (nie kwa li fi ku ją cy jed nak do uzy ski wa nia świad czeń), sa mo bój stwo człon ka ro -
dzi ny, ubó stwo, pro ble my miesz ka nio we, a na wet bez dom ność. 

Au tor ka, przy go to wu jąc ma te ria ły na za ję cia, kon sul to wa ła się z pra cow ni ka mi so -
cjal ny mi, a tak że or ga ni zo wa ła po je dyn cze spo tka nia, w ra mach któ rych sta ra ła się ze -
brać jak naj więk szą ilość in for ma cji mo gą cych po móc w do bo rze li te ra tu ry. By ły to
przede wszyst kim roz mo wy z sa my mi uczest ni ka mi oraz ano ni mo wa an kie ta ma ją ca
spre cy zo wać za in te re so wa nia i pre fe ren cje czy tel ni cze uczest ni ków. Część ksią żek i ich
sub sty tu tów zo sta ła uży ta jed no ra zo wo (na kon kret ne po trze by da nej gru py), ale część
z nich po słu ży ła do pra cy w kil ku gru pach. Przy dat ną in for ma cją w do bo rze ma te ria -
łów by ło tak że okre śle nie płci uczest ni ków (in na li te ra tu ra uży wa na by ła w gru pie sa -
mych ko biet, a in na, gdy do gru py przy łą cza li się męż czyź ni) oraz wy bra ny przez
uczest ni ków ro dzaj przy ucze nia do za wo du. Wszy scy bez ro bot ni bo wiem, przy stę pu -
jąc do pro jek tu, de cy do wa li o ro dza ju kwa li fi ka cji, ja ki chcie li by zdo być. Wśród te ma -
tów or ga ni zo wa nych szko leń zna la zły się: no wo cze sny sprze daw ca, ho te lar stwo, bu -
kie ciar stwo, pra wo jaz dy kat. B, fry zjer stwo, sty li za cja pa znok ci, opie ka nad oso ba mi
cho ry mi. 

W tym miej scu au tor ka pra gnie za zna czyć, że ma te ria ły uży te w cza sie spo tkań by -
ły przy dat ne w kon kret nej gru pie osób, w od nie sie niu do kon kret nych pro ble mów i nie -
ko niecz nie mo gą słu żyć ja ko wzór do pra cy z in ny mi gru pa mi osób do ro słych do tknię -
tych bez ro bo ciem. 

Wśród ma te ria łów uży tych w ra mach za jęć zna la zły się książ ki bądź ich frag men -
ty, ar ty ku ły z ga zet i cza so pism, ar ty ku ły z In ter ne tu, od by ło się kil ka pro jek cji fil mo -
wych, wy ko rzy sta no au dio bo oki, po ka za no e -bo oki. Za ję cia nie mia ły cha rak te ru za -
mknię te go, to zna czy nie za wsze od by wa ły się w jed nym po miesz cze niu – zda rza ły się
wyj ścia do ki na, bi blio te ki, sa li kom pu te ro wej, biu ra ka rier, re stau ra cji. Au tor ka sta -
ra ła się, aby każ da z pro wa dzo nych grup przy naj mniej raz wy szła po za te ren Ośrod -
ka, co słu ży ło lep szej in te gra cji gru py. Nie jed no krot nie wpla ta ne by ły za ję cia ma nu -
al ne, któ re wy jąt ko wo en tu zja stycz nie przyj mo wa ne by ły przez ko bie ty. Do tych czas 
z po wo du zbyt ma łych po miesz czeń, w któ rych od by wa ją sie za ję cia, nie uda ło się
prze pro wa dzić za jęć ru cho wych. Au tor ka ma je jed nak ca ły czas na uwa dze.

IV. Bi blio gra fia ana li tycz na do za jęć 
bi blio te ra peu tycz nych

IV.1. Książ ki

F. Do sto jew ski, Ła god na. Opo wia da nie fan ta stycz ne, 
Wy daw nic two Książ ka i Wie dza, War sza wa 1997.

Jest to hi sto ria dwoj ga lu dzi – męż czy zny w wie ku 40 lat, bę dą ce go wła ści cie lem
lom bar du, oraz mło dej, szes na sto let niej dziew czy ny w cięż kiej sy tu acji za rów no ro dzin -
nej, jak i ma te rial nej. Męż czy zna de cy du je się na mał żeń stwo z mło dą pan ną, gdyż
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uwa ża, że bę dzie mógł nią ła two kie ro wać. Ko bie ta w swej na iw no ści po cząt ko wo
pra gnie być przy ja ciół ką i part ner ką swe go mę ża, ale spo sób w ja ki on ją trak tu je – je -
go mil cze nie, su ro wość, cho ro bli we skąp stwo – spra wia, że ży cie bo ha ter ki sta je się psy -
chicz ną udrę ką. Męż czy zna bo wiem wy ma ga od niej bez względ ne go uwiel bie nia, trak -
tu je ją jak swo ją wła sność. Ła god na (na sza bo ha ter ka) co raz go rzej zno si wa run ki, 
w ja kich przy szło jej żyć, czu je się stłam szo na i nie szczę śli wa. Za czy na spo ty kać się 
z Je fi mo wi czem, zna jo mym mę ża z cza sów woj ska. Jed no ze spo tkań jest pod słu chi -
wa ne przez mę ża, któ ry trak tu je to ja ko jej zdra dę. To wła śnie od Je fi mo wi cza Ła god -
na do wia du je się o nie chlub nej prze szło ści mę ża – od mó wie niu pod ję cia po je dyn ku,
co za koń czy ło się są dem ofi cer skim i wy da le niem z woj ska. By ła to uj ma na ho no rze.
Męż czy zna błą kał się po tem bez dom ny i głod ny po uli cach Pe ters bur ga. Po tych wy -
da rze niach mąż jesz cze go rzej trak tu je Ła god ną – wy dzie la jej osob ne ło że i tym sa -
mym koń czy po nie kąd ich mał żeń stwo. Ka rze ją za swo ją nie umie jęt ność po go dze nia
się z rze czy wi sto ścią, za wła sne nie szczę ścia i upo ko rze nia. Sy tu acja do pro wa dza ją
do sa mo bój czej śmier ci. 

Książ ka po ka zu je nam ży cie dwoj ga lu dzi nie ra zem, ale obok sie bie – sa mot ność
we dwo je. Brak dia lo gu, po ro zu mie nia (bo ha te ro wie nie po tra fią ze so bą roz ma wiać)
przy czy nia się do wiel kie go nie szczę ścia. 

J. Fa bic ka, Sza lo ne ży cie Ru dol fa, 
W. A. B., War sza wa 2002.

Książ ka na pi sa na jest w for mie pa mięt ni ka pro wa dzo ne go przez na sto let nie go Ru -
dol fa Gąb cza ka. Opi su je je go re la cje ro dzin ne (mat kę wal czą cą o pra wa ko biet do te -
go stop nia, że za po mi na o ro dzi nie, oj ca wda ją ce go się w ro mans z Ko re an ką, nie -
od po wie dzial ne go bra ta, sza lo ne go bra tan ka, po my lo ną bab cię), szkol ne (pro ble my
z na uczy cie la mi), przy ja ciel skie (ko le żan ka El ka). Po ru sza pro blem doj rze wa nia,
przez któ re co raz trud niej jest prze cho dzić mło dym oso bom. Tłem hi sto rii są bie żą -
ce wy da rze nia spo łecz ne w Pol sce (wy mie nić tu moż na strajk pie lę gnia rek, „Przy sta -
nek Wo od stock”) i na świe cie (za mach na World Tra de Cen ter). 

Jest to opo wia da nie o nie prze cięt nie in te li gent nym i wraż li wym chłop cu, któ ry
ma ta lent ak tor ski i któ ry bar dzo pra gnie zdo być sła wę. Pra gnie nia te nie prze szka dza -
ją mu zaj mo wać się ca łą ro dzi ną, uczęsz czać na do dat ko we lek cje, kur sy, ca stin gi. Du -
ża daw ka hu mo ru spra wia, że na wet naj bar dziej przy kre zda rze nie z ży cia bo ha te ra
moż na ode brać z uśmie chem na twa rzy, po nie waż pro wa dzi ono do zdo by wa nia ko -
lej nych do świad czeń, a nie do ka ta stro fy i ża lu. 

Na dzie ja, 
w: Pa mięt ni ki bez ro bot nych. Ma te ria ły kon kur so we 
– pra ce na gro dzo ne i wy róż nio ne, t. 2, In sty tut Go spo dar stwa Spo łecz ne go, 
Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie, War sza wa 2003, s. 9–24.

Jest to hi sto ria czter dzie sto trzy let nie go męż czy zny za miesz ka łe go w Choj ni cach, 
w wo je wódz twie po mor skim. Opo wia da on ze szcze gó ła mi swo je do świad cze nia 
w by ciu bez ro bot nym. O pro ble mach po cząt ko wych – gdy wy cho dził z prze ko na nia,
że to tyl ko chwi lo wa sy tu acja – i póź niej szych – gdy ogar nę ła go re zy gna cja i zga dzał



się pra co wać „na czar no” po wie le go dzin za nie wiel kie wy na gro dze nie. O re je stra cji
w Re jo no wym Urzę dzie Pra cy, pra wie do za sił ku – „ku ro niów ki”, wspar ciu przy ja ciół
i ro dzi ny. W dal szej czę ści czy ta my o po gar sza ją cych się re la cjach we wnątrz ro dzi ny
– kłót niach mię dzy mał żon ka mi, któ rych świad ka mi są dzie ci, po wol nym od ci na niu
się od dal szej ro dzi ny i przy ja ciół (któ rzy, jak się oka za ło, wca le ni mi nie by li), de -
pre sji. Za po zna je my się ze szcze gó ła mi ro dzin nych za ku pów – do kład nym wy li cze -
nia niem kwot za kon kret ne, pod sta wo we pro duk ty, bra kiem zro zu mie nia ze stro ny
ko re pe ty to rów dzie ci (brak fun du szy na lek cje do dat ko we), na uczy cie li (szkol ne
skład ki na ko mi tet ro dzi ciel ski, wy ciecz ki, ba le koń czą ce eta py na uki, stu dia). Je ste -
śmy świad ka mi wy prze da wa nia ro dzin ne go do byt ku, do wia du je my się o pu łap kach,
ja kie cze ka ją na oso bę bez ro bot ną – nie praw dzi we anon se do ty czą ce pra cy cha łup -
ni czej, przed któ ry mi prze strze ga wszyst kich nasz bo ha ter. O bra ku pod sta wo wych
pro duk tów hi gie nicz nych – prosz ku, my dła, pa sty do zę bów. Utra cie wa gi cia ła wsku -
tek nie od po wied nie go od ży wia nia. Mo że my tak że prze czy tać wy my ślo ny przez ro dzi -
nę prze pis na „ko tlet bez ro bot ne go”. Od czy tu je my żal z po wo du sy tu acji po li tycz nej
Pol ski. 

Jest to praw dzi wa hi sto ria wal ki o za cho wa nie god no ści po mi mo bie dy. Wska zu -
je na kon kret ne me to dy ra dze nia so bie z za sta ną sy tu acją. Hi sto ria zna ko mi cie wta -
pia się w re alia choj nic kie go ryn ku pra cy i sa ma w so bie jest bar dzo smut na – wie le
osób jed nak po tra fi się z nią utoż sa mić. Nie moż na trak to wać jej ja ko upad ku wo li 
i chę ci do ży cia czło wie ka, ale ja ko cięż ki epi zod, po nie waż tak na praw dę ma ona po -
myśl ne za koń cze nie (o któ rym wie dzą nie któ rzy choj ni cza nie).

J. Pilch, Pod moc nym anio łem, 
Wy daw nic two Li te rac kie, Kra ków 2001.

Bo ha te rem po wie ści jest Ję druś – pi sarz, pu bli cy sta, al ko ho lik, uwo dzi ciel. Je go ży -
cie ukła da się we dług pew ne go utar te go sche ma tu – pi cie, od dział de tok sy ka cyj ny,
te ra pia od wy ko wa na od dzia le za mknię tym, wyj ście i kro ki ku naj bliż sze mu skle po wi
mo no po lo we mu. Jest to opis za cho wań, traf nie na zwa nych emo cji, sche ma tów pi cia,
bez rad no ści osób wmie sza nych w ży cie pi ja ka. Smut ny ob raz pi jac kiej rze czy wi sto -
ści. Rze czy wi sto ści, któ ra za ma zu je się po ko lej nych kie lisz kach wód ki. W bez na dziej -
nym i mo no ton nym (jak by się mo gło wy da wać) ży ciu Ję dru sia po ja wia się jed nak
iskier ka na dziei – praw dzi wa mi łość, któ ra mia ła być „przed śmiert ną” i „ostat nią”,
nie spo dzie wa nie dla nie go sa me go po ma ga mu w wal ce z na ło giem.

Jest to pró ba opo wie dze nia o na ło gu, o spo so bach wy do by wa nia się z nie go oraz
o mi ło ści, któ ra jest w sta nie wszyst ko oca lić.

E. E. Schmitt, Oskar i Pa ni Ró ża, 
Znak, Kra ków 2009.

Książ ka ma for mę li stów do Pa na Bo ga na pi sa nych przez dzie się cio let nie go Oska -
ra, pa cjen ta szpi ta la on ko lo gicz ne go. Oskar mi mo tak mło de go wie ku zo sta je do świad -
czo ny śmier tel ną cho ro bą – ra kiem. Po mi mo le cze nia, prze szcze pów, che mii zo sta ło
mu już nie wie le dni ży cia. Czu je się nie ro zu mia ny przez naj bliż sze oto cze nie – ro dzi -
ców, le ka rzy, pie lę gniar ki. Ma wra że nie, że ich wszyst kich za wiódł. Nikt nie po tra fi 
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po roz ma wiać z nim o śmier ci, do ro śli się go bo ją. Oska ra bar dziej niż świa do mość
śmier ci (gdyż nie do koń ca zda je so bie spra wę, co to jest) prze ra ża strach do ro słych
przez roz mo wą z nim. W ta kiej sy tu acji dziec ko za czy na od wie dzać nie mło da już wo -
lon ta riusz ka, Pa ni Ró ża. Wy my śla ona wie le in te re su ją cych chłop ca hi sto rii o tym, jak
ja ko za pa śnicz ka wal czy ła na wet z więk szy mi od sie bie prze ciw ni ka mi. To ona pod su -
wa cho re mu po mysł pi sa nia li stów do Isto ty Wyż szej. Roz po czy na też grę, któ ra cał ko -
wi cie od mie ni ży cie Oska ra. Pro po nu je mu mia no wi cie trak to wa nie każ de go po zo sta łe -
go mu dnia ja ko dzie się ciu prze ży tych lat. Za ba wa ta do star cza mu ty lu wra żeń i emo cji,
ilu nie do znał w cią gu ca łe go do tych cza so we go ży cia. Chło piec za po mi na o bó lu, stra -
chu przed tym, co nie zna ne, bra ku po ro zu mie nia z ro dzi ca mi. Po zwa la mu to god nie
odejść, prze żyw szy na no wo ca łe ży cie od po czę cia, aż po sę dzi wą sta rość.

Książ ka da je po czu cie, że ży cie to dar, któ re go nie moż na zmar no wać. 

IV.2. Do ku men ty au dio wi zu al ne – fil my

Dziew czy ny z ka len da rza, reż. Ni gel Co le [CD Pro jekt, 2010].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 48 min.
Ga tu nek: ko me dia, oby cza jo wy.

Film opar ty jest na wy da rze niach au ten tycz nych. Opo wia da o nie mło dych już ko -
bie tach, go spo dy niach do mo wych, któ re po mi mo wie lu ży cio wych nie szczęść (mąż
jed nej z nich, An nie, umie ra na bia łacz kę) po tra fią spoj rzeć na świat z in nej, ra do snej
per spek ty wy. Przy ja ciół ką An nie jest Chris i to ona wpa da na po mysł, aby stwo rzyć ka -
len darz na rok 2000. Zgła sza się więc do ko ła Wo men’s In sti tu tes, do któ re go obie
na le żą. Cel ma być szczyt ny, po nie waż pie nią dze ze bra ne ze sprze da ży ma ją być prze -
ka za ne na wspar cie szpi ta la. Nie jest to jed nak zwy kły ka len darz, ale ka len darz, w któ-
rym ko bie ty mia ły by wy stą pić na go. Bu dzi to wie le kon tro wer sji w naj bliż szym oto cze -
niu, tym bar dziej że naj młod sza z pań ma oko ło 50 lat. W fil mie wi dzi my zbie ra ją ce
się na od wa gę pa nie, prze zwy cię ża ją ce swo je kom plek sy, za wsty dze nie, tro chę onie -
śmie lo ne go fo to gra fa, ob ra żo nych lub wspie ra ją cych mę żów, a na wet zszo ko wa ne go
sy na. Ca łe przed się wzię cie od no si nie by wa ły suk ces. Ka len darz sprze da je się szyb ko,
a pa nia mi za czy na się in te re so wać pra sa i te le wi zja. Wy ru sza ją na wet na hol ly wo odz -
kie to ur nee. Nie jest to jed nak ko niec hi sto rii. W mo men cie naj więk sze go bla sku re -
la cje po mię dzy pa nia mi za czy na ją się psuć. Oka zu je się, że róż ne by ły ocze ki wa nia co
do dal szej dro gi.

Film po ru sza pro ble my ta kie, jak cier pie nie po utra cie bli skiej oso by, zna cze nie
przy jaź ni, uka zu je też, że w każ dym wie ku moż na wie le zdzia łać i od nieść suk ces, wy -
star czy tyl ko odro bi na chę ci.

Mniej sze zło, reż. Ja nusz Mor gen stern [Vi sion Film, 2010].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 49 min.
Ga tu nek: oby cza jo wy.

Film na pod sta wie po wie ści Ja nu sza An der ma na pod ty tu łem Ca ły czas. Głów nym
bo ha te rem jest mło dy, po cząt ku ją cy pi sarz – Ka mil. Ak cja to czy się w Pol sce i obej -
mu je okres od lat osiem dzie sią tych XX wie ku do dnia dzi siej sze go. Ka mil za wszel ką



ce nę chce od nieść suk ces fi nan so wy oraz zdo być pre stiż, chce być kimś. W tam tych la -
tach sam fakt by cia pi sa rzem da wał po zy cję. Bo ha ter zda je so bie spra wę, że nie jest
do brym pi sa rzem. Bę dąc na stu diach, spryt nie uda je po etę. Jest go to wy na wszyst ko
– za czy na oszu ki wać, ma ni pu lo wać, do pusz czać się pod ło ści oraz pla gia tu. Choć nie
na pi sał żad nej książ ki, uda je mu się nie źle la wi ro wać w ów cze snej rze czy wi sto ści. Zy -
sku je sta tus zna ne go pro za ika i au to ra słu cho wi ska nada wa ne go w za chod nich roz gło -
śniach. Nie ukła da mu się z ko bie ta mi – trak tu je je przed mio to wo. Tłem je go roz te rek
ży cio wych jest stan wo jen ny, w cza sie któ re go in ni lu dzie rze czy wi ście w coś wie rzą,
ma ją wyż szy cel. Ka mil od po cząt ku bacz nie ob ser wo wał oto cze nie, po czy na jąc od
wła sne go oj ca, i szyb ko na uczył się, że naj szyb ciej pną się w gó rę cwa nia cy. Kie ru je
się prze ko na niem, że ni ko mu nie ro bi krzyw dy, wy bie ra tyl ko mniej sze zło. Pew ne go
dnia przy cho dzi jed nak opa mię ta nie. Do my śle nia skła nia go kłót nia mat ki z oj cem,
prze ży wa też wi zy tę w po sierp nio wym Gdań sku, spo tka nie z mat ką za strze lo ne go
stocz niow ca, ma ni fe sta cję. W bo ha te rze po wo li do ko nu je się prze mia na, któ ra wy da -
je się zu peł na po wyj ściu Ka mi la z wię zie nia.

Film po ru sza pro blem prze moż nej chę ci po sia da nia za wszel ką ce nę, uka zu je prze -
mia ny, któ re za szły w Pol sce, bunt przed rze czy wi sto ścią. Po ka zu je tak że co dzien ne
roz ter ki lu dzi w la tach osiem dzie sią tych, ów cze sny sys tem war to ści, sy tu ację po li tycz -
ną. Do wia du je my się, że z wie kiem, do świad cze niem czło wiek sta je się zu peł nie in ną
oso bą, że każ dy jest w sta nie pod nieść się z upad ku i za cząć po stę po wać zgod nie ze
swo im su mie niem.

Mo je ży cie beze mnie, reż. Isa bel Co ixet, [Vi var to, 2008].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 46 min.
Ga tu nek: me lo dra mat.

Jest to hi sto ria mło dej, dwu dzie sto trzy let niej ko bie ty (Ann), któ ra na gle do wia du -
je się, że jest cho ra na ra ka i nie ba wem umrze. Ann miesz ka wraz z mę żem oraz dwój -
ką dzie ci w przy cze pie, w ogro dzie swo jej mat ki – któ ra roz pa mię tu je swój nie uda ny
zwią zek z oj cem bo ha ter ki. Ann za trzy mu je wia do mość o cho ro bie dla sie bie, nie in -
for mu je o tym naj bliż szych. Po sta na wia stwo rzyć li stę rze czy, któ re chcia ła by prze żyć
do śmier ci. Pra gnie mię dzy in ny mi zna leźć męż czy znę, któ re go mo gła by w so bie roz -
ko chać. Przez ten krót ki czas, ja ki jej po zo stał sta ra się re ali zo wać swo je ma rze nia. Co -
dzien nie mó wi swo im dzie ciom, że je ko cha. Po su wa się na wet do te go, że pró bu je 
od na leźć ko bie tę, któ rą po ko chał by jej mąż i dziew czyn ki. Je dzie od wie dzić prze by -
wa ją ce go w wię zie niu oj ca, z któ rym nie utrzy my wa ła kon tak tów. Na gry wa ka se ty z
ży cze nia mi dla có rek oraz wska zów ka mi, czym ma ją się kie ro wać w ży ciu. Ka se ty po -
zo sta wia swo je mu le ka rzo wi i pro si go, aby co ro ku prze ka zy wał je ko lej no jej cór kom.
Nie chce zo sta wiać ich mę żo wi, po nie waż wie, że prze ka zał by je dziew czyn kom wszyst -
kie od ra zu, a Ann za le ża ło na tym, by każ da otrzy ma ła od po wied nią ka se tę w swo -
im cza sie.

W fil mie po zna je my zwy czaj ną, bo ry ka ją cą się z pro ble ma mi dnia co dzien ne go
dziew czy nę. To wa rzy szy my jej w za ba wach z cór ka mi, od wie dzi nach w szpi ta lu, w spo -
tka niach z ko chan kiem. Sły szy my, jak na gry wa wia do mo ści dla dzie ci, i do wia du je my
się, jak mą dre ra dy po tra fi prze ka zać po mi mo mło de go wie ku.
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Ni gdy nie mów ni gdy, 
reż. Woj ciech Pa cy na [Ki no Świat, cop. 2010].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 40 min.
Ga tu nek: ko me dia oby cza jo wa.

Film opo wia da o trzy dzie sto let niej ko bie cie, któ ra od no si suk ce sy i pra cu je 
w wiel kiej fir mie ja ko „łow czy ni głów” dla mię dzy na ro do wych kor po ra cji. W pra cy wy -
ka zu je się pro fe sjo na li zmem, jest zim na w kon tak tach z in ny mi. Pry wat nie to za twar -
dzia ła sin giel ka. Po pra cy uda je się do klu bów noc nych, w któ rych za po zna je przy -
pad ko wych męż czyzn na jed ną noc. Ama (imię bo ha ter ki) przy jaź ni się z ar tyst ką
Edy tą, któ ra ma na sto let nie go sy na. Ama pod płasz czy kiem nie do stęp no ści i oschło -
ści ukry wa głę bo ko chęć po sia da nia dziec ka. Wy bie ra się w tym ce lu do do mu dziec -
ka i za przy jaź nia się z jed ną z pod opiecz nych. Obie cu je dziew czyn ce, że się nią za -
opie ku je. Ama spo ty ka się ze swo imi ro dzi ca mi, któ rzy na ci ska ją na nią w kwe stii
po tom stwa, gdyż sa mi chcie li by już zo stać dziad ka mi. Po ukła da ne ży cie Amy za czy -
na zmie niać tor, gdy spo ty ka służ bo wo Mar ka, któ re go „zło wi ła” dla ame ry kań skiej
fir my. De cy du je się na nie pro fe sjo nal ne za cho wa nie – uma wia się z nim. Spę dza ją ze
so bą noc, za ko chu ją się w so bie, po czym Ma rek wy jeż dża do pra cy za gra ni cę. Ama
za cho dzi w cią żę. Jej ży cie bar dzo się zmie nia – od cho dzi z pra cy, od da je służ bo wy
sa mo chód. Za czy na pa trzeć na sie bie z in nej per spek ty wy. Wspie ra na przez przy ja -
ciół kę prze cho dzi przez czas cią ży – ro dzi bliź nia ki. Po wra ca oj ciec dziec i, do skut ku
do cho dzi też ad op cja dziew czyn ki z do mu dziec ka.

Film na pa wa opty mi zmem. Po ka zu je, że bo ga te ży cie w do stat ku, ale i sa mot no -
ści, nie ko niecz nie jest tym, cze go głów na bo ha ter ka by so bie ży czy ła. Tyl ko otwar cie
się na in nych lu dzi mo że dać praw dzi we szczę ście.

Or kie stra, 
reż. Mark Her man, Wiel ka Bry ta nia [B. w., 1996].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 47 min.
Ga tu nek: dra mat, ko me dia, ro mans mu zycz ny.

Film opo wia da o mu zy kach z ko pal ni Grim ley. Two rzą oni or kie strę, któ ra jest
waż nym ele men tem lo kal nej tra dy cji. Jej kie row ni kiem jest Dan ny, dla któ re go sta no -
wi ona sens ży cia oraz naj więk szą du mę. Mia stecz ko obie ga in for ma cja o moż li wo ści
za mknię cia ko pal ni, nad miesz kań ca mi wi si groź ba bez ro bo cia. Więk szość osób nie po -
tra fi so bie wy obra zić ży cia bez ko pal ni. W ob li czu tych zda rzeń or kie stra za czy na prze -
cho dzić kry zys. Część mu zy ków nie wi dzi sen su dal szej gry na in stru men tach. Dan ny
jest za ła ma ny. Pa sja je go ży cia le gła w gru zach. Nie spo dzie wa nie z po mo cą przy by -
wa Glo ria, wnucz ka po przed nie go dy ry gen ta or kie stry. Da je ona no wą si łę, mo bi li za -
cję do dal szej gry. Za uro cze niu Glo rią ule ga An dy, któ ry gra na trąb ce. Praw dzi wy cel
przy jaz du Glo rii to do ko na nie eks per ty zy opła cal no ści ko pal ni. W jej rę kach le ży los
miesz kań ców mia stecz ka. Or kie stra po mi mo wie lu pro ble mów i róż nic po sta na wia
wziąć udział w pre sti żo wym fe sti wa lu i sta nąć do wal ki.

Film opo wia da o nie zwy kłej pa sji zwy kłych lu dzi. O tym, jak w ob li czu wiel -
kie go pro ble mu nie wiel ka spo łecz ność mo że so bie na wza jem po móc, mo że się 
wspie rać. 



Plac Zba wi cie la, 
reż. Krzysz tof Krau ze [Best Film, 2007].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 45 min.
Ga tu nek: dra mat spo łecz ny.

Film opar ty jest na wy da rze niach au ten tycz nych. Opo wia da hi sto rię mło de go mał -
żeń stwa (Be aty i Bart ka) z dwój ką dzie ci, któ rzy cze ka ją na od biór klu czy do wła sne -
go miesz ka nia. Po nie waż ulo ko wa li w nim więk szość pie nię dzy, po sta na wia ją oszczę -
dzać i po miesz ku ją u mat ki męż czy zny (Te re sy) na war szaw skim Pla cu Zba wi cie la.
Dra mat roz po czy na się, gdy wy cho dzi na jaw, że de we lo per zaj mu ją cy się bu do wą ich
miesz ka nia ban kru tu je. Mło dzi stra ci li szan sę na swo je miesz ka nie, utra ci li wszyst kie
za in we sto wa ne pie nią dze, a do te go wpa dli w strasz li we dłu gi. Nie trze ba dłu go cze -
kać na roz wój wy da rzeń – za czy na ją się kłót nie po mię dzy mał żon ka mi, po mię dzy Be -
atą i Te re są, a świad ka mi wszyst kie go są dzie ci.

Wo bec cią głych pro ble mów Bar tek za czy na zdra dzać Be atę i w nie dłu gim cza sie
po rzu ca ro dzi nę dla ko chan ki. Be ata po zo sta wio na sa ma so bie, na gar nusz ku u te -
ścio wej nie wi dzi wyj ścia z sy tu acji. Mu si opu ścić miesz ka nie, ale nie wie, gdzie się po -
dziać. Zde spe ro wa na, upo ko rzo na, od rzu co na i sa mot na, wy bie ra dra stycz ny krok 
– po sta na wia otruć sie bie i dzie ci. Dzie ci wy cho dzą z te go ca ło, na to miast mat ka, znie -
kształ co na pod wzglę dem psy chicz nym i fi zycz nym mu si pod jąć na stęp ną wal kę – tym
ra zem w są dzie.

W fil mie za po zna je my się z każ dym z głów nych bo ha te rów z osob na. Oglą da my
tra ge dię zdra dzo nej ko bie ty, ma ją ce go dość pro ble mów mę ża, któ ry przy naj mniej szym
pro ble mie ucie ka do ko chan ki, oraz po dej ście cięż ko pra cu ją cej te ścio wej, mat ki Bart -
ka. Wi dzi my, jak ich wy bo ry wpły wa ją na ich póź niej sze ży cie.

Po go da na ju tro, 
reż. Je rzy Stuhr, [TiM Film Stu dio, cop. 2008].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 34 min.
Ga tu nek: dra mat, ko me dia, oby cza jo wy.

Bo ha te rem fil mu jest Jó zef Ko zioł. Po zna je my go ja ko bra ta Jó ze fa z za ko nu, gdzie
ukrył się w cza sach re pre sji okre su sta nu wo jen ne go. Mu si on za stą pić cho re go bra cisz -
ka w ze spo le wo kal no -mu zycz nym i wy stą pić na fe sti wa lu Sa cro song po za mu ra mi klasz -
to ru. Od osob nie nie spra wi ło, że na wet nie bar dzo wie, iż upadł ko mu nizm. Pod czas wy -
stę pu roz po zna je go żo na i syn. Wła dze za ko nu zmu szo ne są wy da lić go z klasz to ru.
Jó zef za trzy mu je się w ga ra żu do mu part ne ra żo ny. Oka zu je się, że nasz bo ha ter „za ko -
mu ny” był na uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go, dzia ła czem So li dar no ści in ter no wa nym
w sta nie wo jen nym oraz kie row cą ka ret ki po go to wia i przez przy pa dek na ra ził się wła -
dzy, kie dy uczest ni czył w krak sie spo wo do wa nej przez dzia ła cza par tyj ne go. Wy szedł 
z do mu w sa mym dre sie i aż do tej po ry słuch po nim za gi nął. Mu si te raz sta wić czo ło
no wym cza som. Oka zu je się, że zmie nił się ustrój, zmie ni li się lu dzie. Pró bu je na wią zać
kon takt ze swo imi dzieć mi, ale i to nie wy cho dzi by łe mu mni cho wi. Brak oj ca wpły nął
i na nie – syn za jął się po li ty ką, star sza cór ka jest gwiaz dą pro gra mu re ali ty show, 
a młod sza dzie li czas mię dzy kom pu ter i nar ko ty ki. Jó zef nie po tra fi do sto so wać się do
no wych re aliów, ale ze wszyst kich sił sta ra się na pra wić błę dy dzie ci i sca lić ro dzi nę. 
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Wi dzi my tu czło wie ka nie ra dzą ce go so bie z no wy mi re alia mi – ustro jem, tech ni -
ką, ob łu dą. Czło wie ka, któ ry po wie lu la tach spę dzo nych w klasz to rze nie po tra fi zgo -
dzić się na stan, w ja kim ży je obec nie je go ro dzi na. Po błę dach mło do ści nad szedł dla
nie go czas na na pra wę sy tu acji. 

Sta ty ści, 
reż. Mi chał Kwie ciń ski, [ITI Ho me Vi deo, cop. 2007].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 58 min.
Ga tu nek: ko me dia oby cza jo wa.

Film opo wia da hi sto rię lu dzi z ma łe go mia stecz ka, w któ rym Chiń czy cy de cy du ją
się na krę cić film. Po sta na wia ją zre ali zo wać go w Pol sce, po nie waż uwa ża ją Po la ków
za na cję wy jąt ko wo smut ną, a po trze bu ją do sta ty sto wa nia Eu ro pej czy ków o po nu rych
twa rzach. Za czy na my po zna wać smut ne hi sto rie osób zgła sza ją cych się na ca sting. Są
to lu dzie zu peł nie prze cięt ni, któ rzy ni czym się nie wy róż nia ją. Ma ją jed nak pew ną ce -
chę wspól ną – nie są szczę śli wi i z po ko rą zno szą swój los. Na ca sting pro wa dzo ny
przez tłu macz kę Bo że nę zgła sza ją się mię dzy in ny mi księ go wa Ma ria – sa mot na,
zgorzk nia ła wdo wa po po dróż ni ku, któ rej syn uni ka kon tak tów z nią, miej sco wy fo -
to graf Edward – prze gra ny i po rzu co ny przez żo nę, wie ko wy już Jó zef, któ ry szu ka
uciecz ki od za bor czej cór ki, opie ku ją cy się scho ro wa ną mat ką Szy mon, Do ro ta miesz -
ka ją ca z sio strą. W mia stecz ku zja wia się na gle Ro man po wra ca ją cy z In dii. I w tym
mo men cie do wia du je my się, że ży cie Bo że ny tak że nie jest do koń ca szczę śli we. Ro -
man to by ły na rze czo ny tłu macz ki, któ ry po zo sta wił ją z trzy let nim sy nem Se ba stia -
nem i te go nie mo że mu ona wy ba czyć. Aby utrzy mać sie bie i sy na, wy szła za mąż bez
mi ło ści za sta tecz ne go den ty stę. Na gle lo sy po szcze gól nych bo ha te rów za czy na ją się
spla tać. Na wią zu ją się przy jaź nie, mi ło ści, wy cho dzą na jaw skry wa ne ta jem ni ce.

Film wbrew smut ne mu po cząt ko wi za czy na ewo lu ować w stro nę ra do ści i szczę -
ścia. Po ja wia się wspar cie, cie pło in nych osób i na wet śmierć bli skiej oso by wy da je się
tyl ko przej ściem do no we go ży cia.

Żu rek, reż. Ry szard Bryl ski, [Best Film, 2005].
Czas trwa nia fil mu: 1 godz. 11 min.
Ga tu nek: dra mat.

Film opar ty na opo wia da niu Ol gi To kar czuk. To hi sto ria Ha li ny (wdo wy po ostat -
nim dróż ni ku miej sco wej sta cyj ki, któ ry po peł nił sa mo bój stwo, gdy za mknię to lo kal -
ną li nię ko le jo wą) i jej kil ku na sto let niej cór ki Iwon ki, nie co opóź nio nej w roz wo ju,
cho rej na pa dacz kę, któ ra uro dzi ła nie ślub ne dziec ko. Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia i Ha li na obie ca ła na gro bie mę ża, że ochrzci swo je go wnu ka, na da jąc mu
imię bio lo gicz ne go oj ca. Naj pierw mu si jed nak zna leźć oj ca dziec ka. Iwon ka co chwi -
lę wska zu je in ne go po ten cjal ne go oj ca. Męż czyź ni od rzu ca ją jed nak po mó wie nie o oj -
co stwo, a i Iwon ka wy co fu je się z wcze śniej szych oskar żeń. W mo men cie, kie dy już tra -
ci my na dzie ję, że chrzci ny się od bę dą od naj du je się Ma tu szek, miej sco wy po czci wi na
i pi jak, któ ry zga dza się przy jąć oj co stwo na sie bie.

Film to przej mu ją ca opo wieść o trud nej mi ło ści i praw dzie, po szu ki wa niu do bra
w bru tal nym świe cie, po trze bie god no ści mi mo bie dy, sa mot no ści, do zna nych krzywd.



IV.3. Do ku men ty au dial ne – au dio bo oki

K. Zy chla, 
Dziew czyn ka tań czą ca z wia trem, 
Wy daw nic two Cre do, Ka to wi ce 2007.

Głów ną bo ha ter ką jest Alek san dra, dziew czyn ka po wy pad ku – nie uda nym sko ku
do wo dy, w wy ni ku któ re go ła mie krę go słup i lą du je na wóz ku in wa lidz kim. Świat
dziew czy ny zmie nia się dia me tral nie. Z otwar tej, peł nej ra do ści i ma rzeń na sto lat ki sta -
je się ona za mknię tą w so bie sa mot nicz ką. Zry wa kon tak ty z ko le żan ka mi ze szko ły, nie
po zwa la się ni ko mu od wie dzać. Je dy ny mi go ść mi w jej po ko ju są na uczy cie le, ale tak -
że u więk szo ści z nich do pa tru je się je dy nie współ czu cia i li to ści nad jej ka lec twem. Nie
chce na wet wy jeż dżać na wóz ku na bal kon czy do ogro du. W jej sa mot no ści po ja wia się
na gle nie sa mo wi ty sprzy mie rze niec – wiatr, któ ry przy no si jej pięk ne za pa chy i z nią
roz ma wia. Ola nie świa do mie za czy na od zy ski wać ra dość ży cia. W mię dzy cza sie głów -
na bo ha ter ka po zna je dwie dziew czyn ki, któ re rów nież są nie peł no spraw ne. Po ma ga ją
Oli otwo rzyć się na świat i lu dzi, od któ rych się od su nę ła. Dzię ki ich przy jaź ni dziew czyn -
ka za czy na ma ły mi krocz ka mi wy cho dzić ze swej sko ru py i żyć na no wo.

Książ ka ta jest ma gicz ną hi sto rią o oswa ja niu nie peł no spraw no ści.

IV.4. Ar ty ku ły z cza so pism

J. Szczę sna, 
Dzień za dniem Ma rio li B., 
„Wy so kie Ob ca sy” 2003, nr 8, s. 14–19.

Bo ha te ra mi ar ty ku łu są Ma rio la B. – czter dzie sto sied mio let nia urzęd nicz ka po ma -
tu rze – i Ra fał B. – ma ga zy nier – miesz kań cy łódz kie go osie dla. Oby dwo je od kil ku lat
są bez ro bot ni i bo ry ka ją się z kło po ta mi fi nan so wy mi, roz pacz li wie wal cząc o za cho -
wa nie daw ne go sta tu su. W 1989 ro ku po zo sta wi li pań stwo we po sa dy, aby za ło żyć ro -
dzin ny in te res – bud kę z odzie żą na ba za rze. In te res szedł cał kiem nie źle, po nie waż
Ma rio la B. po tra fi ła prze ra biać sprze da wa ne rze czy – zmie nić gu zi ki lub ja kiś de tal, do -
szyć apli ka cję. Do wia du je my się, że kie dyś by li w sta nie utrzy mać stu diu ją ce go sy na,
ku pić uży wa ny sa mo chód, a na wet wy je chać na za gra nicz ną wy ciecz kę. Te raz sy tu acja
wy glą da zu peł nie ina czej – są dni, kie dy nie sprze da ją zu peł nie nic. Nie stać ich na -
wet na opła ce nie pla co we go czy na skład kę ZUS. Je dy ny mie siąc, kie dy nie ma ją pro -
ble mów fi nan so wych, to dla nich sty czeń, po nie waż ro dzi na za miast pre zen tów pod
cho in kę da je im pie nią dze w ko per cie, a pa ni Ma rio la do dat ko wo przy go to wu je wi gi -
lie dla przy ja ciół mę ża, za co rów nież otrzy mu je pie nią dze. Sta łym do cho dem mał żeń -
stwa są nie wiel ki za si łek oraz ty siąc zło tych mie sięcz nie za opie kę nad star szą pa nią
– idą ce pra wie cał ko wi cie na ZUS. Oby dwo je co dzien nie no tu ją swo je wy dat ki – naj -
wię cej pie nię dzy po chła nia ją opła ty i je dze nie. Zre zy gno wa li zu peł nie z ko sme ty ków
(po za środ ka mi czy sto ści), bra ku je im rze czy dla do mu czy ubrań (po za ty mi, któ re nie
sprze da ją się w bud ce Ra fa ła). Je dy ną przy jem no ścią, któ rą so bie spra wia ją, jest ku -
pon Lot to, czy li wy da tek oko ło 20 zło tych mie sięcz nie. Snu ją ma rze nia zwią za ne 
z wy gra ną – Ma rio la za in we sto wa ła by w kwia ciar nię, a Ra fał w sklep spo żyw czy, bo,
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jak mó wi, „lu dzie mu szą jeść”. Oby dwo je pa lą pa pie ro sy, wie lo krot nie pró bo wa li rzu -
cać, ale się nie uda ło – „nie ła two jest się od zwy cza ić od lep sze go”. 

W ar ty ku le po zna je my zwy czaj ną, ma ją cą pro ble my fi nan so we ro dzi nę. Mie siąc 
w mie siąc bo ry ka ją cą się z bra kiem pie nię dzy na opła ty czy ZUS. Czy ta my o spo so bach,
ja kie zdą ży li wy pra co wać so bie przez la ta, i że po mi mo gor szych lat nie pod da ją się,
dzie lą się na wet swo imi ma rze nia mi. W ich ży ciu nie ma cza su na bez czyn ność. Wszyst -
kie nada rza ją ce się oka zje wy ko rzy stu ją w stu pro cen tach. 

K. Ty bu le wicz, 
Ca sa lin gho, czy li Go spoś do mo wy, 
„Wy so kie Ob ca sy” 2003, nr 46, s. 44–45.

Jest to ar ty kuł opo wia da ją cy o wło skich „go spo siach do mo wych”, czy li o męż czy -
znach, któ rzy pro fe sjo nal nie zaj mu ją się pro wa dze niem do mu. Po rzu ci li oni in ne swo -
je za ję cia, na przy kład za ło ży ciel sto wa rzy sze nia był kie dyś rzeź ni kiem, i sta ra ją się
stwo rzyć dom na „wy so ki po łysk”. Ca sa lin gho to męż czyź ni, któ rzy po sta no wi li wyjść
z cie nia i spo tkać in nych, po dob nych so bie Wło chów. Na co dzień są ko cha ją cy mi mę -
ża mi swo ich do brze za ra bia ją cych żon. Za ło ży ciel sto wa rzy sze nia jest bar dzo czę stym
go ściem te le wi zji, udzie la wy wia dów, stał się au to ry te tem w dzie dzi nie go spo dar stwa
do mo we go oraz no we go wzor ca mę sko ści. Sto wa rzy sze nie zaj mu je się przede wszyst -
kim or ga ni za cją zjaz dów męż czyzn oraz kur sów go spo dar stwa do mo we go (na przy -
kład kurs ro bie nia na dru tach). Przy jeż dża ją tam męż czyź ni, któ rzy chcą się do wie dzieć
mię dzy in ny mi jak umyć wan nę, że by nie znisz czyć ema lii, czym naj le piej wy szo ro wać
pod ło gę lub jak przy go to wać dwu da nio wy obiad. 

Sto wa rzy sze nie ła mie ste reo typ Wło cha ma cho, twar dzie la. O dzi wo ma we Wło -
szech wie le prze ciw ni czek – bar dziej tra dy cyj ne Włosz ki wca le nie chcą wpusz czać
swo ich mę żów do kuch ni. Te mat bu dzi wie le kon tro wer sji.

Zro zu mia łam, co stra ci łam, 
„Chwi la dla Cie bie” 2006, nr 42, s. 42–43.

Jest to ar ty kuł na pi sa ny w for mie li stu mat ki do cór ki. Do wia du je my się z nie go,
że dro gi obu ko biet ro ze szły się, gdy młod sza za szła w cią żę, a tym sa mym za wio dła
(we dług mat ki) po kła da ne w niej na dzie ję i szan sę na lep sze ju tro. Mat ka po su nę ła się
do wy rzu ce nia cór ki z do mu. Ta zna la zła się pod opie ką sióstr za kon nych i po uro dze -
niu syn ka prze sy ła ła do do mu zdję cia. Mat ka na dal nie chcia ła mieć z nią nic wspól -
ne go. W li ście prze pra sza za swo je błę dy i krzyw dy wy rzą dzo ne cór ce oraz kil ku let -
nie mu już wnu ko wi. Pro si o wy ba cze nie i wy ra ża chęć na pra wie nia re la cji.

IV.5. In ter net

Fa cet [on -li ne;do stęp: 06.12.2011]. Na stro nie www.:
http://gro no.net/dow ci py/to pic/568207/sl/ko bie ty -kon tra -fa ce ci/27/4/242287436/0 

Jest to krót ka, na pi sa na z po czu ciem hu mo ru hi sto ryj ka, opi su ją ca sy tu ację, w któ -
rej przy zwy cza jo ny do po rząd ku mąż wra ca pew ne go dnia z pra cy do do mu. Wi dzi dzie -
ci ubra ne w pi ża my ba wią ce się na dwo rze, po otwie ra ne drzwi, śmie ci, reszt ki je dze nia,



wszę dzie za baw ki, w po ko ju gło śno na da ją cy te le wi zor, w kuch ni otwar tą lo dów kę,
wy sy pa ne je dze nie dla psa, i tak da lej. Prze stra szo ny pę dzi do po ko ju żo ny, my śląc,
że mo że jest cho ra. Ona jed nak le ży w pi ża mie i czy ta książ kę. Na py ta nie, co się sta -
ło, żo na z prze ką sem od po wia da, że gdy za wsze wra cał do do mu, py tał ją „co, do
cho le ry, dziś ro bi łaś?”. Mąż z nie chę cią przy ta ku je żo nie, a ona oznaj mia, że „dziś te -
go nie ro bi ła”.

Hu mo ry stycz na hi sto ryj ka po ka zu ją ca ogrom prac wy ko ny wa nych co dzien nie przez
żo ny, tak zwa ne ku ry do mo we, zwią za nych z wy cho wy wa niem dzie ci, sprzą ta niem,
go to wa niem. Te z po zo ru ła twe za ję cia, do któ rych pra cu ją ce za wo do wo oso by nie
przy wią zu ją wa gi i któ rych nie sza nu ją, oka zu ją się pod sta wą eg zy sten cji szczę śli wej
ro dzi ny.

I. Ha szyń ska -Szklar ka, 
Wi wi sek cja bez ro bot nych, „Czas Ostrze szow ski” 2006, nr 6, 7, 8, 9 
[on -li ne; do stęp: 06.12.2011]. Na stro nie www:
http://cza so strze szow ski.pl/-dzial=ga ze ta&rok=2006&nu mer=06&pu bli ka cja=fe -
lie ton.htm
http://cza so strze szow ski.pl/-dzial=ga ze ta&rok=2006&nu mer=07&pu bli ka cja=fe -
lie ton.htm
http://cza so strze szow ski.pl/-dzial=ga ze ta&rok=2006&nu mer=08&pu bli ka cja=fe -
lie ton.htm
http://cza so strze szow ski.pl/-dzial=ga ze ta&rok=2006&nu mer=09&pu bli ka cja=6_
1.htm

Ar ty kuł w for mie li stu, skła da ją ce go się z czte rech czę ści, na pi sa ne go przez po nad -
pięć dzie się cio let nią bez ro bot ną ko bie tę, któ ra po trzy na stu la tach prze pra co wa nych ja -
ko na uczy ciel ka bio lo gii w szko le i po pię ciu la tach prze rwy w pra cy za wo do wej, nie
zna la zła już za ję cia. List wy ra ża żal z po wo du obec nej sy tu acji po li tycz nej. Jest skar -
gą na ustrój, na po dej ście lu dzi bo ga tych, pra cu ją cych do osób po bie ra ją cych za sił ki.
W swo ich do sad nych sło wach, nie raz wul gar nych, sta ra się ona prze ko nać czy tel ni ków,
że nie o ta ką Pol skę „wal czy li” lu dzie w cza sie sta nu wo jen ne go. Sa ma przed sta wia sie -
bie po gar dli wie ja ko „ho mo so wie ti kus”, czy li oso bę gnu śną, ta ką, któ ra jest le ni wa,
bo nie po tra fi ła do sto so wać się do no wych re aliów. Na wła snej skó rze prze ko na ła się,
że pra cę są w sta nie zdo być tyl ko oso by mło de, któ re do dat ko wo ma ją ko nek sje, a nie
oso by w jej wie ku. Jest to swe go ro dza ju wy rzu ce nie wszyst kich le żą cych jej na ser cu
pre ten sji. Do wia du je my się, że list, uka zu ją cy się w czę ściach, był tak na praw dę pró -
bą od na le zie nia osób, któ re zga dza ją się z jej po glą dem. Na za koń cze nie pro si w nim
o kon takt oraz o do da nie (je śli to moż li we) znacz ka pocz to we go, aby mo gła od pi sać.
Jest to pró ba ra to wa nia się sa mot no ści udo wod nie nia swo jej war to ści ja ko czło wie ka
na dal ko muś po trzeb ne go.

Ko bie ta idzie spać [on -li ne; do stęp: 06.12.2011]. 
Na stro nie www: http://f.ka fe te ria.pl/te mat.php?id_p=3659237
(Na le ży do dać, że tekst ten był pu bli ko wa ny w wie lu miej scach, ale po raz pierw szy
au tor ka zo ba czy ła go pa rę lat te mu w In ter ne cie).
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Jest to krót ki opis wie czor nej pra cy ko bie ty – „ku ry do mo wej”. Po ka zu je ogrom
wy sił ku, ja ki mu si wło żyć żo na, mat ka, aby resz ta ro dzi ny ko lej ne go dnia mo gła spo -
koj nie wy ko ny wać swo je obo wiąz ki – mąż pójść czy sto ubra ny i wy po czę ty do pra cy, 
a dzie ci na kar mio ne, z od ro bio ny mi za da nia mi do mo wy mi do szko ły. Wi dzi my tu
ko bie tę, któ ra wszyst kie obo wiąz ki do mo we wy ko nu je sa ma – sprzą ta, go tu je, wy no -
si śmie ci, zaj mu je się zwie rzę ta mi, na pra wia na wet szaf kę na bu ty. Bra ku je jej jed -
nak cza su dla sa mej sie bie, więc zmy wa twarz mlecz kiem „trzy w jed nym”. Jest to 
ko bie ta pra co wi ta, któ ra bar dzo wy so ko po sta wi ła so bie po przecz kę. Nie dzie li się 
obo wiąz ka mi z do mow ni ka mi, nie uskar ża się na swój los. Hi sto ria wy da je się prze -
ry so wa na, ale mi mo to da je wie le do my śle nia na te mat ogro mu pra cy wkła da ne -
go przez każ dą mat kę i żo nę w to, aby go spo dar stwo do mo we spraw nie funk cjo-
no wa ło. 

M. Kon kel, Mło dzi zdol ni bez ro bot ni [on -li ne; do stęp: 06.12.2011]. Na stro nie www:
http://pra ca.grat ka.pl/tresc/art/mlo dzi -zdol ni -bez ro bot ni -7470.html

Znaj dzie my tu krót kie wy po wie dzi za rów no osób bez ro bot nych (z wy kształ ce niem
wyż szym lub bez), jak i ro dzi ca dziec ka bez ro bot ne go oraz opi nie spe cja li stów – do -
rad cy per so nal ne go, spe cja li sty War szaw skiej Gieł dy In we sty cyj nej, psy cho lo ga. Za po -
zna my się tak że z li stą za wo dów przy szło ścio wych i tych, któ re we dług Mię dzy re sor -
to we go Ze spo łu ds. Pro gno zo wa nia Po py tu na Pra cę przy szło ści nie ma ją. 

Ten krót ki ar ty kuł spra wia, że w nie dłu gim cza sie mo że my za po znać się z opi nia -
mi po cho dzą cy mi z róż nych śro do wisk.

Na czym oszczę dzać w cięż kich cza sach [on -li ne; do stęp: 06.12.2011]. 
Na stro nie www: http://blog.onet.pl/41784,1,ar chi wum_go ra cy.html

Znaj dzie my tu wpi sy osób, któ re ma ją swo je spo so by na oszczę dza nie. Dzie lą się
one po my sła mi z czy tel ni ka mi i udzie la ją im do brych rad. Prze czy ta my tu mię dzy in -
ny mi o li cze niu i za pi sy wa niu każ dych wy dat ków, nie cho dze niu do mar ke tów i uni -
ka niu pro mo cji. O wy łą cza niu ła do wa rek z prą du, ko rzy sta niu z ża ró wek ener go osz -
częd nych, za krę ca niu wo dy w cza sie my cia zę bów czy zbie ra niu kro pli do garn ka. 
Z nie któ ry mi spo so ba mi zga dza ją się wszy scy, in ne bu dzą kon tro wer sje – jak na przy -
kład ką pie le po in nych człon kach ro dzi ny w ce lu oszczę dze nia cie płej wo dy. Część
osób udo wad nia, że te go ty pu prak ty ki ma my – my Po la cy – we krwi, ale znaj du je my
też głos prze ciw ny oszczę dza niu. Głos, któ ry ka że ko rzy stać z każ dej chwi li i każ dej
nada rza ją cej się przy jem no ści. Po ja wia się pro po zy cja na jak naj faj niej sze wy da wa nie
pie nię dzy, tak aby czer pać z te go jak naj wię cej przy jem no ści. Ca ło ści zda je się przy -
świe cać myśl, aby „żyć tak, że by nie zwa rio wać”.

Opo wia da nie Syl wii z War sza wy [on -li ne; do stęp: 06.12.2011]. Na stro nie www:
http://pra cu je myw do mu.pl/opo wia da nie -syl wii -z -war sza wy

Jest to list mło dej ko bie ty, któ ra po zaj ściu w cią żę stra ci ła pra cę (któ ra by ła dla
niej bar dzo stre su ją ca). Nie był to jed nak dla niej cios, lecz szan sa na sa mo re ali za cję
– wresz cie mia ła czas na czy ta nie ksią żek, krót kie wy jaz dy, zro bie nie kur su na pra -
wo jaz dy. Wspie ra na przez mę ża po sta no wi ła przez pierw sze trzy la ta ży cia swo je go



syn ka po zo stać „ku rą do mo wą”. Nie wy zby ła się jed nak cał ko wi cie sa mo dziel no ści 
– w wol nych chwi lach za czę ła sprze da wać przez In ter net nie po trzeb ne w do mu przed -
mio ty. Da ło jej to pew ne go ro dza ju sa tys fak cję. Ko bie ta zwra ca uwa gę czy tel ni ków, jak
waż na jest mat ka w pierw szych la tach ży cia dziec ka. Obec nie Syl wia pla nu je roz po -
czę cie stu diów po dy plo mo wych i po szu ki wa nia pra cy z na dzie ją, że oka że się ona lep -
sza od po przed niej. List na pa wa opty mi zmem i wy ra ża po czu cie do brze speł nio ne go
obo wiąz ku. Wi dzi my ko bie tę sil ną, za rad ną, z pla na mi na przy szłość.

Za koń cze nie

Prze pro wa dzo ne do tej po ry przez au tor kę cy kle spo tkań bi blio te ra peu tycz nych utwier -
dzi ły ją w prze ko na niu, że te go ty pu za ję cia moż na pro wa dzić wśród osób dłu go trwa -
le bez ro bot nych i że są one po zy tyw nie przez nie od bie ra ne pod wa run kiem od po -
wied nio do bra nych na rzę dzi. War to za tem wpro wa dzać uroz ma ice nia, opie rać się nie
tyl ko na książ ce, ale tak że na jej sub sty tu tach. Bi blio te ra pia zna ko mi cie na da je się do
wspie ra nia osób przez dłuż szy czas po zo sta ją cych bez za trud nie nia, a pod pie ra na in -
ny mi me to da mi wspo ma ga ją cy mi oso by w trud nej sy tu acji ży cio wej mo że wy wie rać
po zy tyw ny wpływ na ich póź niej sze wy bo ry. W trak cie za jęć po ru sza ne by ły za gad nie -
nia do ty czą ce ży cia co dzien ne go (na przy kła dzie bo ha te ra książ ki), dzię ki któ rym
uczest ni cy mie li moż li wość po rów na nia swo ich od czuć (wzglę dem po ru sza ne go pro -
ble mu) z od czu cia mi współ uczest ni ków i pro wa dzą cej oraz zdo by li do świad cze nie,
któ re być mo że po zwo li im od po wied nio za re ago wać w po dob nej sy tu acji w ży ciu re -
al nym. Prze ko na li się rów nież, że war to dys ku to wać na te mat „fik cyj nych” pro ble -
mów, bo dzię ki te mu moż na unik nąć wie lu nie przy jem nych sy tu acji. Z roz mów z in -
ny mi te ra peu ta mi ma ją cy mi kon takt z gru pa mi osób dłu go trwa le bez ro bot nych au tor ka
do wie dzia ła się, że gru py uczest ni czą ce w za ję ciach bi blio te ra peu tycz nych du żo chęt -
niej bra ły udział w dys ku sjach, po tra fi ły roz ma wiać o swo ich uczu ciach, spraw niej
okre śla ły sie bie i swo je po ło że nie. 

Bi blio gra fia za łącz ni ko wa

1. Źró dła elektroniczne
Na ro do wa Stra te gia In te gra cji Spo łecz nej dla Pol ski [on -li ne; do stęp: 22.10.2011].

Na stro nie www: http://docs.go ogle.com/vie wer?a=v&q=ca che:EvXMeoQg4r4J:
www.mpips.gov.pl/user fi les/Fi le/mps/NSIS.pdf+in te gra cja+spo%C5%82ecz -
na+mi ni ster stwo+pra cy&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgq8SHiI9Gmsc
R4fWVCjoURnzDPatvhoYojBtugupadYETnA4JZHhm9Qb2-f3T0LcdY2JKmEVj-Z0jH
wzX6NNh5tvNfvxsJxHIKzVyQZYsSwlRx-wPCar_tn0DeJLgxNGn5EYzk&sig=AHIE
tbR2DRmLmwXmo9XNgUPlR3UYfC9YrA

Usta wa o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy [on -li ne; do stęp: 29.10.
2011]. Na stro nie www: http://isap.sejm.gov.pl/Do wn lo ad?id=WDU20 04 099
1001&ty pe=3
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Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach [on -li ne; do stęp:
29.10.2011]. Na stro nie www: http://bip.mia sto choj ni ce.pl/?pid=314

Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go w Choj ni cach, [on -li ne], [do stęp:
29.10.2011] Do stęp w World Wi de Web: http://bip.mia sto choj ni ce.pl/in dex.php?
pid=106

2. Opra co wa nia drukowane
Ak sjo lo gicz ne i prak tycz ne aspek ty in te gra cji spo łecz nej, red. Ewa Ko zer ska i To masz

Schef fler, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Wro cław 2007.
Bez ro bo cie rów no wa gi w go spo dar ce pol skiej. Sza cun ki, ten den cje i de ter mi nan ty, red. Wa -

len ty na Kwiat kow ska, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Łódz kie go, Łódź 2009.
En cy klo pe dia so cjo lo gii, t. 1 (A–J), red. An drzej Koj der i in., Ofi cy na Na uko wa, War -

sza wa 1998.
A. Gid dens, So cjo lo gia, Wy daw nic two Na uko we PWN, War sza wa 2006.
M. Ka baj, Pro gram prze ciw dzia ła nia ubó stwu i bez ro bo ciu, In sty tut Pra cy i Spraw So -

cjal nych, War sza wa 2000. 
E. Kwiat kow ski, Bez ro bo cie. Pod sta wy teo re tycz ne, Wy daw nic two Na uko we PWN, War -

sza wa [2002].
Pa mięt ni ki bez ro bot nych. Ma te ria ły kon kur so we – pra ce na gro dzo ne, t. 1, In sty tut Go -

spo dar stwa Spo łecz ne go, Szko ła Głów na Han dlo wa w War sza wie, War sza wa 2003.
Po rad nic two za wo do we dla osób z gru py szcze gól ne go ry zy ka. Wy bra ne aspek ty, red. Da -

niel Ku kla, Łu kasz Bed nar czyk, Di fin, War sza wa 2010.
Pra ca so cjal na wo bec no wych ob sza rów wy klu cze nia spo łecz ne go. Mo de le teo re tycz ne,

po trze by prak ty ki, red. na uk. Ka zi mie ra Wódz i Sa bi na Paw las -Czyż, Wy daw nic two
Edu ka cyj ne Aka pit, To ruń 2008.

Róż ne ob li cza bez ro bo cia, red. Mał go rza ta Szyl ko -Skocz ny, In sty tut Po li ty ki Spo łecz nej
UW, War sza wa 1999.

Ry nek pra cy w Pol sce w do bie in te gra cji eu ro pej skiej i glo ba li za cji, red. Ma rian No ga,
Mag da le na Kin ga Sta wic ka, CeDeWu, War sza wa 2009.

R. Szar fen berg, Ro dza je i for my ak tyw nej po li ty ki spo łecz nej, w: Po li ty ka spo łecz na. Pod -
ręcz nik aka de mic ki, red. G. Fir lit -Fe snak, M. Szyl ko -Skocz ny, Wy daw nic two Na uko -
we PWN, War sza wa 2009, s. 317–332.

R. Szar fen berg, Mar gi na li za cja i wy klu cze nie spo łecz ne – pa no ra ma ję zy ko wo -teo re tycz -
na, w: Ubó stwo i wy klu cze nie spo łecz ne. Per spek ty wa po znaw cza, red. Ry szard Szar -
fen berg, Ce za ry Żo łę dow ski, Ma ria The iss, War sza wa 2010, s. 121–142.

A. Szew czyk, Ob li cza ubó stwa w spo łe czeń stwie in for ma cyj nym, Wy daw nic two Na uko -
we PWN, War sza wa 2006.



Aga ta Ję dra siak
stu dent ka fi lo zo fii oraz pe da go gi ki

na Uni wer sy te cie Wro cław skim

War tość 
bi blio te ra peu tycz na 

wy bra nych po wie ści 
Mi la na Kun de ry1

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 
Wstęp. Bi blio te ra pia ja ko for ma wspar cia. Uza sad nie nie wy bo ru twór -
czo ści Mi la na Kun de ry do ana li zy bi blio te ra peu tycz nej. Ana li za bi blio -
te ra peu tycz na wy bra nych dzieł Mi la na Kun de ry. Po wol ność, Toż sa -
mość, Nie wie dza. Za koń cze nie.

Wstęp

Od sa mych po cząt ków kształ to wa nia się bi blio te ra pii za rów no teo re ty -
ków jak i prak ty ków tej dzie dzi ny zaj mu je kwe stia kry te riów oce ny te -
ra peu tycz ne go dzia ła nia utwo rów li te rac kich. Bi blio te ra peu ci py ta ją 
o ce chy, któ re moż na by ło by przy pi sać bądź nie ja kie muś dzie łu, by 
w ten spo sób okre ślić go mia nem te ra peu tycz ne go bądź do te ra pii nie -
od po wied nie go. Py ta ją tak że o to, kto miał by do ko ny wać oce ny dzie ła
pod ką tem je go uży tecz no ści i sku tecz no ści w te ra pii. Pro ble my te są
trud ne do roz wią za nia, bio rąc pod uwa gę nie tyl ko roz pię tość wie ko wą
pod mio tów dzia ła nia bi blio te ra peu tycz ne go, ale przede wszyst kim ich
róż no rod ność pod wzglę dem pro ble mów, z ja ki mi się bo ry ka ją, pro ble -
mów, w któ rych roz wią za niu mia ła by im po móc wspie ra ją ca lek tu ra
oraz bi blio te ra peu ta. 

1 Pra ca koń co wa na Stu diach Po dy plo mo wych Bi blio te ra pii w In sty tu cie Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go, na pi sa na pod kie run kiem dr. Wik to ra
Czer nia ni na.
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Cho ciaż ist nie ją już mniej lub bar dziej mia ro daj ne na rzę dzia do okre śle nia ba da -
ne go ma te ria łu prze zna czo ne go do bi blio te ra pii, bi blio te ra peu ci na dal mu szą po słu -
gi wać się głów nie in tu icją w do bo rze lek tu ry dla pod mio tów swo je go dzia ła nia. Aby
wy bra na lek tu ra mo gła mieć ko rzyst ny wpływ te ra peu tycz ny, wy bór po wi nien
uwzględ niać wie le czyn ni ków, od za ło żeń teo re tycz nych i kon tek stu te ra peu tycz ne go
za czy na jąc, a koń cząc na po zio mie in te lek tu al nym klien ta i in dy wi du al nej sy tu acji, 
w ja kiej się zna lazł. 

Ba zą od dzia ły wań bi blio te ra peu tycz nych po wi nien więc być ogrom ny za sób wie -
dzy na te mat li te ra tu ry. Nie wiel kim wy sił kiem bi blio te ra peu ci mo gą zo rien to wać się
w do stęp no ści opo wia dań, ese jów te ra peu tycz nych i po ezji. Naj trud niej szą kwe stią
wy da je się za po zna nie z przy dat ną do ce lów bi blio te ra peu tycz nych li te ra tu rą pięk ną.
Jest to oczy wi ście zwią za ne z ob ję to ścią utwo rów. Uwa żam więc za za sad ne two rze -
nie ka ta lo gów bi blio tecz nych, w któ rych lek tu ry za le ca ne czy tel ni kom przy pi sy wa ne
są do róż nych ka te go rii, a po nad to wy róż nia ne są lek tu ry szko dli we. 

W swo jej pra cy chcia ła bym do ko nać ana li zy wy bra nych po wie ści Mi la na Kun de -
ry pod wzglę dem przy dat no ści bi blio te ra peu tycz nej. Wstę pem do ana li zy bę dzie za -
ry so wa nie ob sza ru ba dań i od dzia ły wań bi blio te ra pii oraz uza sad nie nie wy bo ru twór -
czo ści Mi la na Kun de ry do ana li zy bi blio te ra peu tycz nej.

I. Bi blio te ra pia ja ko for ma wspar cia

Ilu ba da czy i prak ty ków bi blio te ra pii ty le jej de fi ni cji. Wszyst kie zda ją się opie rać na
naj prost szej z nich, we dług któ rej bi blio te ra pia to ,,le cze nie za po mo cą ksią żek”. Je -
śli le cze nie ro zu mieć moż na ja ko po moc lub wspar cie w po wro cie do rów no wa gi psy -
chicz nej, moż na uznać tę pro stą de fi ni cję za wła ści wą. Bi blio te ra pia, po pierw sze, mo -
że tyl ko po móc w po sta wie niu wła ści wej dia gno zy, ni gdy jed nak nie jest do te go
środ kiem wy star cza ją cym. Po dru gie, bi blio te ra pia mo że wpły wać je dy nie na po lep -
sze nie psy chicz nej kon dy cji oso by po trze bu ją cej po mo cy, a to, czy po pra wa jej kon dy -
cji psy chicz nej wpły nie na po pra wę kon dy cji cie le snej, jest już in ną kwe stią. Do ce lów
ni niej szej pra cy bę dę po słu gi wa ła się de fi ni cją Ca ro li ne Shro des, któ ra brzmi na stę pu -
ją co: „Bi blio te ra pia to pro ces dy na micz nej in te rak cji za cho dzą cej mię dzy oso bo wo -
ścią czy tel ni ka a li te ra tu rą, pro wa dzo ny pod kie run kiem oso by udzie la ją cej po mo cy 
i ma ją cej od po wied nie wy kształ ce nie w tej dzie dzi nie”2.

Bi blio te ra pia jest za li cza na do form te ra pii po przez sztu kę, do ar te te ra pii, po nie -
waż ob ser wu je się jej po zy tyw ne od dzia ły wa nie na stan emo cjo nal ny pa cjen ta. Te ra -
pia po przez sztu kę opie ra się na za ło że niu, że pa cjent w bez po śred nim kon tak cie z dzie -
łem sztu ki do zna je swo iste go ka thar sis, oczysz cze nia, uczu cia, że cię żar spadł mu 
z ser ca, a ka thar sis to wią że się z nie ocze ki wa nym zro zu mie niem oso bi ste go pro ble -
mu, je go przy czyn. Ta kie go uczu cia ulgi pod miot dzia ła nia bi blio te ra peu tycz ne go mo -
że do znać, kie dy wczu je się w pro ble my bo ha te rów książ ki, któ ra zo sta ła mu po le cona,

2 Cyt. za: W. Szulc, Bi blio te ra pia. Po wrót do źró deł, w: „Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny”, Rocz -
nik I, Wro cław 2011, s. 7.



i – do głęb nie prze ję ty ich lo sa mi, wzlo ta mi i upad ka mi – od czu je oczysz cza ją cą si łę ta -
kie go po śred nie go do świad cze nia. „Iden ty fi ku jąc się z bo ha te rem czy tel nik mo że mó -
wić o swo ich uczu ciach pod po zo rem, że mó wi o bo ha te rze. Prze ży cia za stęp cze pod -
no szą próg to le ran cji na fru stra cję, po zwa la ją an ty cy po wać cier pie nie, co wzma ga
przy sto so wa nie spo łecz ne. Prze ży cie an ty cy pa cyj ne nie kosz tu je tak wie le, jak prze ży -
cie rze czy wi ste.”3

To, czy czy tel nik do ko na iden ty fi ka cji z ja kimś bo ha te rem lek tu ry, dzię ki cze mu
bę dzie mógł trak to wać je go pro ble my jak swo je, za le ży przede wszyst kim od po wo -
dze nia w do sto so wa niu lek tu ry do je go oso bi stej sy tu acji, a tym zaj mu je się bi blio te -
ra peu ta. 

Waż ną kwe stią jest tak że prze pra co wa nie pro ble mu czy tel ni ka wraz z bi blio te ra -
peu tą. Ro lą bi blio te ra peu ty, oprócz do bo ru od po wied nich lek tur, jest tak że by cie prze -
wod ni kiem w roz wią zy wa niu pro ble mów oso bi stych czy tel ni ka, o któ rych głęb szą wie -
dzę przez do świad cze nie po śred nie uzy skał po przez czy ta nie. Bi blio te ra peu ta pra cu je
na wy bra nej lek tu rze z czy tel ni kiem, pró bu jąc mię dzy in ny mi po przez dys ku sję o pro -
ble mie bo ha te ra, po móc mu uzmy sło wić so bie, że ist nie je kil ka moż li wych roz wią zań
je go pro ble mu, co jest po trzeb ne do je go roz wią za nia, po ma ga też zro zu mieć mo ty -
wy po stę po wa nia lu dzi w po dob nych sy tu acjach, nie wy łą cza jąc je go sa me go. Przy
wspar ciu bi blio te ra peu ty czy tel nik mo że uzmy sło wić so bie, że wie le osób bo ry ka się
z po dob nym pro ble mem al bo na wet – że nie jest je dy nym czło wie kiem, któ ry ma pro -
ble my, czy że ist nie ją pro ble my po waż niej szej na tu ry. Ostat nie dzia ła nie ma na ce lu
za chę ce nie czy tel ni ka do re ali stycz nej oce ny wła snej sy tu acji. Zro zu mie nie swo jej sy -
tu acji i zmia na per cep cji tej sy tu acji po przez do świad cze nie po śred nie ma klu czo we
zna cze nie dla czy tel ni ka, by mógł on sku tecz nie zmie nić swo ją po sta wę wo bec pro ble -
mu. Opi sa ny prze bieg i ce le od dzia ły wa nia bi blio te ra peu tycz ne go współ brz mią z opra -
co wa nym przez Ca ro li ne Shro des psy cho dy na micz nym mo de lem po stę po wa nia 
bi blio te ra peu tycz ne go, uwzględ nia ją cym pro jek cję, wgląd i ka thar sis. Pro jek cja od no -
si ła by się do iden ty fi ka cji z bo ha te rem lek tu ry, wgląd – do zro zu mie nia i oce ny swo -
je go pro ble mu, do strze że nia je go przy czyn, skut ków i moż li wych roz wią zań, a ka thar -
sis – do uczu cia ulgi z tym zwią za nej. Trze ba za zna czyć, że mo del ten ma za sto so wa nie
w od nie sie niu do li te ra tu ry pięk nej, po nie waż ta opi su je na wie lu płasz czy znach ludz -
kie do świad cze nie, od wo łu je się do ludz kich emo cji i jest wie lo znacz na. Je śli jed nak
w bi blio te ra pii wy ko rzy stu je się po rad ni ki i li te ra tu rę fak tu, to wła ściw szy bę dzie mo -
del po znaw czo -be ha wio ral ny.

Ni niej sza pra ca wy ma ga przy wo ła nia po dzia łu bi blio te ra pii na bi blio te ra pię kli nicz -
ną i bi blio te ra pię wy cho waw czą, po nie waż w swo ich ana li zach dzieł Kun de ry bę dę mia -
ła na wzglę dzie ich przy dat ność szcze gól nie dla dru giej z nich. Bi blio te ra pia wy cho -
waw cza trak tu je książ kę ja ko ra czej śro dek po ro zu mie nia, ko mu ni ka cji, na to miast dla
bi blio te ra pii kli nicz nej książ ka jest przede wszyst kim na rzę dziem te ra peu tycz nym, ma -
ją cym spo wo do wać zmia ny w za bu rzo nym emo cjo nal nie za cho wa niu. Bi blio te ra pia,
któ rą ja chcia ła bym wes przeć swo imi ana li za mi, dą ży do osią gnię cia wglą du w nor mal -
ny roz wój, po ma ga czy tel ni ko wi od kryć wła sne moż li wo ści, roz wi jać sa mo świa domość,

3 Ibi dem, s. 15.

War tość bi blio te ra peu tycz na wy bra nych po wie ści Mi lana Kun de ry 133



134 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 2/2012

sfor mu ło wać fi lo zo fię spój ną z je go na tu rą. Ta ka bi blio te ra pia, sprzy ja ją ca roz wo jo wi
we wnętrz ne mu, sa mo re ali za cji to wła śnie bi blio te ra pia wy cho waw cza, na zy wa na ina -
czej roz wo jo wą. Mo gą ją pro wa dzić oso by, któ re nie ma ją spe cja li stycz ne go wy kształ -
ce nia na przy kład bi blio te ka rze, wy cho waw cy, pe da go dzy, na uczy cie le, pra cow ni cy so -
cjal ni. Na to miast bi blio te ra pię kli nicz ną mo gą sto so wać tyl ko wy kwa li fi ko wa ni do rad cy
i te ra peu ci. Pierw si trak tu ją pro ces bi blio te ra peu tycz ny ja ko od kry wa nie, dru dzy ja ko
uzdra wia nie.

Z po wyż szym po dzia łem bi blio te ra pii zwią za na jest też kwe stia od po wied nie go
na zy wa nia pod mio tu od dzia ły wań bi blio te ra peu tycz nych. Je śli w bi blio te ra pii kli nicz -
nej na zy wa ny jest on pa cjen tem bądź klien tem, ja ko że czę sto obej mu je się nią oso by
cho re, z za bu rze nia mi, to w bi blio te ra pii roz wo jo wej nie mo że być mo wy o na zy wa -
niu go w ten spo sób. Tu taj sto sow niej szy bę dzie ter min „oso ba ra dzą ca się”, ja ko że
ten ro dzaj bi blio te ra pii wię cej ma wspól ne go z po rad nic twem ani że li z psy cho te ra pią. 

Za kres sy tu acji ży cio wych czy ludz kich pro ble mów, któ re moż na pró bo wać zro zu -
mieć i roz wią zać, wspo ma ga jąc się li te ra tu rą, jest nie skoń czo ny, dla te go tak trud no 
o za do wa la ją cą kla sy fi ka cję lek tur przy dat nych w bi blio te ra pii. W Ma te ria łach źró dło -
wych do bi blio te ra pii F. M. Bar ry’ego4 zna leźć moż na orien ta cyj ny sche mat kla sy fi ka -
cji lek tur bi blio te ra peu tycz nych uwzględ nia ją cy ta kie sy tu acje stre so we w ży ciu czło -
wie ka, jak: cięż ka lub chro nicz na cho ro ba, za kłó co ne sto sun ki ro dzin ne, śmierć bli skiej
oso by, za wód mi ło sny, nie po ro zu mie nia w re la cjach spo łecz nych. Jest to jed nak mo -
im zda niem bar dzo okro jo ny sche mat. 

W związ ku z cią gle wy dłu ża ją cą się li stą pro ble mów, w któ rych roz wią zy wa niu po -
moc na jest bi blio te ra pia, po więk sza się rów nież li sta ko rzy ści, wy ni ka ją cych z jej sto -
so wa nia. Oprócz po mo cy czy tel ni ko wi w po ra dze niu so bie z kon kret nym pro ble mem
bi blio te ra pia wpły wa po zy tyw nie rów nież na in ne sfe ry ludz kiej psy chi ki, bez po śred -
nio nie zwią za ne z pro ble mem. Jak pi sze Wi ta Szulc: ,,Naj now sze ba da nia wska zu ją,
że bi blio te ra pia mo że też po wo do wać wzrost sa mo świa do mo ści, em pa tii i sza cun ku
wo bec sie bie, uła twiać okre śle nie toż sa mo ści et nicz nej i kul tu ro wej, na wią zy wa nie
kon tak tów z in ny mi ludź mi, re du ko wać stres, lęk i po czu cie osa mot nie nia. Czy ta ne czy
usły sza ne hi sto rie mo gą wy wo ły wać eks pre sję emo cji i stać się bodź cem do opo wie -
dze nia wła snej hi sto rii”5.

Bi blio te ra peu ta nie mu si być ko ja rzo ny tyl ko i wy łącz nie z mo de ra to rem dys ku sji.
Ist nie je wie le tech nik in te rak tyw ne go wy ko rzy sta nia ma te ria łów dru ko wa nych. Bi -
blio te ra peu ta mo że po słu żyć się tech ni ka mi pla stycz ny mi, mu zy ką, fil mem, tań cem
czy tech ni ka mi dra my. Tekst li te rac ki mo że sta no wić ra my dla stwo rze nia cie ka wych
za jęć te ra peu tycz nych, włą cza ją cych ele men ty każ dej ze sztuk. Wy ła nia się w tym
miej scu po dział bi blio te ra pii na in dy wi du al ną, bio rą cą pod uwa gę przede wszyst kim
fakt, że nie ma dwóch iden tycz nie ro zu mie ją cych i re agu ją cych osób, oraz bi blio te ra -
pię gru po wą, w któ rej uwzględ nia się ta kie czyn ni ki, jak dy na mi ka gru py i in for ma -
cja zwrot na. Oso ba uczest ni czą ca w bi blio te ra pii gru po wej ma moż li wość usły sze nia

4 F. M. Bar ry, Con tem po ra ry Bi blio the ra py. Sys te ma ti zing the Field, w: Bi blio the ra py So ur ce bo -
ok, red. R. J. Ru bin, Pho enix 1978, s. 185–190.

5 Ibi dem, s. 17



opi nii in nych osób, moż li wość ucze nia się od in nych, co bar dzo wzbo ga ca pro ces bi -
blio te ra peu tycz ny.

War to wspo mnieć, że w za kres bi blio te ra pii wcho dzi rów nież bi blio te ra pia re mi -
ni scen cyj na (pi sa nie pa mięt ni ków i wspo mnień) oraz twór czość li te rac ka, ro zu mia na
tak że ja ko for ma te ra pii. W Pol sce naj pręż niej roz wi nę ła się w tym kie run ku baj ko te -
ra pia. Warsz ta ty pi sa nia ba jek te ra peu tycz nych cie szą się du żą po pu lar no ścią, cze go
efek tem jest po więk sza ją ca się sys te ma tycz nie licz ba pu bli ka cji. 

Baj ki te ra peu tycz ne „za spo ka ja ją po trze bę oso bi ste go, słow ne go wy ra ża nia ma -
rzeń, wyj ścia po za co dzien ną rze czy wi stość [...], two rze nia cze goś no we go, in te re su -
ją ce go, a przy tym, w od czu ciu pi szą cych, ła twe go do zre ali zo wa nia, i to bez na ra ża -
nia się na kry ty kę”6.

Pi sząc o bi blio te ra pii, na le ży rów nież wspo mnieć o opra co wa nym na uży tek bi -
blio te ka rzy współ pra cu ją cych z do rad ca mi, na uczy cie la mi i te ra peu ta mi Na rzę dziu
do Ewa lu acji Bi blio te ra pii7. Ma ono wspo ma gać kry tycz ne my śle nie na te mat naj bar -
dziej istot nych ele men tów ma te ria łów do bi blio te ra pii, do bór ksią żek i or ga ni zo wa -
nie pro ce su bi blio te ra pii. Dzię ki te mu na rzę dziu moż na oce nić ma te riał pod wzglę -
dem: ak tu al no ści, za sto so wa ne go mo de lu psy cho lo gicz ne go, de fi ni cji, ko rzy ści,
za strze żeń w sto so wa niu, od po wied nio ści dla róż nych grup od bior ców, wie ku użyt -
kow ni ka, dla któ re go ma te riał mógł by być prze zna czo ny, im pli ka cji po li tycz nych,
grup od bior ców, róż nych po pu la cji, ilu stra cji, do stęp no ści, przy dat no ści te ra peu tycz -
nej i po zio mu kom for tu. W swo ich ana li zach bę dę po słu gi wa ła się tym na rzę dziem,
ale w nie co zmie nio nej for mie. 

Za nim jed nak przej dę do ana li zy wy bra nych po wie ści Mi la na Kun de ry, po sta ram
się w spo sób wy czer pu ją cy uza sad nić wy bór nie tyl ko tych wła śnie, a nie in nych dzieł
cze skie go pi sa rza, ale w ogó le wy bór je go twór czo ści ja ko tej, któ ra jest, we dług mnie,
nie zwy kle war to ścio wa w prak ty ce bi blio te ra peu tycz nej. 

II. Uza sad nie nie wy bo ru twór czo ści 
Mi la na Kun de ry do ana li zy bi blio te ra peu tycz nej

Mi lan Kun de ra uro dził się w Cze chach, jed nak w 1981 ro ku przy jął oby wa tel stwo
fran cu skie i obec nie miesz ka i pra cu je we Fran cji. Je go twór czość obej mu je cza so wo
już po nad pół wie ku. Pi sarz jest lau re atem wie lu pre sti żo wych na gród li te rac kich, ta -
kich jak Na gro da Vi le ni ca, przy zna wa na co ro ku przez Zwią zek Pi sa rzy Sło wiań skich
pi sa rzom po cho dzą cym z Eu ro py Środ ko wej. Je go dzie ła pi sa ne po cze sku i fran cu sku
zo sta ły prze tłu ma czo ne na wie le ję zy ków, ta kich jak an giel ski, hisz pań ski, grec ki czy
pol ski. Naj bar dziej zna ne, Nie zno śna lek kość by tu oraz Żart, do cze ka ły się ada pta cji
fil mo wych. Pi sarz w swo jej wcze snej twór czo ści czę sto wpla tał wąt ki po li tycz ne, mi -
mo wszyst ko nie jest uzna wa ny za pi sa rza po li tycz ne go, po nie waż zni ka ją one z cza -
sem na rzecz roz wa żań fi lo zo ficz nych. We dług znaw ców styl Kun de ry, in spi ro wa ny

6 Ibi dem, s. 26
7 Zob. W. Szulc, Bi blio te ra pia…, s. 21.
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dzie ła mi Nie tz sche go, jest po zor nie fry wol ny, me ta fi zycz ny i po etyc ki, wy ma ga ją cy
sku pie nia. Jed no cze śnie je go zda nia są krót kie, czę sto w for mie py tań re to rycz nych do
czy tel ni ka, a kon struk cja fa bu ły jest mi ster na ni czym szwaj car ski ze ga rek8.

Uza sad nie nie wy bo ru twór czo ści te go cze skie go pi sa rza do ana li zy bi blio te ra peu -
tycz nej mo gło by zo stać wy ra żo ne w jed nym tyl ko zda niu: po wie ści Kun de ry są nie prze -
bra ną skarb ni cą mą dro ści ży cio wych, re flek sji i od waż nych wnio sków, za tem każ da 
z nich jest war to ścio wa w bi blio te ra pii. Jed nak po dob ną war to ścią mo że się prze cież
po szczy cić wie le dzieł in nych au to rów. Cóż jest więc wy jąt ko we go w po wie ściach Mi -
la na Kun de ry, co czy ni je szcze gól nie war to ścio wy mi dla pro ce su te ra peu tycz ne go? Od -
po wiedź na to py ta nie mo że wstęp nie za ry so wać na stę pu ją cy frag ment ze Sztu ki po -
wie ści, zbio ru ese jów o sztu ce pi sa nia do brych po wie ści:

„Po za po wie ścią je ste śmy na te re nie stwier dzeń: każ dy jest pew ny swe go zda -
nia – po li tyk, fi lo zof, do zor ca. Na te re nie po wie ści nie sta wia się twier dzeń: jest
ona ob sza rem gry i hi po tez. Po wie ścio wa me dy ta cja jest ze swej na tu ry py ta -
ją ca, przy pusz cza ją ca. W po wie ści ja ko sztu ce py ta ją cej, uka zu ją cej przez swą
«mą drość nie pew no ści» wie lo znacz ność i wie lość prawd, do sko na le mie ści się
iro nia. Jest ona tu istot na nie dla te go, że drwi i wy śmie wa, ale dla te go, że po -
zba wia bło giej pew no ści i uka zu je nie jed no znacz ność świa ta. Po wieść jest sztu -
ką z de fi ni cji iro nicz ną”9.

Po wieść Mi la na Kun de ry, zgod nie z tym, co sam na pi sał, sta ra się nie być jed no -
stron na i po ka zu je wie le punk tów wi dze nia od no śnie do jed nej kwe stii, jed ne go pro -
ble mu, sta ra się rów nież uświa do mić czy tel ni ka, że ist nie je wie le prawd, a więc na
każ dy pro blem moż na spró bo wać po pa trzeć z in nej stro ny (nas in te re so wać bę dzie
stro na po zy tyw na bądź jak naj bar dziej re ali stycz na), oraz że nic nie jest osta tecz ne,
pew ne i jed no znacz ne (a więc z każ dej po zor nie bez na dziej nej sy tu acji moż na zna leźć
ja kieś wyj ście). Twór czość Kun de ry po ka zu je, że ży cie jest du żo bar dziej skom pli ko -
wa ne, niż mo gło by się wy da wać, po ka zu je, że świat jest wie lo znacz ny, że nie ma jed -
nej Praw dy czy Słusz no ści, ale że jest ich bar dzo du żo. Czy ni to za po mo cą wszech -
obec ne go w tych dzie łach scep ty cy zmu, któ re mu to wa rzy szy umie jęt ność iro nicz ne go,
choć w ele ganc kiej for mie, po da wa nia w wąt pli wość na wet war to ści na po zór nie pod -
wa żal nych. Pi sarz dzię ki te mu po ma ga czy tel ni ko wi po jąć fe no men nie ro zu mie nia się
lu dzi, z cze go wy ni ka tak wie le kon flik tów. Prze strze ga przed snu ciem przy pusz czeń
na te mat mo ty wów dzia łań ludz kich, po nie waż są one nie od gad nio ne do pó ty, do pó -
ki dzia ła ją cy nam ich nie zdra dzi, wcze śniej sam je so bie uświa da mia jąc. Kun de ra jest
więc mi strzem w ana li zie jed ne go pro ble mu z wie lu per spek tyw, na wie lu płasz czy -
znach. Bo ha te ro wie je go ksią żek nie tyl ko od bie ra ją, ale też od czu wa ją tę sa mą sy tu -
ację w zu peł nie in ny spo sób. Uświa da mia to czy tel ni ko wi, że tyl ko otwar ta i głę bo ka
ko mu ni ka cja z dru gim czło wie kiem, z któ rym współ ży cie mu się nie ukła da, mo że mu

8 Por. A. Kon cza row ski, Nie zno śna trud ność by tu, w: „Po li ty ka”, nr 18 (2450) z dnia 01.05.
2004, s. 64–66.

9 M. Kun de ra, Sztu ka po wie ści, tłum. M. Bień czyk, PIW, War sza wa 1991, s. 45.



po móc zro zu mieć tę dru gą oso bę, co jest pod sta wą roz wią za nia pro ble mów we wza -
jem nej re la cji.

Lek ki styl pi sa nia, ja kim po słu gu je się pi sarz, jest na stęp nym uza sad nie niem do -
ko na ne go prze ze mnie wy bo ru. Je go li te ra tu ra ce chu je się nie zwy kłą swo bo dą twór -
czą. Czy tel ni cy do ce nia ją je go umie jęt ność uchwy ce nia głę bo kich i waż nych dla ludz -
kiej eg zy sten cji spraw przez od wo ły wa nie się do zwy kłych, co dzien nych sy tu acji 
i po słu gi wa nie się pro stym ję zy kiem. Umie jęt ność ob ser wa cji i przy wią za nie do po -
wierz chow nie naj mniej zna czą cych szcze gó łów (tak waż ne dla bi blio te ra pii), po łą -
czo ne ze spe cy ficz nym po czu ciem hu mo ru, łą czą cym sy tu acje tra gicz ne z ko micz ny -
mi, da ją moż li wość wni kli wej ana li zy pro ble mu, jed no cze śnie po zwa la ją za cho wać do
nie go dy stans. Ten przy stęp ny ję zyk, któ rym w ła twy i cza sem za baw ny spo sób Kun -
de ra od sła nia psy cho lo gicz ny kon tekst sto ją cy za wy bo ra mi bo ha te rów, jest nie zwy -
kle istot ny dla od bio ru dzia ła nia te ra peu tycz ne go je go dzieł. Cho ciaż nie któ re frag men -
ty mo gą się wy dać wul gar ne i ob sce nicz ne, uwa żam jed nak, że czy tel nik mo że dzię ki
nim po czuć au ten tycz ność emo cji, ja ki mi tar ga ny jest bo ha ter po wie ści, wia ry god ność
je go prze żyć, po ma ga ją więc czy tel ni ko wi wczuć się w je go sy tu ację. Co wię cej, obec -
ność śmia łych opi sów czy w ogó le te ma ty ka mi ło ści i sek su, po ru sza na w nie ba nal ny
spo sób, mo że wspo ma gać utrzy my wa nie uwa gi czy tel ni ka. 

Ko lej ny po wód moż na uznać za czy sto prak tycz ny, po nie waż jest nim od po wied -
nia ob ję tość dzieł cze skie go pi sa rza. Naj ob szer niej sze li czą oko ło 250 stron, jed nak są
po dzie lo ne na roz dzia ły i pod roz dzia ły, któ re mo gą nie kie dy sta no wić osob ną ca łość,
po ru sza ją bo wiem je den pro blem, a czę sto nada ne są im też sto sow ne do po ru sza ne -
go pro ble mu ty tu ły. Ta ką książ ką jest na przy kład Księ ga śmie chu i za po mnie nia. Po -
dzie lo na jest ona na roz dzia ły i pod roz dzia ły, któ re na róż ny spo sób opi su ją te sa me
za gad nie nia. Na przy kład w pod roz dzia le roz dzia łu Li tost10, któ rym to ter mi nem pi -
sarz na zy wa od czu wa nie po trze by ze msty za do zna ne po ni że nie (na wia sem mó wiąc
– jak że płod ny te mat bi blio te ra peu tycz ny!), głów ne go bo ha te ra nę ka doj mu ją ca sa mot -
ność; pi sarz na za le d wie dwóch stro nach przed sta wia roz pacz li wie i przej mu ją ce sta -
ra nia bo ha te ra by zo stać za uwa żo nym.

Więk szość dzieł Kun de ry jest jed nak nie wiel kich roz mia rów, czę sto są to na wet ese -
je. Po wie ści ta kie, jak Po wol ność, Toż sa mość, Nie wie dza, za my ka ją się w stu stro nach
i do dat ko wo są po dzie lo ne na dwu -, trzy stro ni co we, po nu me ro wa ne frag men ty. Hi -
sto rie róż nych bo ha te rów, z któ rych każ dy mo że być uzna ny przez czy tel ni ka za istot -
ne go, prze pla ta ją się w róż nych frag men tach. Czy tel nik nie mo że się więc zbyt szyb -
ko znu żyć ani znie chę cić licz bą stron, czę sto jest w sta nie prze czy tać książ kę jed nym
tchem, je śli pro ces iden ty fi ka cji z bo ha te rem prze bie gnie pra wi dło wo.

Oczy wi ście to, że Kun de ra w każ dym swo im dzie le wpro wa dza kil ku głów nych
bo ha te rów, tak że jest waż ną ce chą je go twór czo ści, któ ra prze ma wia za wy bo rem jej
do ce lów te ra peu tycz nych. Czy tel nik ma więk szą moż li wość wy bo ru, z któ rą po sta cią

10 Tłu macz nie prze tłu ma czył te go sło wa na ję zyk pol ski, po nie waż we dług Kun de ry jest to
sło wo nie prze tłu ma czal ne na in ne ję zy ki; pol skie sło wo „li tość” jest błęd nym  tłu ma cze niem te -
go ter mi nu. M. Kun de ra, Księ ga śmie chu i za po mnie nia, tłum. P. Go dlew ski, A. Ja go dziń ski, PIW,
War sza wa 2001, s. 78.

War tość bi blio te ra peu tycz na wy bra nych po wie ści Mi lana Kun de ry 137



138 Prze gląd Bi blio te ra peu tycz ny. Rocz nik 2/2012

bę dzie mógł się utoż sa mić, a kie dy już te go, do ko na mo że rów nież po znać punk ty wi -
dze nia oraz uczu cia in nych bo ha te rów bę dą cych w tej sa mej sy tu acji.

Dla dzia łal no ści bi blio te ra peu tycz nej szcze gól nie waż ną kwe stią jest za kres te ma -
tycz ny twór czo ści da ne go pi sa rza, a naj le piej gdy opi sa ny jest za kres po ru sza nych te -
ma tów w każ dej je go książ ce z osob na. Te ma ty ka dzie ła ogra ni cza je go za sto so wa nie
w pro ce sie bi blio te ra peu tycz nym, a tak że okre śla gru pę po ten cjal nych od bior ców dzia -
ła nia bi blio te ra peu tycz ne go opar te go na da nej lek tu rze. W tym miej scu za ry su ję te ma -
ty kę nie któ rych prze tłu ma czo nych na ję zyk pol ski po wie ści i ese jów Mi la na Kun de ry
wy mie nio nych w po rząd ku chro no lo gicz nym (z po mi nię ciem tych ana li zo wa nych prze -
ze mnie w na stęp nym roz dzia le), aby czy tel nik mógł się zo rien to wać, ja kie są ich po -
ten cjal ne gru py od bior ców oraz ogra ni cze nia.

n Żart (1967) – po wieść po ru sza ją ca ta kie kwe stie, jak: by cie ofia rą nie for tun nym
oko licz no ści; ab surd ży cia; roz li cze nie z mło do ścią; zwią zek mi ło ści z sek sem; pra -
gnie nie ze msty; roz wa ża nia o kul tu rze na ro do wej i pa trio ty zmie.

n Śmiesz ne mi ło ści (1970) – zbiór aneg dot trak tu ją cych o uwo dze niu nie tyl ko przez
in nych lu dzi, ale też przez ide olo gię, re li gię, po ezję.

n Ży cie jest gdzie in dziej (1973) – przed sta wia ogrom ny wpływ mat ki na ży cie męż -
czy zny, opi su je pra gnie nie by cia kimś wiel kim i osią gnię cia suk ce su, po ru sza kwe -
stię au to ry te tów mło do ści.

n Walc po że gnal ny (1976) – trak tu je o mi ło ści i zdra dzie; za wie ra roz wa ża nia na te -
mat współ cze sne go świa ta, któ ry po zba wia lu dzi na wet pra wa do tra gi zmu; po -
ru sza pro blem bez płod no ści.

n Księ ga śmie chu i za po mnie nia (1979) – opi su je róż ne spo so by wal ki czło wie ka 
z za po mnie niem, z ułom no ścią pa mię ci, a tak że trud ność po go dze nia się z prze -
szło ścią, roz ter ki wy ni ka ją cy mi z emi gra cji, śmiesz ność (nie istot ność) na szych
pro ble mów.

n Nie zno śna lek kość by tu (1984) – po ka zu je, że ży cie po zba wio ne głęb szych emo cji
nie ma sen su, że nie moż na po zwo lić, aby ży cie nie zau wa żal nie prze la ty wa ło nam
przez pal ce, że po je dyn cze de cy zje nie ma ją tak wiel kie go zna cze nia, ja kie im przy -
pi su je my.

n Nie śmier tel ność (1990) – roz wa ża spo so by na nie śmier tel ność, prze trwa nie w ludz -
kiej pa mię ci; opi su je pro blem se lek tyw no ści po strze ga nia oraz bez sen sow no ści
uciecz ki od pro ble mów w „no we ży cie”; a tak że pro ble my cie le sno ści, toż sa mo ści,
sa mo ak cep ta cji, ludz kiej (nie)po wta rzal no ści, sa mo re ali za cji.

n Zdra dzo ne te sta men ty (1993) – roz wa ża nia na te mat wsty du, nie dy skre cji, toż sa -
mo ści, ta jem ni czej si ły wo li zmar łe go.

Wy da je się do brym po my słem wy bra nie do ana li zy bi blio te ra peu tycz nej tych po -
wie ści, któ re cie szą się naj mniej szą po pu lar no ścią spo śród wszyst kich na pi sa nych przez
te go wy bit ne go cze skie go twór cę, po nie waż po ka za nie war to ści tych nie do ce nio nych
dzieł upraw niać bę dzie do wnio sko wa nia o resz cie ja ko rów nie – je śli nie bar dziej –
cen nej pod wzglę dem za sto so wań bi blio te ra peu tycz nych. Ty mi naj mniej do ce nia ny mi
po wie ścia mi są na pi sa ne ko lej no po so bie Po wol ność, Toż sa mość i Nie wie dza.



W na stęp nym roz dzia le po sta ram się udo wod nić, że po win ny być one do ce nio ne
przy naj mniej przez bi blio te ra peu tów.

III. Ana li za bi blio te ra peu tycz na wy bra nych dzieł 
Mi la na Kun de ry

Po dej ście, ja kie przyj mę w swo ich ana li zach, moż na na zwać po łą cze niem bi blio te ra -
pii roz wo jo wej z po rad nic twem. Na po trze by tak zo rien to wa nej ana li zy po zwo lę so -
bie zmo dy fi ko wać nie znacz nie Na rzę dzie do Ewa lu acji Bi blio te ra pii. In te re so wać mnie
bę dą ta kie ce chy wy bra ne go utwo ru, jak:

n psy cho lo gicz ne pra wo uza sad nia ją ce je go za sto so wa nie,
n fi lo zo ficz na kon cep cja czło wie ka i świa ta, na ja kiej dzie ło się opie ra,
n za kres po ru sza nych pro ble mów,
n ogra ni cze nia za sto so wa nia dzie ła do ce lów bi blio te ra peu tycz nych, 
n ko rzy ści pły ną ce z je go za sto so wa nia, 
n gru pa od bior ców, 
n ła twość do stę pu i po ziom kom for tu czy ta nia.

Za rów no te ma ty ja kie po dej mu je Kun de ra w ca łej swo jej twór czo ści (a więc tak -
że w wy bra nych prze ze mnie utwo rach), jak i uży wa ny przez nie go ję zyk ma ją dwie
kon se kwen cje. Po pierw sze, są to lek tu ry dla do ro słych, ewen tu al nie star szej mło dzie -
ży, po dru gie, są to lek tu ry prze zna czo ne dla osób zdol nych do to le ro wa nia śmia łe go
ję zy ka i te ma tu sek su. W ten spo sób za ry so wu ją się nam wstęp nie gru py od bior ców
oraz ogra ni cze nia Po wol no ści, Toż sa mo ści i Nie wie dzy.

Bio rąc pod uwa gę to, że zgod nie z przy ję tą prze ze mnie orien ta cją bi blio te ra peu -
tycz ną, książ ki, któ re wy bra łam, ma ją wpły wać na roz wój sa mo świa do mo ści jed nost -
ki, roz wój we wnętrz ny, wzrost świa do mo ści w za kre sie przy czyn, skut ków, isto ty jej
ak tu al nych pro ble mów i przede wszyst kim po zy tyw nie wpły wać na jej stan emo cjo nal -
ny, moż na z po wo dze niem stwier dzić, że są one prze zna czo ne dla osób, któ re chcą te
ce le osią gnąć. Bę dą to więc oso by do świad cza ją ce okre ślo nych pro ble mów, kry zy sów
ży cio wych, z któ ry mi so bie nie ra dzą i po trze bu ją przy tym wspar cia spe cja li sty. Wy -
szcze gól nia jąc wszyst kie naj waż niej sze pro ble my po ru sza ne w Po wol no ści, Toż sa mo -
ści i Nie wie dzy, bę dę pro po no wa ła za sto so wa nie tych po zy cji w pra cy z oso ba mi, któ -
rych te pro ble my do ty czą. Jed no cze śnie wy od ręb nię aspek ty każ de go z utwo rów, któ re
mo gą za kłó cić pro ces te ra peu tycz ny. W ten spo sób okre ślo ne zo sta ną szcze gó ło wo
gru py od bior ców każ de go z dzieł oraz ich ogra ni cze nia.

Je że li cho dzi o do stęp ność wy bra nych po zy cji, jest to kwe stia uda nia się do naj -
bliż szej bi blio te ki lub księ gar ni. Książ ki wy da ne są przez Pol ski In sty tut Wy daw ni czy.
Prze kła du z ję zy ka fran cu skie go wszyst kich trzech utwo rów do ko nał Ma rek Bień czyk.
Wy so ki kom fort czy ta nia za pew nia du ża czcion ka, po dział na krót kie frag men ty 
(1–3 stro ny), jak rów nież dłu gość utwo rów (do 110 stron).
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Wy ko rzy sta nie tych po wie ści Mi la na Kun de ry w bi blio te ra pii uza sad nia moż li wość
osią gnię cia dzię ki nim okre ślo nych ce lów te ra peu tycz nych, opar tych na pra wie psy cho -
lo gicz nym mó wią cym, że czy tel nik w kon tak cie z książ ką, w któ rej bo ha te ro wie prze -
ży wa ją po dob ne do nie go pro ble my, mo że zi den ty fi ko wać się z ty mi po sta cia mi i po -
przez po śred nie do świad cze nie ich prze żyć – do znać du cho we go ka thar sis. Wy bra ne
dzie ła Kun de ry, choć tak nie wiel kich roz mia rów, ob fi tu ją w pre cy zyj nie i ory gi nal nie
na kre ślo ne ob ra zy ludz kich dy le ma tów, któ re są po ka za ne, jak już wspo mi na łam, z kil -
ku za dzi wia ją co od mien nych per spek tyw, co jest nie zwy kle war to ścio we dla bi blio-
te ra pii. 

Chcąc okre ślić fi lo zo ficz ną kon cep cję czło wie ka oraz świa ta, na ja kiej opie ra ją się
wy bra ne prze ze mnie dzie ła, mu szę od wo łać się do pod sta wo wych cech fi lo zo fii post -
mo der ni zmu, po nie waż twór czość Mi la na Kun de ry za li cza się do post mo der ni stycz nej
li te ra tu ry eu ro pej skiej, ści śle zwią za nej z tą fi lo zo fią.

Post mo der ni stycz ni teo re ty cy pi szą o koń cu czło wie ka, o zmia nie je go kon dy cji,
spo wo do wa nej po da niem w wąt pli wość wszel kich sys te mów war to ści ja ko ar bi tral -
nych i de ter mi nu ją cych czło wie ka. Ce chą cha rak te ry stycz ną post mo der ni stycz ne go
ob ra zu świa ta jest od rzu ce nie „mo der ni zmu”, ro zu mia ne go ja ko ze spół po glą dów 
i prze ko nań na te mat rze czy wi sto ści, uzna ją cych jej po zna wal ność i za kła da ją cych wy -
stę po wa nie w niej obiek tyw ne go po rząd ku. W ob rę bie post mo der ni zmu od rzu ca się
ob raz świa ta ty po wy dla mo der ni zmu. Kwe stio no wa na jest wia ra w ist nie nie „obiek -
tyw ne go” po rząd ku rze czy wi sto ści. Rze czy wi stość jest w tym uję ciu cha osem, nie wy -
stę pu ją w niej żad ne ogól ne (po wszech ne) pra wi dło wo ści i pra wa. „Na tu ra” rze czy wi -
sto ści cha rak te ry zu je się swo istą nie jed no rod no ścią. Post mo der nizm jest pro gra mo wo
an ty sys te mo wy – wia ra w utwo rze nie ca ło ścio we go ob ra zu rze czy wi sto ści to złu dze -
nie. Moż li we i sen sow ne jest tyl ko od kry wa nie prawd cząst ko wych, do ty czą cych ja kie -
goś nie wiel kie go wy cin ka rze czy wi sto ści. Utra co na zo sta ła idea jed no ści oraz po trze -
ba jej po sia da nia11.

Z te go wy ni ka, że do mi nu ją cą ce chą post mo der ni zmu jest plu ra lizm – wie lość ję -
zy ków, form, spo so bów my śle nia i po stę po wa nia. Post mo der nizm gło si po chwa łę
róż no rod no ści, mar gi nal no ści, he te ro ge nicz no ści, gry, eklek ty zmu. Ja ki jest za tem
ob raz czło wie ka zgod ny z tą fi lo zo fią? Po strze ga ny jest on ja ko przy god na sieć prze -
ko nań i pra gnień, wy ra ża ją cych się w in dy wi du al nym ję zy ku. We dług post mo der ni -
stów nie ist nie je coś ta kie go jak na tu ra ludz ka. Post mo der nizm zno si roz róż nie nie
na ety kę i es te ty kę; czło wiek opi sy wa ny jest dar wi ni stycz nie i na tu ra li stycz nie. Ta ki
też je go ob raz oraz ta ką wi zję świa ta przed sta wia kon se kwent nie Mi lan Kun de ra 
w swo ich dzie łach. Dzię ki te mu czy tel nik mo że zdy stan so wać się wo bec sie bie sa me -
go oraz swo ich pro ble mów, ła twiej sze sta je się dla nie go przy ję cie in ne go punk tu wi -
dze nia w kwe stii swo ich ocze ki wań wzglę dem sie bie, in nych oraz świa ta.

Do za na li zo wa nia zo stał za kres po ru sza nych pro ble mów oraz ko rzy ści pły ną ce
z za sto so wa nia kon kret ne go dzie ła do ce lów bi blio te ra peu tycz nych.

11 Por. F. Ja me son, Post mo der nizm, czy li lo gi ka kul tu ro wa póź ne go ka pi ta li zmu, tłum. M. Pła -
za,  Wyd. Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kra ków 2011, s. 41.



Po wol ność (1995)

Opis
Opo wia da o week en do wym wy jeź dzie pa ry mał żon ków do fran cu skie go zam ku, 
w któ rym od by wa się kon gres en to mo lo gicz ny. Na kon gres przy jeż dża uczo ny z Czech,
któ re go ko mu ni ści wy rzu ci li z uni wer sy te tu; przy wo ła ne jest opo wia da nie Vi vant De -
no na do ty czą ce nie spiesz nych igra szek mi ło snych; ana li zo wa ny jest świa tek pa ry skich
gwiazd, ta kich jak Berck, Pon te vin i Vin cent, któ rzy na zwa ni są „tan ce rza mi”; przy wo -
ła na jest też hi sto ria dzien ni kar ki Im ma cu la ty za du rzo nej w Berc ku. Vin cent, za zdrosz -
cząc Pon te vi no wi ogła dy to wa rzy skiej, po sta na wia po ka zać, na co go stać, i do te go
ce lu chce wy ko rzy stać uwie dzio ną na kon gre sie Ju lię. 

Po ru sza ne pro ble my
Świat to sce na – lu dzie gra ją; każ dy czło wiek jest dzi siaj pod okiem ka mer; współ cze -
sny świat ogar nę ła ma nia szyb ko ści i za go spo da ro wa nia cza su; znik nę ła przy jem ność
po wol no ści; czło wiek nie mo że być au ten tycz ny i wol ny ani pu blicz nie, ani pry wat nie;
źró dło stra chu le ży w przy szło ści; ro la przy jem no ści w ży ciu czło wie ka; czło wiek mą -
dry uni ka wszel kich po sta ci wal ki; ży cie na po kaz; każ de wy po wie dzia ne sło wo jest
nie od wra cal ne; lu dzie za ra bia ją pie nią dze lub zdo by wa ją sła wę na cier pie niu in nych;
skut ki po gar dza nia świa tem i ludz ko ścią; po trze ba głę bo kiej roz mo wy; czło wiek nie -
śmia ły nie ma szans na zdo by cie uzna nia; pu blicz ne ośmie sze nie; lu dzie chcą cy być
cią gle w cen trum uwa gi; sztu ka kon wer sa cji z płcią prze ciw ną; na mięt ność uzy ska na
dzię ki po wol no ści; uważ ne ży cie tu i te raz zmniej sza szyb kość za po mi na nia; ciem ne
stro ny sła wy; nie po go dze nie się z klę ską z prze szło ści; pra gnie nie ano ni mo wo ści; mi -
łość do ido li; lu dzie uwa ża ją cy się za wy bra nych, lep szych; po sta wa rosz cze nio wa;
po sia da nie za du żych wy ma gań wo bec płci prze ciw nej wy wo łu je roz cza ro wa nia; pra -
gnie nie by cia nie zwy kłym; bał wo chwal cza ad o ra cja gwiazd; kwe stia du my; kon se -
kwen cje ule gło ści i bra ku od wa gi; umie jęt ność re in ter pre ta cji wła snej hi sto rii (po raż -
ki, cze goś wsty dli we go); wy ko ny wa nie pra cy z pa sją, utra ta pra cy; am bi cja; sym pa tia
jest rze czą kru chą i nie trwa łą; nie na le ży zbyt nio przej mo wać się ludź mi; róż ne spo -
so by roz ła do wy wa nia fru stra cji (prze kli na nie); ból po raż ki; kwe stia by cia so bą; zna -
le zie nie swo ich moc nych stron; umie jęt ność mó wie nia o swo ich pra gnie niach; bunt 
i nie do sto so wa nie; brak za in te re so wa nia ze stro ny naj bliż szych; chęć ze msty zra nio -
nej ko bie ty; agre sja; sa mo bój stwo; pra gnie nie szo ko wa nia; na sze klę ski i pro ble my, któ -
re bar dzo prze ży wa my, zo sta ną przez świat szyb ko za po mnia ne; na sza re ak cja na da -
ną sy tu ację za le ży tyl ko od nas; męż czy zna wy ko rzy sty wa ny przez ko bie tę; śmiech 
i fik cja le kar stwa mi dla zra nio nej du szy; po śpiech wy ni kiem pra gnie nia szyb kie go za -
po mnie nia o po raż ce; by cia szczę śli wym trze ba się na uczyć.

Prze zna cze nie
Książ ka mo że być po le ca na oso bom, któ rym brak pew no ści sie bie, któ re są nie śmia łe,
ma ją trud no ści w kon tak tach to wa rzy skich (w tym z płcią prze ciw ną); tym, któ re od -
czu wa ją ob łu dę i po zer stwo swo je go oto cze nia; pra co ho li kom, któ rym brak cza su dla
sie bie i ro dzi ny; tym, któ rzy ma ją nie ra cjo nal nie wy so kie am bi cje; oso bom, któ re
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skar żą się na za nik na mięt no ści i wza jem ne go za in te re so wa nia w związ ku; tym, któ -
rzy są zbyt ner wo wi, tym, któ rych pa ra li żu je lęk o swo ją przy szłość; tym, któ rzy uwa -
ża ją się za lep szych od in nych i dla te go są od rzu ce ni; oso bom nie mo gą cym po ra dzić
so bie z po raż ką za wo do wą lub to wa rzy ską; lu dziom go nią cym za sła wą i nie mo gą cym
jej osią gnąć; za ko cha nym w oso bie pu blicz nej; oso bom zbyt ule głym i tchórz li wym;
oso bom zbun to wa nym (mło dzie ży); tym, któ rym do skwie ra sa mot ność i nie zro zu mie -
nie przez in nych; oso bom, któ re są ma łost ko we lub pe dan tycz ne; oso bom, któ re uwa -
ża ją, że z gó ry coś im się na le ży.

Ko rzy ści
Czy tel nik mo że uświa do mić so bie, że nie moż li we jest ży cie bez cier pie nia, że cier pie -
nie wzbo ga ca; mo że też na brać zdro we go dy stan su do swo ich pro ble mów; mo że zro -
zu mieć, że nie na le ży zbyt nio przej mo wać się in ny mi; mo że po czuć ulgę, kie dy prze -
czy ta o pro ble mach in nych, któ re wy da dzą mu się więk sze od je go wła snych; mo że
na brać pew no ści sie bie, do wia du jąc się, co wpły wa na po wo dze nie u in nych; mo że za
przy kła dem bo ha te rów utwo ru pró bo wać zmie nić swój ob raz w oczach in nych; mo że
uznać, że nie jest to war te je go wy sił ków; mo że po rzu cić ma rze nia o nie moż li wym na
przy kład wiel kiej sła wie lub związ ku ze swo im ido lem; mo że uświa do mić so bie, jak
krzyw dzi sie bie i in nych, ży jąc w po śpie chu; mo że na uczyć się cie szyć każ dą chwi lą
oraz żyć przy tom nie, da jąc so bie czę ściej chwi le wy tchnie nia; książ ka mo że dać mo -
ty wa cję do zdo by cia się na więk szą skrom ność, ale też na by cie bar dziej świa do mym
wła snej war to ści, od waż niej szym i mniej ule głym.

Za strze że nia
Utwór ob fi tu je w wul ga ry zmy, ero ty kę, a na wet per wer sję. Za wie ra też sce ny agre sji
oraz sce nę pró by sa mo bój czej w ce lu zwró ce nia na sie bie uwa gi.

Toż sa mość (1997)

Opis
Opo wia da hi sto rię pa ry Fran cu zów, któ ra prze ży wa kry zys związ ku, spo wo do wa ny
nie po ro zu mie niem. Za czy na się on w mo men cie, kie dy Chan tal stwier dza, że męż -
czyź ni już się za nią nie oglą da ją, a Je an -Marc wpa da na po mysł, aby wy sy łać do niej
li sty ja ko ta jem ni czy nie zna jo my w ce lu do da nia jej pew no ści sie bie. 

Po ru sza ne pro ble my
Znik nię cie uko cha nej oso by; brak pry wat no ści i in tym no ści; strach przed utra tą bli -
skich; po wra ca ją ca w snach nie chcia na prze szłość; cho ro ba przy ja cie la; wy ba cze nie 
w ob li czu cho ro by; nie lo jal ność przy ja cie la; nie pa mięć cza sów mło do ści; utra ta pew -
no ści sie bie spo wo do wa na sta rze niem się; utra ta mę sko ści zwią za na z fak tem zo sta -
nia oj cem; nie do ce nie nie sta rań part ne ra; sło wa uży wa ne bez na my słu po wo du ją nie -
po ro zu mie nia i mo gą ra nić; po sia da nie kil ku twa rzy; po gar dza nie pra cą, któ rą się
wy ko nu je; śmierć dziec ka; roz pad mał żeń stwa spo wo do wa ny śmier cią dziec ka; ro la
przy pad ku w ży ciu czło wie ka; pra gnie nie by cia atrak cyj ną; tę sk no ta za uko cha nym;



re zy gna cja z chę ci przy gód, kie dy się ko cha; nie umie jęt ność roz mo wy o uczu ciach,
od kry cie sie bie przed in ną oso bą; ze rwa nie przy jaź ni; nie moż ność wy sta wie nia przy -
jaź ni na pró bę; ży cie ero tycz ne po wo dem fru stra cji, cier pień i kom plek sów; nie na wiść
do świa ta; nie moż ność przy po mnie nia so bie prze szło ści; wy bór za wo du bez zna jo mo -
ści sie bie; lęk przed do ko na niem złe go wy bo ru za wo du; wstyd i wsty dli wość; roz mo -
wy w związ ku nie są naj waż niej sze; prze sad ne trak to wa nie ma łej po raż ki; brak am -
bi cji; mi łość to tro ska o dru gie go czło wie ka; nie po trzeb ne nad in ter pre to wa nie sy tu acji;
kon se kwen cje wy sta wia nia in nych na pró bę; każ dy ma pra wo do se kre tów; przy mus
by cia mi łym dla ro dzi ny swo je go part ne ra; brak sza cun ku dla rze czy oso bi stych in nych;
obo jęt ność uko cha nej oso by; ży cie na koszt in nych; słab szy jest ten, kto moc niej ko -
cha; po zy tyw ne i ne ga tyw ne stro ny kon for mi zmu; oba wa przed tym, co przy nie sie
zmia na; szpie go wa nie przez part ne ra; wol ność po le ga na wy bo rze mię dzy by ciem
szczę śli wym a nie szczę śli wym; nie zdro wa za zdrość.

Prze zna cze nie
Książ kę moż na po le cić oso bom, któ rych bli ska oso ba za gi nę ła; lu dziom, któ rzy z róż -
nych przy czyn od czu wa ją brak pry wat no ści i in tym no ści; tym, któ rzy pa nicz nie bo ją się
utra ty lub odej ścia bli skiej oso by; tym, któ rzy za wie dli się na przy ja cie lu lub ze rwa li 
z nim kon takt; tym oso bom, któ re z po wo du sta rze nia się stra ci ły pew ność sie bie; oso -
bom, któ re uwa ża ją, że nie są atrak cyj ne; mło dym oj com; oso bom, któ re stra ci ły dziec -
ko; oso bom prze cho dzą cym kry zys w związ ku; oso bom, któ re czu ją się ogra ni cza ne
przez part ne ra; tym, któ re zbyt nio kon tro lu ją swo je go part ne ra; oso bom nie lu bią cym
swo jej pra cy; oso bom, któ re nie po tra fią roz ma wiać o uczu ciach; oso bom skar żą cym się
na swo je ży cie ero tycz ne; oso bom, któ re nie mo gą zde cy do wać, co chcą w ży ciu ro bić;
oso bom ma ło am bit nym, oso bom prze sad nie in ter pre tu ją cym każ dą sy tu ację; bę dą cym
w kon flik cie z ro dzi ną part ne ra; oso bom od czu wa ją cym obo jęt ność uko cha nej oso by;
oso bom bo ją cym się zmian; tym, któ re na wszyst ko na rze ka ją, nie wi dząc żad nych po -
zy tyw nych stron swo jej sy tu acji; oso bom prze ja wia ją cym cho ro bli wą za zdrość.

Ko rzy ści
Czy tel nik dzię ki książ ce mo że po głę bić świa do mość swo ich uczuć zwią za nych z utra -
tą bli skiej oso by; mo że zo stać zmo ty wo wa ny do wal ki o pra wo do swo jej pry wat no -
ści i in tym no ści; mo że zro zu mieć, że nie po ro zu mie nia trze ba od ra zu wy ja śniać; mo -
że po czuć ulgę pod wpły wem zi den ty fi ko wa nia się z bo ha te rem, któ ry za wiódł się na
przy ja cie lu; mo że po zbyć się wy rzu tów su mie nia, że ze rwał z nim kon takt – miał do
te go peł ne pra wo; mo że zo stać prze ko na ny do wy ba cze nia przy ja cie lo wi; mo że za -
uwa żyć swo ją atrak cyj ność dzię ki do ce nie niu sta rań part ne ra; mo że uzmy sło wić so -
bie, że moż na za cho wać atrak cyj ność mi mo po sia da nia dzie ci lub sta rze nia się; mo że
zdo być si łę do wal ki o zwią zek, któ ry jest w kry zy sie; mo że pod wpły wem książ ki
zmie nić zbyt wy gó ro wa ne wy obra że nia co do swo je go ży cia ero tycz ne go; mo że zro -
zu mieć, że am bi cja jest waż na dla do bre go sa mo po czu cia; mo że uświa do mić so bie, że
bli scy nam lu dzie są waż ni dla na szej toż sa mo ści i wy jąt ko wo ści; że zmia ny mo gą
przy nieść du żo do bre go i są nie uchron ne; że za ufa nie jest wspa nia łym da rem dla oso -
by, któ rą się ko cha.
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Za strze że nia
Książ ki nie po le ca ła bym oso bom bar dzo sa mot nym, po nie waż trak tu je ona przede
wszyst kim o pro ble mach związ ku lub przy jaź ni. Za strze że nia mo gą też bu dzić opi sy
po zy tyw nych stron utra ty dziec ka. 

Nie wie dza (2000)

Opis
Opo wia da hi sto rię Ire ny i Jo se fa, któ rzy, nie za leż nie od sie bie, po dwu dzie stu la tach
emi gra cji po sta na wia ją od wie dzić swo ją oj czy znę, któ ra jest już zu peł nie in na niż ta,
któ rą opusz cza li. W cza sie od wie dzin nikt nie py ta ich o dwa dzie ścia lat ich ży cia po -
za gra ni ca mi kra ju, nikt nie jest ich cie ka wy. Los Ire ny i Jo se fa jest sy me trycz ny: 
w po dob nym mo men cie ży cia ja dą do kra ju i spo ty ka ją się przy pad kiem. Nic o so bie
nie wie dzą. Przy wo ła nie po sta ci Ulis se sa, któ ry przez dwa dzie ścia lat tu łacz ki my ślał 
o po wro cie.

Po ru sza ne pro ble my
Kon fron ta cja z prze szło ścią; tę sk no ta za kra jem ro dzin nym lub jej cał ko wi ty brak; ży -
cie na emi gra cji też mo że być szczę śli we – na le ży je do ce nić; wszyst kie prze wi dy wa -
nia, ja kie czło wiek snu je, są myl ne; strach przed po wro tem do kra ju – nie wie dza 
o tym, co mo że my tam za stać; brak za in te re so wa nia ze stro ny naj bliż szych; nie umie -
jęt ność słu cha nia i cią głe mó wie nie tyl ko o so bie; do mi na cja mat ki nad cór ką; po czu -
cie niż szo ści i za leż no ści wzglę dem ro dzi ca; coś, co ro bi my z przy mu su, mo że oka zać
się dla nas naj lep szym roz wią za niem; męż czy zna nie zdol ny do ży cia bez opie ki ko biet;
ko niecz ność po sia da nia wy ma gań wzglę dem part ne ra; czę sto ob cy czło wiek bar dziej
chce nas wy słu chać niż na si bli scy; cią głe przed sta wia nie sie bie in nym ja ko ofia ry; po -
czu cie osa mot nie nia i za po mnie nia mi mo po sia da nej ro dzi ny i przy ja ciół; nie moż ność
do sto so wa nia się do daw nych miejsc po po wro cie; ob wi nia nie in nych o przy czy ny
wła snej klę ski; re zy gna cja z ma rzeń o wy jeź dzie do in ne go kra ju spo wo do wa na bra -
kiem od wa gi; nie umie jęt ność wal ki o to, co nam się na le ży; seks bez mi ło ści jest ,,pu -
sty nią smut ku”; pa mięć tyl ko złych rze czy; wy ga śnię cie na mięt no ści w związ ku; zdra -
da bez wy rzu tów su mie nia; ból roz sta nia z oso bą, z któ rą spę dzi ło się naj pięk niej sze
la ta ży cia; nie chęć do roz trop ne go po stę po wa nia – upo je nie na mięt no ścią; sa mo bój -
stwo; nie umie jęt ność roz mo wy o śmier ci z oso bą cięż ko cho rą; znu dze nie sek sem; od -
mien ne od bie ra nie tej sa mej sy tu acji przez dwie oso by; pa lą ca chęć, by zdra dzić, aby
od zy skać wła dzę nad swo im ży ciem; nie umie jęt ność za ini cjo wa nia roz mo wy na te -
mat bar dzo dla nas waż ny; po czu cie, że ży je się pod dyk tan do in nych; ła twość oce nia -
nia in nych bez py ta nia ich o wła sny ogląd sy tu acji; brak za ufa nej oso by; re zy gna cja 
z ży cia ero tycz ne go z po wo du kom plek sów; umie jęt ność czer pa nia ra do ści z sek su. 

Prze zna cze nie
Książ ka dla osób, któ re nie po tra fią wziąć ży cia we wła sne rę ce; któ re uwa ża ją, że jed -
na de cy zja za wa ży ła na ca łym ich ży ciu i nie wi dzą moż li wo ści zmia ny; dla tych, któ -
re czu ją się za po mnia ne, nie ro zu mia ne lub od rzu co ne; dla osób, któ re zre zy gno wa ły 



z ży cia ero tycz ne go z po wo du ja kie goś kom plek su; dla osób, któ rym brak na mięt no -
ści w związ ku; dla tych, któ re nie mo gą po go dzić się ze zdra dą part ne ra lub swo ją; dla
tych, któ re chcą za cząć swo je ży cie od no wa z kimś in nym; dla osób, któ re wy emi gro -
wa ły lub wró ci ły z emi gra cji; dla tych, któ re nie ma ją od wa gi wy emi gro wać; dla znu -
dzo nych sek sem; dla nie szczę śli wie za ko cha nych; dla osób ma ją cych cięż ko cho rych
bli skich; po le ca na oso bom, któ rym do skwie ra sa mot ność; tym, któ re ob wi nia ją in nych
o swo je nie po wo dze nia lub pa mię ta ją tyl ko złe rze czy; któ rym do skwie ra po czu cie
cał ko wi tej za leż no ści od in nych lub po czu cie niż szo ści.

Ko rzy ści
Czy tel nik mo że na brać od wa gi do re ali za cji ma rzeń, ży cia wła snym ży ciem, roz mo wy
na naj waż niej sze dla nie go te ma ty z bli ski mi oso ba mi, czer pa nia ra do ści z ży cia ero -
tycz ne go, po jed na nia z ro dzi ną, po rzu ce nia kom plek sów, od zy ska nia pew no ści sie -
bie, wal ki o po pra wę swo ich re la cji z in ny mi, wal ki o swój zwią zek, do wpro wa dze -
nia po zy tyw nych zmian w swo je ży cie.

Za strze że nia
Po le ca ła bym zwró cić szcze gól ną uwa gę na sce ny zdra dy po zba wio ne wy rzu tów su -
mie nia oraz opis pró by sa mo bój czej spo wo do wa nej nie szczę śli wą mi ło ścią. Mo gą być
war to ścio we, ale za le cam ostroż ne po dej ście do tych kwe stii.

Za koń cze nie

Wy bra ne prze ze mnie dzie ła Mi la na Kun de ry są naj mniej do ce nia ny mi w ca łej je go
twór czo ści. Ży wię na dzie ję, że uda ło mi się w spo sób prze ko nu ją cy po ka zać ich du żą
war tość dla bi blio te ra pii, co da je po wo dy, by z tej per spek ty wy przyj rzeć się ca łe mu
do rob ko wi cze skie go pi sa rza. Każ de z ana li zo wa nych prze ze mnie dzieł za wie ra ogrom -
ne spek trum ludz kich pro ble mów i spo so bów ra dze nia so bie z ni mi, dla te go też nie dzi -
wi róż no rod ność grup po ten cjal nych od bior ców tych utwo rów. Są jed nak w tych książ -
kach nie licz ne frag men ty bu dzą ce wąt pli wo ści, a na wet ta kie, któ re bez wąt pie nia nie
są od po wied nie dla każ de go od bior cy. 

Jak wspo mnia łam we wstę pie, po pie ram ini cja ty wę two rze nia ka ta lo gów utwo rów
przy dat nych lub szko dli wych w bi blio te ra pii. We dług mnie po win ny być one jak naj -
do kład niej sze i my ślę, że spo sób, któ ry za pro po no wa łam do bi blio te ra peu tycz nej ana -
li zy dzieł, mógł by się spraw dzić, je śli zo stał by jesz cze tro chę do pra co wa ny. Ana li zy ta -
kie jak ta mo gły by być po moc ne w prak ty ce każ de go bi blio te ra peu ty, mo gły by
uspraw nić pro ces do bo ru lek tur dla oso by z da nym pro ble mem i tym sa mym mo gły -
by wpły nąć na zwięk sze nie efek tyw no ści bi blio te ra pii. 

Po wol ność, Toż sa mość i Nie wie dza to tyl ko nie wiel ka prób ka umie jęt no ści ob ser wa -
cji i ana li zy ludz kich za cho wań oraz cel no ści i ory gi nal no ści re flek sji Mi la na Kun de -
ry. Sam pi sarz mógł by z po wo dze niem imać się za dań bi blio te ra peu ty. Je śli jesz cze 
w ża den spo sób nie zo stał do ce nio ny w dzie dzi nie bi blio te ra pii, to ta pra ca jest je go
za sług po cząt kiem.
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Ur szu la Zy bu ra
Ze spół Szkol no -Gim na zjal ny

Pu blicz ne Gim na zjum 
w Go rzo wie Ślą skim

Współ cze sna ar te te ra pia.
Bi blio gra fia ad no to wa na

cza so pi sma „Ar te te ra pia”1

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:
I. Ar te te ra pia. II. Bi blio te ra pia. III. Cho re ote ra pia. IV. Chro mo te ra pia.
V. Fil mo te ra pia. VI. Fo to te ra pia. VII. Mu zy ko te ra pia. VIII. Po ezjo te ra pia.
IX. Te atro te ra pia. X. Te ra pia za po mo cą sztuk pla stycz nych. XI. Po dró -
że z ar te te ra pią. XII. Psy cho lo gia w ar te te ra pii XIII. Warsz ta ty, kon fe -
ren cje, szko le nia, stu dia. XIV. Róż ne. XV. Re kla ma w cza so pi śmie.

Wstęp

Dy na micz ny roz wój ar te te ra pii, pre zen ta cja róż nych jej form i teo rii2 skło -
ni ły au tor kę do re flek sji nad jej zna cze niem i miej scem w sys te mie na uk
oraz do zmia ny my śle nia o słusz no ści po dej mo wa nia dzia łal no ści ar te te -
ra peu tycz nej w edu ka cji i me dy cy nie.

Isto tą ni niej szej pra cy jest ana li za za war to ści cza so pi sma zaj mu ją ce -
go się te ra pią przez sztu kę. 

Kwar tal nik „Ar te te ra pia – te ra pia sztu ką w prak ty ce” wy da wa ny był
w la tach 2008–2011 przez Cen trum Szko le nio wo -Wy daw ni cze „Ar te er”.
Uka za ło się je de na ście nu me rów te go pi sma.

Ca łość pra cy po prze dza krót ki wstęp teo re tycz ny, wy ja śnia ją cy po ję -
cie bi blio gra fii, ety mo lo gię i współ cze sne zna cze nie te go ter mi nu oraz
funk cje i za da nia sto ją ce przed bi blio gra fem.

1 Pra ca koń co wa na Stu diach Po dy plo mo wych Bi blio te ra pii w In sty tu cie Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go, na pi sa na pod kie run kiem prof. dr hab.
Wi ty Szulc.

2 Zob. W. Szulc, Ar te te ra pia: na ro dzi ny idei, ewo lu cja teo rii, roz wój prak ty ki,
War sza wa 2011.
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Bi blio gra fia ad no to wa na cza so pi sma „Ar te te ra pia” skła da się z pięt na stu  dzia łów.
Dział I wy ja śnia po ję cia zwią za ne z ar te te ra pią oraz przed sta wia do nie sie nia prak ty -
ków zaj mu ją cych się dzia łal no ścią ar te te ra peu tycz ną. Dział II za wie ra in for ma cje na
te mat bi blio te ra pii, tek sty ba jek i sce na riu sze za jęć do pra cy opar tej na tek ście li te rac -
kim. Dział III ob ja śnia zna cze nie oraz wpływ tań ca i ru chu na oso bi sty roz wój oso bo -
wo ści. Pro po nu je dzia ła nia cho re ote ra peu tycz ne w pra cy z gru pa mi. O tym, jak po strze -
ga na jest sym bo li ka ko lo rów i jak chro mo te ra pia mo że być wy ko rzy sty wa na w ży ciu
czło wie ka, trak tu je dział IV. W dzia le V znaj du je się ob ja śnie nie fil mo te ra pii ape lu ją -
cej, by nie trak to wać jej tyl ko ja ko „wi dzial nej i sły szal nej li te ra tu ry”. Dział VI za wie -
ra ar ty ku ły z za kre su fo to te ra pii. Dział VII obej mu je ar ty ku ły do ty czą ce mu zy ko te ra -
pii i form od dzia ły wa nia mu zy ko te ra peu tycz ne go w le cze niu, edu ka cji i pro fi lak ty ce.
O te ra peu tycz nej mo cy wy zwa la nia po ten cja łu twór cze go, czy li o po ezjote ra pii, trak -
tu je dział VIII. Dział IX za wie ra tre ści do ty czą ce te atro te ra pii i „po dą ża nia za oso bą”
w prze strze ni te atru. W dzia le X za miesz czo no in for ma cje o kre acji te ra peu tycz nej za
po mo cą sztuk pla stycz nych. W po dróż z ar te te ra pią za pra sza dział XI, przed sta wia jąc
tre ści zwią za ne ze świa tem kon fe ren cji na uko wych i ar te te ra pii na are nie mię dzy na -
ro do wej. Dwu na sty dział zgro ma dził ar ty ku ły z na uk psy cho lo gicz nych za wie ra ją ce
wie dzę nie zbęd ną każ de mu ar te te ra peu cie. W dzia le XIII ze bra no in for ma cje o warsz -
ta tach, kon fe ren cjach, szko le niach zwią za nych z te ra pią przez sztu kę. Dział XIV za wie -
ra róż ne ar ty ku ły, któ rych nie uda ło się ni gdzie za kwa li fi ko wać. Ostat ni dział, XV, za -
wie ra in for ma cje o re kla mie w cza so pi śmie.

W dzia łach od I do XV po zy cje usze re go wa no al fa be tycz nie we dług ha seł au tor skich
i ty tu ło wych. Ca łość obej mu je 180 po zy cji. Opis bi blio gra ficz ny każ de go ar ty ku łu skła -
da się z kil ku czę ści. Pierw sza z nich za wie ra ozna cze nie od po wie dzial no ści, ty tuł i do -
dat ki do ty tu łu, dru ga tak zwa ną cy ta tę wy daw ni czą, in for ma cję o umiej sco wie niu ar -
ty ku łu w cza so pi śmie. Za cho wa no ory gi nal ny za pis nu me ra cji kwar tal ni ka, któ ry jest
zgod ny z kon cep cją wy daw cy – na da ją ce go cią głość wy daw ni czą. Do każ de go opi su
bi blio gra ficz ne go za łą czo no ad no ta cję o za war to ści tre ścio wej ar ty ku łu. Bi blio gra fię
uzu peł nia in deks oso bo wy, za wie ra ją cy na zwi ska au to rów, współ au to rów oraz osób,
któ rych do ty czy treść ar ty ku łu.

Au tor ka ni niej sze go opra co wa nia wy ra ża na dzie ję, że spo rzą dzo ny spis bi blio gra ficz -
ny oraz in deks oso bo wy sta nie się źró dłem in for ma cji dla ar te te ra peu tów, któ rzy go to -
wi są cią gle udo sko na lać warsz tat pra cy o no we for my, me to dy i tech ni ki słu żą ce roz -
wo jo wi oso bi ste mu i za wo do we mu. Po nad to jest prze ko na na, że Bi blio gra fia ad no to wa-
na… mo że sta no wić na rzę dzie, któ re bę dzie wy ko rzy sty wa ne we wspo ma ga niu wie lu
sfer dzia łal no ści ar te te ra peu tycz nej, bę dzie słu żyć obie go wi in for ma cji oraz pod le gać
kry tycz nej ana li zie do ku men to wa nych efek tów osią ga nych w te ra pii przez sztu kę. 

WYKAZ SKRÓTÓW
AA – Ano ni mo wi Al ko ho li cy
CSR – Cor po ra te So cial Re spon si bi li ty – spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su
CSW – Cen trum Szko le nio wo -Wy daw ni cze
DPS – dom po mo cy spo łecz nej
ECArTE – Eu ro pej skie Kon sor cjum Edu ka cji w (za kre sie) Ar te te ra pii



GA EMCT – Zgro ma dze nie Ogól ne Eu ro pej skiej Kon fe de ra cji Mu zy ko te ra pii
TMT – tre ning my śle nia twór cze go
WPA – Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny

Bibliografia odnotowana

Bi blio gra fia jest jed ną z dys cy plin wcho dzą cych w za kres na uki o książ ce i in for ma cji
na uko wej3. Bie rze na sie bie funk cję bie żą ce go in for mo wa nia o pi śmien nic twie, zaj -
mu je się teo rią i prak ty ką two rze nia oraz wy ko rzy sty wa nia opra co wań bi blio gra ficz -
nych, a tak że ich udzia łem w ko mu ni ka cji spo łecz nej4. 

Wie lu ba da czy in te re su je się za gad nie nia mi współ cze snej bi blio gra fii, któ rej ter -
min wy wo dzi się z ję zy ka grec kie go i ozna cza bi blion lub bi blos, czy li książ kę, oraz
gra phe in – czyn ność pi sa nia. Przez stu le cia zna cze nie te go ter mi nu ewo lu owa ło z tech -
nicz nej czyn no ści pi sa nia lub prze pi sy wa nia ksiąg bi blio grap feo, ła ciń skie go i grec kie -
go okre śle nia ko pi stów bi blio gra phos, do sie dem na sto wiecz ne go okre śle nia spi su dzieł
w pra cy fran cu skie go bi blio te ka rza i bi blio gra fa Ga brie la Na udé5. 

W wy ni ku hi sto rycz ne go roz wo ju te go po ję cia po ja wi ło się wie le je go de fi ni cji.
Współ cze śnie wska zu je się na je go wie lo znacz ność. Wśród zna czeń ter mi nu „bi blio gra -
fia” naj czę ściej po ja wia ją się dwa, że jest to upo rząd ko wa ny zbiór opi sów bi blio gra -
ficz nych do ku men tów wy bra nych we dług okre ślo nych kry te riów lub dzie dzi na wie dzy
i dzia łal no ści prak tycz nej. Po ja wia ją się rów nież te, któ re okre śla ją bi blio gra fię ja ko dys -
cy pli nę na uko wą wcho dzą cą w skład bi blio lo gii, me to dy kę spo rzą dza nia spi sów bi -
blio gra ficz nych, upo rząd ko wa ny spis do ku men tów czy dzia łal ność bi blio gra ficz ną
zwią za ną ze spo rzą dza niem opra co wań bi blio gra ficz nych6.

W XIX wie ku, a do kład nie w 1811 ro ku, na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim po wo ła -
no ja ko jed ną z pierw szych w Eu ro pie Ka te drę Bi blio gra fii. Na stęp ną utwo rzo no 
w 1818 ro ku na Uni wer sy te cie War szaw skim. Dla spe cja li stów z tej dzie dzi ny waż ne
by ło fa cho we opra co wa nie za so bów pol skie go sło wa pi sa ne go. Bi blio gra fia pol ska Ka -
ro la i Sta ni sła wa Es tre iche rów sta ła się pod sta wo wym dzie łem do ku men tu ją cym pi -
śmien nic two na ro do we7.

Pierw sze pró by bi blio gra fii za war to ści cza so pism w Pol sce się ga ją koń ca XIX wie -
ku, kie dy to w la tach 1882–1886 uka zy wa ła się w mie sięcz ni ku „Wia do mo ści Bi blio -
gra ficz ne War szaw skie” bie żą ca bi blio gra fia za war to ści cza so pism. W mie sięcz ni ku
„Książ ka” w la tach 1901–1914 re je stro wa ny był wy bór waż niej szych ar ty ku łów8.

3 A. Men dy ko wa, Pod sta wy bi blio gra fii, War sza wa 1981, s. 5.
4 J. Ra ta jew ski, Wpro wa dze nie do bi blio te ko znaw stwa: czy li wie dza o bi blio te ce w róż nych daw -

kach, War sza wa 2002, s. 195.
5 Z. Żmi grodz ki, Wia do mo ści ogól ne: bi blio gra fia – ge ne za i za kres po ję cia, w: Z. Żmi grodz ki

(red.), Bi blio gra fia: me to dy ka i or ga ni za cja, War sza wa 2000, s. 11; por. A. Men dy ko wa, op. cit.,
s. 9; zob. tak że H. Helb -Ko szań ska, Przed miot i za da nia bi blio gra fii, w: H. Helb -Ko szań ska, M.
Dem bow ska, H. Sa wo niak (red.), Me to dy ka bi blio gra ficz na: po rad nik dla au to rów bi blio gra fii
spe cjal nych, War sza wa 1963, s. 10–11.

6 Z. Żmi grodz ki, Wia do mo ści ogól ne..., s. 13.
7 J. Ra ta jew ski, op. cit., s. 201–202.
8 En cy klo pe dia wie dzy o książ ce, Wro cław 1971, szp. 179–180.
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9 S. Skwi row ska, Bi blio gra fia za war to ści cza so pism, w: H. Helb -Ko szań ska, M. Dem bow ska,
H. Sa wo niak (red.), op. cit., s. 345.

10 Z. Żmi groc ki, Wia do mo ści ogól ne..., s. 14.
11 Z. Żmi grodz ki, Przed miot bi blio gra fii – do ku ment – i je go ba da nie, w: Z. Żmi grodz ki (red.),

Bi blio gra fia: me to dy ka i or ga ni za cja, War sza wa 2000, s. 32.
12 Z. Żmi grodz ki, Ty po lo gia i kla sy fi ka cja opra co wań bi blio gra ficz nych, w: Z. Żmi grodz ki (red.),

Bi blio gra fia: me to dy ka..., s. 35.
13 A. Men dy ko wa, op. cit., s. 24; por. M. Dem bow ska, Ro dza je bi blio gra fii, w: H. Helb -Ko -

szań ska, M. Dem bow ska, H. Sa wo niak (red.), op. cit., s. 43, zob, tak że En cy klo pe dia..., szp. 156.
14 En cy klo pe dia…, szp. 167.
15 M. Le nar to wicz, Opis bi blio gra ficz ny, w: H. Helb -Ko szań ska, M. Dem bow ska, H. Sa wo niak

(red.), op. cit., s. 108–111.

Współ cze śnie „Bi blio gra fią za war to ści cza so pism” zaj mu je się wy daw nic two Bi blio te -
ki Na ro do wej. Do ce nie nie zna cze nia opra co wy wa nia bi blio gra fii w służ bie na uki po -
stu lo wa ne jest na kon fe ren cjach i w wy po wie dziach na ła mach fa cho wych cza so pism9.

Przyj mu je się, że obec nie bi blio gra fia ma speł niać dwie funk cje:

n ad re so wą (iden ty fi ka cyj ną), ozna cza ją cą i umoż li wia ją cą roz po zna nie do ku men tu,
n sy gnal ną (in for ma cyj ną), prze ka zu ją cą wia do mo ści o do ku men cie10.

Bi blio graf opi su je i spo rzą dza spi sy bi blio gra ficz ne, ma jąc do czy nie nia z róż ny mi
ro dza ja mi do ku men tów. Za tem przed mio tem bi blio gra fii jest „ma te rial nie utrwa lo ny
wy raz my śli ludz kiej, prze zna czo ny do prze ka zy wa nia jej w prze strze ni i cza sie”11,
czy li książ ka i każ dy do ku ment.

Au to rzy nor my PN-89/N -01225 „Ro dza je i czę ści skła do we bi blio gra fii” wy mie ni -
li 39 ro dza jów „bi blio gra fii”, uwzględ nia jąc 28 ty pów spi sów, to jest bi blio gra fie: abs -
trak to wą, ad no to wa ną, bi blio gra fię bi blio gra fii, bie żą cą, dzie dzi no wą, kom plet ną, kra -
jo znaw czą, księ gar ską, mię dzy na ro do wą, na ro do wą, na ro do wą bie żą cą, ogól ną,
oso bo wą pod mio to wą, oso bo wą przed mio to wą, po wszech ną, pro spek tyw ną, re gio -
nal ną, re je stra cyj ną, re tro spek tyw ną, se lek tyw ną, se lek cyj ną, spe cjal ną, te ry to rial ną
pod mio to wą, te ry to rial ną przed mio to wą, wy bo ro wą, za le ca ją cą, za łącz ni ko wą, bio -
bi blio gra fię12. 

W ni niej szej pra cy przed mio tem ba dań sta ła się bi blio gra fia ad no to wa na, za -
wie ra ją ca ad no ta cje szcze gó ło we o tre ści do ku men tów, ich war to ści i przy dat no ści
na uko wej. Bi blio gra fia ta na zy wa na jest rów nież bi blio gra fią ana li tycz ną lub kry tycz -
ną13. De fi niu je się ją ja ko „spis bi blio gra ficz ny zło żo ny z opi sów bi blio gra ficz nych za -
sad ni czych uzu peł nio nych ad no ta cją”14. Ad no ta cje tre ścio we, cha rak te ry zu ją ce treść do -
ku men tu, mo gą zo stać prze ję te z do ku men tu lub być sfor mu ło wa ne w ja sny i zwię zły
spo sób na pod sta wie ana li zy je go tre ści. W prak ty ce bi blio gra fo wie łą czą róż ne ty py ad -
no ta cji. Ana li za wska zu ją ca, któ ra po da je te ma ty kę lub głów ne te zy au to ra oraz wska -
zu je, co no we go wno si da na pra ca, mo że być uzu peł nio na ana li zą oma wia ją cą, któ -
ra przed sta wia tok wy wo dów au to ra, a tak że osta tecz ne wnio ski. Bi blio graf mo że
ogra ni czyć się do zre fe ro wa nia cech do ku men tu, stresz cze nia do ku men ta cyj ne go, jak
rów nież za jąć wo bec tre ści sta no wi sko oce nia ją ce. Ad no ta cję umiesz cza się po opi sie
za sad ni czym, za czy na jąc ją od no we go wier sza z wcię ciem15.



I – ARTETERAPIA

1. FLORKIEWICZ Ja ni na. Warsz ta ty Form Ar te te ra peu tycz nych Eu ge niu sza
Jó ze fow skie go ja ko in spi ra cja w roz wo ju ar ty stów i ar te te ra peu tów: spra -
woz da nie z ba dań // 2010, nr 4 (11), s. 15–17.

Ar ty kuł jest do nie sie niem z ba dań prze pro wa dzo nych w ce lu okre śle nia wy -
bra nych aspek tów wpły wu uczest nic twa w warsz ta tach na oso by bę dą ce ar ty sta -
mi oraz (lub) ar te te ra peu ta mi. Za sto so wa no me to dy ja ko ścio we – me to dę in dy wi -
du al ne go wy wia du ukie run ko wa ne go, któ re go na rzę dziem był kwe stio na riusz
za wie ra ją cy osiem py tań o cha rak te rze otwar tym. Przed mio tem ba dań uczy nio no
wpływ prze żyć wy zwa la nych pod czas dzia łań warsz ta to wych na oce nę zna cze nia
ar te te ra pii i twór czo ści ar ty stycz nej. 

2. GLIŃSKA-LACHOWICZ An na. Warsz tat ar te te ra pii: przez twór czość do sa -
mo roz wo ju i re so cja li za cji – ar te te ra pia w pra cy z gru pą // 2009, nr 1 (4),
s. 10–14.

Sce na riusz za jęć ar te te ra peu tycz nych po cho dzi z warsz ta tu „Przez twór czość
do sa mo roz wo ju i re so cja li za cji – ar te te ra pia w pra cy z gru pą”, prze pro wa dzo ne -
go przez au tor kę na Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej „Car pe Diem – Ar -
te te ra pia w edu ka cji i roz wo ju czło wie ka”, zor ga ni zo wa nej przez Dol no ślą ską Szko -
łę Wyż szą we Wro cła wiu. Au tor ka pro po nu je, by wy ko rzy stać na wła sne po trze by
go to wy sce na riusz w pra cy z gru pą nie przy sto so wa ną spo łecz nie, mo dy fi ku jąc je -
go prze bieg bądź po szcze gól ne ćwi cze nia (trak to wa ne ja ko prze ryw ni ki re lak su -
ją ce lub po bu dza ją ce w cza sie za jęć).

3. GLIŃSKA-LACHOWICZ An na, ZYDROŃ An na. Ze sta wie nie bi blio gra ficz ne
z ar te te ra pii // 2011, nr 1, s. 34–39.

Au tor ki do ko na ły ze sta wie nia bi blio gra ficz ne go za wie ra ją ce go po nad 220 ty -
tu łów ksią żek, ar ty ku łów, pu bli ka cji z za kre su ar te te ra pii.

4. GRUDZIEŃ An na. Je sień ży cia z ar te te ra pią // 2008, nr 1, s. 28.
Ar ty kuł zwra ca uwa gę na waż ność po dej mo wa nia dzia łań ar te te ra peu tycz -

nych z oso ba mi w po de szłym wie ku. Au tor ka za chę ca do okre śla nia ce lów, po -
trzeb i ocze ki wań, by w jak naj peł niej szy spo sób ak ty wi zo wać se nio rów w co dzien -
nym ży ciu. Stwier dza, że pro fi lak ty ka i dą że nie do te go, by jak naj dłu żej za cho wać
spraw ność oraz sa mo dziel ność psy chicz ną i fi zycz ną, jest naj bar dziej opty mal ną 
i opła cal ną me to dą.

5. GRUDZIEŃ An na. Kre atyw na ar te te ra pia // 2008, nr 2, s. 34–37.
Ar ty kuł przed sta wia me to dy pra cy ar te te ra peu tycz nej w „Do mu nad Sta wa mi”.

Roz po czy na ją go roz wa ża nia te ra peu tycz ne nad de fi ni cyj nym ro zu mie niem po -
jęć: kre atyw ność, ar te te ra pia oraz kla sy fi ka cja po trzeb czło wie ka sta re go. Na stęp -
nie opi su je for my usług te ra peu tycz nych (wspo ma ga ją cych), to jest mu zy ko te ra -
pię i cho re ote ra pię, kul tu ro te ra pię, za ję cia go spo dar stwa do mo we go, wspo ma ga nie
psy cho te ra peu tycz ne, roz mo wę z dru gim czło wie kiem, za ję cia w bi blio te ce i pra -
cow ni mul ti me dial nej.
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6. GRUDZIEŃ An na. Kre atyw ne za ję cia – kre atyw ni se nio rzy // 2009, nr 2
(5), s. 2-5.

Au tor ka oma wia ar te te ra peu tycz ne me to dy pra cy z pod opiecz ny mi Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej. Przed sta wia kil ka ćwi czeń – po da je ich cel, czas re ali za cji, ma -
te ria ły i prze bieg oraz do ko nu je pod su mo wa nia każ de go z nich.

7. 1. JEZIERSKA Gra ży na. Lu dzie są ja cyś // 2009, nr 2 (5), s. 25–28.
Au tor ka oma wia za sa dy or ga ni zo wa nia za jęć warsz ta to wych, przed sta wia jąc

sze ro kie spek trum wska zó wek do pra cy z gru pą. Pod kre śla zna cze nie pro ce su i roz -
wo ju gru po we go oraz wła ści we go re ali zo wa nia za dań sto ją cych przed pro wa dzą cym
pod czas pla no wa nia, przy go to wy wa nia, pro wa dze nia oraz ewa lu acji warsz ta tów
ar te te ra peu tycz nych.

8. JÓZEFOWSKI Eu ge niusz. Ar te te ra pia – prak ty ka od dzia ły wań te ra peu -
tycz nych przy po mo cy kre acji pla stycz nej – py ta nia i pró by od po wie dzi //
2010, nr 2 (9), s. 2–8.

Ar ty kuł jest frag men tem przy go to wy wa nej do dru ku książ ki. Jest gło sem 
w dys ku sji czy ar te te ra pia jest na uką, kto jest, a kto nie jest ar te te ra peu tą, kto po -
wi nien na uczać ar te te ra pii, ja kie błę dy naj czę ściej po peł nia ją te ra peu ci i tak da -
lej. Za wie ra istot ne uwa gi do ty czą ce prak ty ki pro wa dze nia warsz ta tów ar te te ra -
peu tycz nych.

9. JÓZEFOWSKI Eu ge niusz. Pierw sze Warsz ta ty Form Ar te te ra pii // 2010, nr 4
(11), s. 7–14.

Au tor opi su je prze bieg i prze ży cia zwią za ne z warsz ta ta mi ar te te ra peu tycz -
ny mi, któ rych był or ga ni za to rem. Na ko lej nych stro nach pre zen to wa ne są fo to -
gra fie i opi sy wy two rów uczest ni ków warsz ta tów.

10. KIEŁKIEWICZ Alek san dra. O te ra peu tycz nych re la cjach sztu ka – czło wiek
// 2008, nr 1, s. 2–3. 

Ar ty kuł przed sta wia re flek sje au tor ki na te mat ar te te ra peu tycz nych od dzia ły -
wań sztu ki na ży cie czło wie ka. Au tor ka opi su je, w ja ki spo sób te ra peu tycz ne re la -
cje czło wiek – sztu ka wpły wa ją na po strze ga nie rze czy wi sto ści, jak po ma ga ją wyjść
z cie nia cho ro by, by ma rzyć i pro wa dzić dia log z sa mym so bą. Opi su je przy kła dy
ze swo je go po nad pięć dzie się cio let nie go do świad cze nia w pra cy z pod opiecz ny mi,
któ rych ży cie dzię ki ar te te ra pii zmie ni ło się na lep sze i cie kaw sze.

11. MENDRUŃ An na. Te ra pia przez sztu kę w od nie sie niu do róż nych grup
nie peł no spraw nych // 2008, nr 3, s. 28–29.

Au tor ka do ko nu je pod su mo wa nia wła snych dzia łań ar te te ra peu tycz nych w pra -
cy z nie peł no spraw ny mi. Kla sy fi ku je dzie dzi ny „arts me di ci ne”, za li cza jąc do ar te -
te ra pii: bi blio te ra pię, cho re ote ra pię, chro mo te ra pię, dra ma to te ra pię, es te to te ra pię,
lu do te ra pię, mu zy ko te ra pię, po ezjo te ra pię, sil wo - i ta la so te ra pię, te ra pię za ję cio -
wą, er go no te ra pię.

12. MROZIAK Mał go rza ta. Mo je spo tka nia z… Edith Kra mer // 2008, nr 2, 
s. 17–19.

Au tor ka przed sta wia po stać Edith Kra mer oraz jej ro zu mie nie po ję cia te ra pii
sztu ką. Oma wia po glą dy wy bit nej te ra peut ki, uwa ża nej za pio nie ra w dzie dzi nie



te ra pii sztu ką w Sta nach Zjed no czo nych, zwra ca jąc uwa gę na zna cze nie sa me go
pro ce su twór cze go w te ra pii. Po ka zu je róż ni ce po mię dzy sztu ką a za ba wą. Wska -
zu je, ja ką ro lę od gry wa te ra peu ta w ar te te ra pii, w ja ki spo sób po wi nien do sto so -
wać swo je me to dy pra cy do po trzeb i moż li wo ści uczest ni ka oraz w ja kich wa run -
kach i w ja ki spo sób po wi nien pro wa dzić za ję cia.

13. NADSTAWNA Agniesz ka. Sztu ka two rze nia re la cji. W ro li głów nej – re -
kwi zyt // 2011, nr 1, s. 2–5.

Tre ning roz wo ju oso bi ste go me to dą ar te te ra pii roz pa try wa ny jest z punk tu
wi dze nia re kwi zy tów uży wa nych pod czas za jęć. Au tor ski pro gram dzia łań ar te te -
ra peu tycz nych, skie ro wa ny do grup biz ne so wych, zo stał przed sta wio ny z per spek -
ty wy na rzę dzi i przed mio tów po trzeb nych do osią gnię cia za mie rzo nych ce lów
szko le nio wych.

14. RYBICKA Elż bie ta (red.). List z Fran cji // 2009, nr 4 (7), s. 10–11.
Re dak cja cza so pi sma opra co wa ła i opu bli ko wa ła list ar te te ra peut ki, któ ra

przed sta wia swo je do świad cze nia w pra cy z pa cjen ta mi we Fran cji. Opi su je po -
cząt ki współ pra cy z per so ne lem me dycz nym w róż nych pla ców kach, trud no ści,
ja kie na po tka ła, oraz stop nio we do ce nia nie jej dzia łań i spo so bów do cie ra nia do
po ten cja łów oso bo wych pa cjen tów. Za chę ca do po sze rza nia wła sne go warsz-
ta tu pra cy, po zy ski wa nia ar te te ra peu tycz nych na rzę dzi (prak tycz nych gier, za -
baw, tech nik i me tod), by sku tecz nie wy ko rzy sty wać je w swo ich au tor skich pro -
jek tach. Pod kre śla wa gę in ter dy scy pli nar no ści wy kształ ce nia pol skich ar te te ra -
peu tów.

15. STRZELCZYK-RADULI Ur szu la. Kie dy nie moż li we sta je się moż li we, czy -
li o warsz ta tach ar te te ra peu tycz nych dla osób nie peł no spraw nych fi zycz -
nie i in te lek tu al nie // 2010, nr 3 (10), s. 15–17.

Au tor ka opi su je prze bieg warsz ta tów ar te te ra peu tycz nych prze pro wa dzo nych
w ra mach pro jek tu sys te mo we go „18+ no we szan se i moż li wo ści”.

16. SZULC Wi ta. Kon tak ty za gra nicz ne pol skiej ar te te ra pii // 2008, nr 2, 
s. 8.

Ar ty kuł za wie ra in for ma cje na te mat współ pra cy ar te te ra peu tów na are nie
mię dzy na ro do wej. Wy ja śnia, ja kie by ły po cząt ki za an ga żo wa nia au tor ki w pra ce
ECArTE (Eu ro pej skie go Kon sor cjum Edu ka cji Ar te te ra peu tów) oraz EMTC (Eu ro -
pej skie go Ko mi te tu Mu zy ko te ra pii). Zwra ca uwa gę, że w Unii Eu ro pej skiej nie
moż na zaj mo wać się ja ką kol wiek for mą te ra pii przez sztu kę bez po sia da nia od po -
wied nie go cer ty fi ka tu ani nie na le żąc do od po wied nie go sto wa rzy sze nia. Za gra -
nicz ne stu dia i kur sy z ar te te ra pii są fir mo wa ne przez oso by, któ rych kwa li fi ka cje
w tej dzie dzi nie po da wa ne są do pu blicz nej wia do mo ści, co nie sta no wi po wszech -
nej prak ty ki w na szym kra ju.

17. ŚWIĄTKOWSKA Han na. Zie lar stwo – wie dza czy dar? // 2009, nr 4 (7),
s. 33–35.

Au tor ka prze ko nu je, że zio ło znaw stwo wpi su je się w dzia ła nia ar te te ra peu tycz -
ne i od wrot nie – dzia ła nia pla stycz ne, ope ro wa nie ko lo rem, dźwię kiem, za pa chem,
pra ca z cia łem i od de chem sta je się uzu peł nie niem te ra pii zie lar skich.
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18. WYSOCKA-ZAŃKO Alek san dra. Jak oswo ić wil ka? // 2010, nr 4 (11), 
s. 23–25.

Sce na riusz za jęć wy ko rzy stu ją cy pra cę z cia łem, ta niec i tech ni ki ar te te ra peu -
tycz ne oraz baj ko te ra pię zo stał prze pro wa dzo ny pod czas pra cy z gru pą ko biet uza -
leż nio nych, współ uza leż nio nych i po cho dzą cych z ro dzin dys funk cyj nych.

19. WYSOCKA-ZAŃKO Alek san dra. Twór cza ener gia gnie wu: sce na riusz warsz -
ta tu pra cy z emo cja mi wy ko rzy stu ją ce go ele men ty ar te te ra pii // 2010,
nr 3 (10), s. 30–32.

Warsz ta ty wy ra ża nia gnie wu wy ko rzy stu ją ce ele men ty ar te te ra pii są au tor ską
pro po zy cją au tor ki do ty czą cą pra cy z emo cja mi.

II – BIBLIOTERAPIA

20. JEZIERSKA Gra ży na. Baj ko lan dia // 2009, nr 2 (5), s. 16–24.
Spra woz da nie z Ogól no pol skie go Kon kur su Li te rac kie go „Ra zem z Gu ziol kiem

pi sze my baj ki”. Na ko lej nych stro nach znaj du ją się tek sty lau re atów kon kur su:
— Mał go rza ty Wój cik -Czę sto cho wy Jak dzia dek tłu ma czył Mać ko wi, że „ko mór ka”

to nie tyl ko te le fon,
— Ty mo na Bo nie wi cza, Ide al ny świat,
— Jo an ny Ma rii La skow skiej, Pu deł ko, wia nu szek i zdję cie (wraz ze sce na riu szem

za jęć ko ła pla stycz ne go),
— Pau li ny Dę biec, Ta jem ni czy skarb Gu ziol ka (wraz ze sce na riu szem za jęć świe -

tli co wych),
— Alek san dry Rze szo tar skiej Au to ba lo no wa przy go da Tao li.

21. KNEDLER Aga ta. Ada pta cja ma lu chów w przed szko lu // 2011, nr 1, 
s. 26–27.

Au tor ka na pi sa ła baj kę edu ka cyj ną o cha rak te rze te ra peu tycz nym, pod ty tu -
łem Za ją czek Dyz io, któ ra ma przy bli żyć i oswo ić lęk przed roz sta niem z naj bliż -
szy mi oraz uła twić ada pta cję w no wym śro do wi sku.

22. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Chcę być so bą, więc mu szę wie dzieć, kim je -
stem: sce na riusz za jęć bi blio te ra pii // 2009, nr 3 (6), s. 5–7.

Sce na riusz za jęć bi blio te ra peu tycz nych za pro po no wa ny przez au tor kę ma na
ce lu wzmoc nić po czu cie wła snej war to ści, wy ja śnić po ję cie toż sa mo ści i god no ści
ludz kiej, po sza no wa nia praw oso bi stych oraz uświa do mić ko niecz ność oka zy wa -
nia sza cun ku. Zo stał opar ty na frag men cie pro zy To ve Jans son z to mu Opo wia da -
nia z Do li ny Mu min ków.

23. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Jak uwa rzyć cu dow ny elik sir na po rost twór -
czej in wen cji dzie ci // 2009, nr 4 (7), s. 13–15.

Ar ty kuł od po wia da na py ta nia: czym są ba śnie, czym mo gą być dla dzie ci, 
w ja ki spo sób dzie ci sa me mo gą snuć opo wie ści i jak ko rzyst nie wpły wa to na ich
roz wój. Przed sta wia me to dy roz wi ja nia ta len tów twór czo ści pi sar skiej (nie -



do koń czo nych opo wie ści, al ter na tyw nych za koń czeń ba śni) i za chę ca do „uskrzy -
dla nia” dzie ci po chwa ła mi.

24. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Mam pra wo od na leźć wła sne imię: sce na -
riusz za jęć bi blio te ra pii // 2009, nr 4 (7), s. 16–18.

Sce na riusz za jęć dla dzie ci w młod szym wie ku szkol nym zo stał skon stru owa -
ny w ta ki spo sób, by wy ja śnić, czym jest toż sa mość i po czu cie god no ści, by roz wi -
jać świa do mość wła snych praw, wzmac niać po czu cie wła snej war to ści. Opie ra się
na tek ście Imię ma łe go In dia ni na Pa try cji Ma rii d’Avi gne au.

25. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Po chwa ła do da je skrzy deł: sce na riusz za jęć
bi blio te ra pii // 2009, nr 3 (6), s. 8–11.

Ko lej ny sce na riusz za jęć bi blio te ra peu tycz nych opar ty na opo wia da niu o nie -
wi dzial nym dziec ku z to mu Opo wia da nia z Do li ny Mu min ków To ve Jans son ma
po móc w roz wi ja niu sa mo świa do mo ści i ak cep ta cji, w zro zu mie niu czym jest dys -
kry mi na cja oraz zna le zie niu spo so bów prze ciw sta wia nia się jej.

26. NADSTAWNA Agniesz ka. Ar te te ra pia dla biz ne su, czy li o wy ko rzy sta niu
bi blio te ra pii w in no wa cyj nym wspo ma ga niu pro gra mów CSR (Cor por te
So cial Re spon si bi li ty) i za so bów oso bi stych w kor po ra cjach // 2010, nr 2
(9), s. 26–28.

Ar ty kuł pre zen tu je no wa tor skie po dej ście do za sto so wa nia bi blio te ra pii w pra -
cy z gru pa mi biz ne so wy mi w aspek cie roz wo ju oso bi ste go.

27. PILCH Agniesz ka. Ła pa nie za sło wa, czy li o bi blio te ra pii w pra cy z pa -
cjen ta mi psy chia trycz ny mi: część I // 2009, nr 1 (4), s. 24–25.

Au tor ka w pierw szej czę ści ar ty ku łu dzie li się re flek sja mi na te mat bi blio te ra -
pii i spe cy ficz no ści pra cy z pa cjen ta mi psy chia trycz ny mi. Na stęp nie pre zen tu je sce -
na riusz za jęć o in wa lidz twie, opar tych na tek ście wier sza ks. Twar dow skie go Dwa
Jabł ka. 

28. PILCH Agniesz ka. Ła pa nie za sło wa, czy li o bi blio te ra pii w pra cy z pa -
cjen ta mi psy chia trycz ny mi: część II // 2009, nr 2 (5), s. 11–15.

Dru gą część ar ty ku łu z po przed nie go nu me ru roz po czy na ją uwa gi do ty czą ce
or ga ni za cji za jęć z cho ry mi psy chicz nie. Au tor ka po da je spo so by ra dze nia so bie 
z trud no ścia mi pod czas pra cy (opo rem i mil cze niem gru py, prze ję ciem ini cja ty wy
przez uczest ni ka) oraz przed sta wia sce na riu sze za jęć.

29. WERONKO Ju sty na. Opo wieść o kró li czej ro dzi nie: kie dy dzie ci brzyd ko
od zy wa ją się do ro dzi ców… // 2009, nr 1 (4), s. 8–9.

Tekst baj ki skie ro wa ny jest do dzie ci, któ re źle od no szą się do swo ich ro -
dzi ców.

30. WERONKO Ju sty na. W świe cie baj ki: kie dy dziec ko boi się psa // 2008,
nr 2, s. 9–11.

W ko lej nym ar ty ku le au tor ka zaj mu je się lę kiem przed psa mi, po wsta łym u
dzie ci w sfe rze wy obraź ni i w wy ni ku ne ga tyw nych do świad czeń. Tekst baj ki Hi -
sto ria Oli wii i szcze ka ją ce go kłęb ka jest pro po zy cją au tor ki zła go dze nia ob ja wów te -
go lę ku. 
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31. WERONKO Ju sty na. W świe cie baj ki: kot ka Fiet ka w ogro dzie // 2008, 
nr 1, s. 4–7.

Au tor ka ar ty ku łu za chę ca czy tel ni ka do wspie ra nia roz wo ju dziec ka po przez
czy ta nie i opo wia da nie mu ba jek, ba śni, opo wia dań i hi sto ry jek. Po da je kil ka przy -
kła dów ba śni, któ re po ma ga ją oswa jać dzie cię ce lę ki. Przed sta wia rów nież funk -
cje, ja kie mo gą peł nić ba śnie. Po nad to pre zen tu je tekst baj ki Kot ka Fiet ka w ogro -
dzie, któ ra ma po móc dziec ku i je go ro dzi nie w ada pta cji w no wym śro do wi sku 
– przed szko lu, szko le – oraz oswo ić lęk se pa ra cyj ny.

III – CHOREOTERAPIA

32. FILIPOWSKA-OBCOWSKA Iwo na. Od oby cza ju do psy cho te ra pii: re -
flek sja o war to ściach te ra peu tycz nych tań ca i ru chu // 2008, nr 3, 
s. 24–26.

Współ cze sna psy cho te ra pia tań cem i ru chem wy ko rzy stu je ta niec i ruch do
do ko na nia zmia ny i od zy ska nia har mo nii. Au tor ka po świę ca du żo uwa gi wie lo -
wy mia ro wo ści war to ści, ja kie nie sie ze so bą ta niec i ruch dla czło wie ka. Się ga do
prze szło ści, kie dy ta niec był waż ną czę ścią ży cia spo łecz ne go i na tu ral nym spo so -
bem wy ra ża nia emo cji. Wska zu je na za in te re so wa nie tań cem i od kry wa niem go na
no wo na po cząt ku XX wie ku. Oma wia ćwi cze nia, któ re ma ją te ra peu tycz ną moc
wspie ra nia roz wo ju czło wie ka i ra dze nia so bie z trud no ścia mi.

33. GLIŃSKA-LACHOWICZ An na. Mo ja wy spa: sce na riusz warsz ta tów cho reo-
te ra peu tycz nych // 2010, nr 1 (8), s. 2–9.

Sce na riusz warsz ta tów cho re ote ra peu tycz nych wy ko rzy stu ją cych im pro wi za -
cję ru cho wą, ta necz ną, świa do mość cia ła, mu zy ko te ra pię i re lak sa cję. Po prze dzo -
ny jest kil ko ma wska zów ka mi dla pro wa dzą cych, na co na le ży zwró cić szcze gól -
ną uwa gę. Za wie ra in for ma cje koń co we i pro po zy cje, w ja ki spo sób roz sze rzyć
dzia ła nia cho re ote ra peu tycz ne o in ne dzie dzi ny ar te te ra pii.

34. GLIŃSKA-LACHOWICZ An na. Ta niec w ar te te ra pii: sce na riusz warsz ta -
tów cho re ote ra peu tycz nych // 2009, nr 4 (7), s. 20 –24.

Ćwi cze nia cho re ote ra peu tycz ne, któ re moż na wy ko rzy stać w pra cy in dy wi du -
al nej nad sa mo roz wo jem czy w pra cy z gru pą te ra peu tycz ną, zo sta ły prze pro wa -
dzo ne pod czas warsz ta tów „Ta niec w ar te te ra pii”, zor ga ni zo wa nych w ra mach
Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Kół Na uko wych „Dia log sztuk – te ra pia na sztu ki” w Ka -
li szu. Do każ de go ćwi cze nia do łą czo no, oprócz krót kie go opi su je go prze bie gu,
pro po zy cje kon kret nych utwo rów mu zycz nych (za pis obej mu je au to ra -wy ko naw -
cę, ty tuł i nu mer utwo ru, ty tuł pły ty).

35. KRZEMIEŃSKA Na ta lia. Cie ka wost ki ze świa ta tań ca i me dy cy ny. Ta niec
św. Wi ta, czy li plą sa wi ca // 2010, nr 3 (10), s. 13.

Au tor ka ze bra ła in for ma cje na te mat plą sa wi cy, cho ro by ukła du po za pi ra mi -
do we go, cha rak te ry zu ją cej się nie sko or dy no wa ny mi ru cha mi przy po mi na ją cy mi
ta niec.



36. KRZEMIEŃSKA Na ta lia. Ta niec a me dy cy na // 2010, nr 3 (10), s. 2–12.
Ob szer ny ar ty kuł przy bli ża wpływ tań ca na or ga nizm czło wie ka i je go funk -

cjo no wa nie od stro ny me dycz nej.

37. ŁUKASIEWICZ Alek san dra. Po ru sze nie: pra ca me to dą te ra pii tań cem i ru -
chem z mło dzie żą w szko le in te gra cyj nej // 2008, nr 3, s. 40–42.

Au tor ka przed sta wia swo je re flek sje zwią za ne z pra cą z gru pa mi mło dzie ży nie -
peł no spraw nej me to dą te ra pii tań cem i ru chem.

38. MROZIAK Mał go rza ta. Mo je spo tka nia z… współ cze snym tań cem edu ka -
cyj nym Ru dol fa La ba na // 2008, nr 1, s. 18–19.

Au tor ka wpro wa dza czy tel ni ka w za gad nie nie współ cze sne go tań ca edu ka cyj -
ne go, stwo rzo ne go przez Ru dol fa La ba na. Twór ca, po szu ku jąc naj peł niej szej for my
eks pre sji – wy ra ża nia ego, kre atyw no ści, ko mu ni ka cji nie wer bal nej – od na lazł har -
mo nię cia ła i umy słu w tań cu. Stwo rzył za sa dy opi su ją ce ruch w aspek cie prze strze -
ni, cia ła, dy na mi ki, wy sił ku i re la cji. Ar ty kuł opi su je wi zy tę au tor ki w szko le let niej
w La ban Cre ek si de i jej do świad cze nia z No wo cze snym Tań cem Edu ka cyj nym.

39. WISZNIEWSKI Ma te usz. Te ra pie eks pre syj ne // 2008, nr 2, s. 27–28.
Au tor opi su je te ra pie eks pre syj ne, wy wo dzą ce się z tań ca współ cze sne go i eks -

pe ry men tal ne go te atru tań ca oraz dzia łań na rzecz edu ka cji i roz wo ju czło wie ka po -
przez ta niec. Cha rak te ry stycz ne dla te go po dej ścia jest łą cze nie róż nych form eks -
pre sji ar ty stycz nej tań ca, te atru, ry tu ału, dzia łań pla stycz nych, te ra pii po ezją, pra cy
z dźwię kiem. Me to dy An ny Hal prin, twór czy ni nur tu Bieg Zie mi (ry tu ał te ra peu -
tycz ny), za in spi ro wa ły au to ra ar ty ku łu do stwo rze nia me to dy te ra peu tycz ne go te -
atru tań ca. Au tor oma wia sku tecz ność tej me to dy oraz spo sób jej re ali za cji.

40. WYSOCKA-ZAŃKO Alek san dra. Ryt my ży cia, czy li cho re ote ra pia w le cze -
niu ko biet uza leż nio nych od al ko ho lu // 2010, nr 1 (8), s. 36–37.

Au tor ka oma wia me to dę 5 Ryt mów ja ko al ter na tyw ną pro po zy cję pra cy z oso -
ba mi uza leż nio ny mi od al ko ho lu, współ uza leż nio ny mi oraz do ro sły mi dzieć mi al -
ko ho li ków. Przy ta cza do świad cze nia ar te te ra peu tów w USA i Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie w te ra pii uza leż nień wy ko rzy stu je się cho re ote ra pię, kła dąc na cisk na re lak -
sa cyj ne i od blo ko wu ją ce dzia ła nie tań ca po łą czo ne go ze śpie wem.

41. WYSOCKA-ZAŃKO Alek san dra. Ryt my ży cia: sce na riusz warsz ta tu roz wo -
ju oso bi ste go // 2010, nr 2 (9), s. 11–17.

Pre zen to wa ny sce na riusz za jęć od no si się do te ra pii uza leż nień z wy ko rzy sta -
niem pro gra mu 12 kro ków AA i cho re ote ra pii.

IV – CHROMOTERAPIA

42. GODZIŃSKA Bar ba ra. Ko lor w kul tu rze i te ra pii // 2010, nr 2 (9), s. 9–11.
Le cze nie ko lo ra mi prze ży wa re ne sans we współ cze snej me dy cy nie i in te re su je co -

raz szer sze krę gi spe cja li stów z dzie dzi ny ba dań na uko wych, fi lo zo ficz nych i ar ty -
stycz nych. Au tor ka od wo łu je się do związ ków po mię dzy od bie ra niem wra żeń zmy -
sło wych a kształ to wa niem oso bi ste go ob ra zu świa ta. Opi su je sym bo li kę ko lo rów na
prze strze ni dzie jów. Stwier dza, że te ra pia po przez sztu kę po zwa la od kryć sens ży cia.
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43. KOTORO Be ata. Psy cho lo gia bar wy, sym bo licz ne zna cze nie ko lo ru w stro -
ju // 2009, nr 4 (7), s. 26–27.

Au tor ka roz pa tru je sym bo li kę ko lo rów w co dzien nym ży ciu i prze kła da ją na in -
ter pre ta cję barw w ubio rze czło wie ka. Ana li zę oso by na pod sta wie ko lo ru trak tu je ja -
ko me to dę nie in wa zyj ną, ega li tar ną, sze rzej oma wia ną w li te ra tu rze przed mio tu.

44. KOTORO Be ata. Psy cho lo gia czer ni i bie li w sztu ce i ży ciu czło wie ka //
2008, nr 3, s. 30–31.

Au tor ka przy bli ża zna cze nie i moc wy ra zu dwóch barw – bie li i czer ni. Roz pa -
tru je ich sym bo li kę, ar che ty picz ną war tość, od nie sie nia re li gij ne i kul tu ro we. Przy -
wo łu je po sta ci fi lo zo ficz ne, hi sto rycz ne, le gen dy, hi sto rie lu dycz ne, któ re po twier -
dza ją te zę, że tak wie le zo sta je wy ra żo ne za po mo cą mi ni mal nych środ ków wy ra zu.

45. MAKSIMOWICZ Ali cja. Jak roz po znać księ cia? Szko ła uwo dze nia // 2008,
nr 1, s. 29.

Au tor ka po dej mu je pró bę okre śle nia, w ja ki spo sób po dej mu je się jed ną z naj -
waż niej szych ży cio wych de cy zji, a mia no wi cie de cy zję do ty czą cą wy bo ru part ne -
ra. Zwra ca uwa gę na efekt pierw sze go wra że nia i mo ment za szu flad ko wa nia –
nada nia ety kiet ki. Au tor ka pro po nu je jed ną z me tod we ry fi ka cji wie dzy na te mat
dru gie go czło wie ka po le ga ją cą na in ter pre ta cji gar de ro by, bę dą cej pierw szą in for -
ma cją o oso bie, z któ rą ma my do czy nie nia. Au tor ka in ter pre tu je ko lor ubra nia w
kon tek ście cech cha rak te ru i oso bo wo ści jed nost ki.

46. ŚWIĄTKOWSKA Han na. Co nas ota cza, czy li „wi dzieć wię cej” // 2010,
nr 1 (8), s. 34–35.

Pro po zy cja au tor ki, by nie ro ze rwal ną więź z na tu rą, bo ga tą w naj róż niej sze
bar wy i od cie nie, wy ko rzy sty wać pod czas za jęć opar tych na tech ni kach chro mo -
te ra pii. Ko lo ry czer pa ne z na tu ry mo gą być spo so bem opi sa nia, sym bo lem na da -
ją cym kon kret ną treść w od czy ty wa niu in ten cji mi mo kul tu ro wych róż nic. By speł -
nić swo ją funk cję, ko lo ry nie mu szą być in ten syw ne i ja skra we. Wraż li wość na
wi dze nie barw mo że prze kła dać się na efekt te ra peu tycz ny.

47. ŻYCIŃSKA Ur szu la. Sztu ka ukła da nia kwia tów // 2008, nr 1, s. 10–13.
Au tor ka, flo ryst ka, ob szer nie oma wia zna cze nie barw w ar ty stycz nej sztu ce

ukła da nia kwia tów. Po da je, w ja ki spo sób bar wy od dzia łu ją na psy chi kę czło wie -
ka oraz ja ka jest ich sym bo li ka i za sa dy łą cze nia. Przed sta wia rów nież in for ma cje
do ty czą ce pra cy flo ry sty. Z ar ty ku łu do wie my się, jak wy ko rzy stać ro śli ny do ukła -
da nia bu kie tów, kom po zy cji i aran ża cji wnętrz (na przy kład do de ko ra cji sto łu). 

V – FILMOTERAPIA

48. MYTNIK Jo an na. Fil mo te ra pia ja ko sa mo dziel ny ro dzaj ar te te ra pii //
2010, nr 3 (10), s. 27–28. 

Au tor ka przed sta wia po ję cie fil mo te ra pii, jej ro dza je oraz ba da nia nad fil mem
i je go te ra peu tycz ny mi wła ści wo ścia mi. Wy ła nia fil mo te ra pię z bi blio te ra pii, nie
spro wa dza jąc jej do „wi dzial nej i sły szal nej li te ra tu ry”, trak tu jąc ją ja ko sa mo dziel -
ny ro dzaj ar te te ra pii.



49. MYTNIK Jo an na. Mu zy ka fil mo wa i ko lo ry sty ka fil mu ja ko czyn ni ki fil -
mo te ra pii // 2010, nr 4 (11), s. 28–31.

Au tor ka opi su je skład ni ki dzie ła fil mo we go (mu zy kę i bar wy), któ re mo gą być
czyn ni ka mi fil mo te ra pii lub sa mo dziel nie stać się na rzę dzia mi mu zy ko te ra pii i
chro mo te ra pii. Zwra ca uwa gę na wy ko rzy sty wa nie fil mu w ce lach te ra peu tycz -
nych. Mu zy ka i ko lo ry sty ka mo gą wy wo ły wać i pod trzy my wać sta ny emo cjo nal -
ne. Tak że z te go wzglę du waż ne jest to, ja ki film, ko mu i dla cze go pro po nu je się
pod czas se sji fil mo te ra peu tycz nych.

50. MYTNIK Jo an na. Pro blem wi dza ja ko od bior cy fil mu w fil mo te ra pii //
2011, nr 1, s. 21–23.

Ko lej ny ar ty kuł do ty czy od bior cy fil mo te ra pii, te go, co się z nim dzie je pod czas
oglą da nia fil mu i po je go pro jek cji. Opo wia da o zło żo nej pra cy umy sło wej i ak tyw -
nym uczest nic twie wi dza w pro ce sie uwew nętrz nia nia war to ścio wych tre ści i me -
ta for fil mo wych, za mia ny prze ko nań i po glą dów, we wnętrz ne go od re ago wa nia
czy spo glą da nia z emo cjo nal ne go dy stan su na prze ży cia bo ha te ra fil mo we go.

VI – FOTOTERAPIA

51. LESZCZYŃSKI Zbi gniew, LESZCZYŃSKA Aga ta. Warsz ta ty fo to słow ne //
2009, nr 1(4), s. 38-39.

Warsz ta ty fo to słow ne pro po no wa ne są dzie ciom, któ re ma ją trud no ści w na -
uce, i łą czą wy ra ża nie sie bie po przez wy po wie dzi ję zy ko we i fo to gra ficz ne. Au to rzy
opi su ją prze bieg warsz ta tów, ana li zu ją je go po szcze gól ne ele men ty i przed sta wia ją
ko rzy ści, ja kie dał uczest ni kom udział w za ję ciach.

52. Mo ja hi sto ria z ra kiem. Gdy sło wa to za ma ło… // 2008, nr 1, s. 24–27.
In for ma cja pra so wa do ty czy wy ni ków kon kur su ar ty stycz ne go „Mo ja hi sto ria

z ra kiem. Gdy sło wa to za ma ło…”, zor ga ni zo wa ne go przez sto wa rzy sze nia wspie -
ra ją ce oso by cho re na no wo two ry. Zdję cia na gro dzo nych prac ar ty stów uzu peł -
nia ją in for ma cje o ide ach i ce lach kon kur su.

53. SOBCZYŃSKA Agniesz ka. O „Opo wie dzia nym bez słów” // 2008, nr 3, 
s. 20–23.

Au to por tret fo to gra ficz ny ar ty sty jest por tre tem wy ko na nym przez nie go sa -
me go w ce lu sa mo po zna nia i au to re flek sji. Au tor ka pró bo wa ła po ka zać swo ją we -
wnętrz ną prze mia nę i dro gę, ja ką prze szła, by upo rać się z do świad cze niem sil -
nych emo cji po stra cie bli skiej oso by. Każ dą fo to gra fię wzbo ga ci ły wier sze i my śli
au tor ki.
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VII – MUZYKOTERAPIA

54. GODZIŃSKA Bar ba ra. Co mi w du szy gra // 2010, nr 4 (11), s. 38–39.
Au tor ka po da je funk cje uni wer sal ne go ję zy ka, ja kim jest mu zy ka. Opi su je, jak

po strze ga no jej do bro czyn ny wpływ na ży cie czło wie ka w prze szło ści i w ja ki spo -
sób wy ko rzy sty wa no ją w me dy cy nie. Za le ca utwo rze nie oso bi stej ap tecz ki mu -
zycz nej, słu żą cej do po pra wy na stro ju.

55. JAWORSKA An drea. Mu zy ko te ra pia ocza mi mu zy ka // 2009, nr 4 (7), 
s. 4–8.

Au tor ka wska zu je moż li wo ści wy ko rzy sta nia mu zy ki lub mu zy ko te ra pii u dzie -
ci zdro wych i ma ją cych pro ble my ze zdro wiem oraz zwra ca uwa gę na me to dę au -
dio -psy cho -fo no lo gicz ną Al fre da To ma ti sa. Przed sta wia sta dia roz wo ju czło wie -
ka, doj rze wa nia na rzą du słu chu z uwzględ nie niem ko rzyst ne go wpły wu mu zy ki na
ów roz wój. Kla sy fi ku je ro dza je nie peł no spraw no ści, przy po rząd ko wu jąc im me to -
dy umu zy kal nia ją ce i mu zy ko te ra peu tycz ne. Zaj mu je się do bo rem mu zy ki do mu -
zy ko te ra pii. Ape lu je, by ko or dy no wać dzia ła nia spe cja li stów (mu zy ko te ra peu tów,
ar te te ra peu tów, le ka rzy, pie lę gnia rek) zmie rza ją cych do po pra wy ja ko ści ży cia
pa cjen tów w szpi ta lach, ga bi ne tach i in nych in sty tu cjach.

56. JAWORSKA An drea. Mu zy ko te ra pia we dług ko da lyow ca // 2009, nr 1 (4),
s. 2–6.

Au tor ka po szu ku je ele men tów te ra pii w me to dzie Kodálya i spo so bów wy ko -
rzy sta nia mu zy ko te ra pii w dzia łal no ści pe da go gicz nej. Roz wa ża efek tyw ność za -
jęć mu zy ko te ra peu tycz nych ja ko wy nik słu cha nia od po wied nio do bra nej mu zy ki.
Uwa ża, że słu cha nie mu zy ki w me to dzie Kodálya i w mu zy ko te ra pii wy ma ga grun -
tow ne go przy go to wa nia. 

57. METERA An na, METERA Ar tur. To po gra fia mu zycz na mó zgu // 2008, 
nr 2, s. 2–7.

Ar ty kuł po świę co ny jest ba da niom do ty czą cym lo ka li za cji ośrod ków mó zgu
od po wie dzial nych za po szcze gól ne funk cje ży cio we. Au to rzy pró bu ją wy ja śnić, co
dzie je się w mó zgu, kie dy słu cha my mu zy ki. Przed sta wia ją wy ni ki licz nych ba dań
funk cjo no wa nia mó zgu, je go bu do wy i moż li wo ści. Za sta na wia ją się, w ja ki spo -
sób sły sza na mu zy ka wpły wa na za cho dzą ce w nim do zna nia, w ja ki spo sób jest
w mó zgu prze twa rza na. Mu zy ka jest re pre zen to wa na przez dźwięk, ruch (na przy -
kład pal ców na kla wia tu rze for te pia nu), sym bol (na przy kład czy ta nie nut par ty -
tu ry) i wy wo łu je sil ne emo cje. Au to rzy wy ja śnia ją zja wi sko sy ne ste zji, któ re sta ło
się przed mio tem za in te re so wań na ukow ców. Jak kol wiek po zo sta ło wie le nie wy -
ja śnio nych ta jem nic funk cjo no wa nia mó zgu, ar ty kuł ten przy ta cza kil ka fa scy nu -
ją cych fak tów i po twier dzo nych hi po tez.

58. RADZICKA An na. Mu zy ko te ra pia dla naj młod szych // 2008, nr 1, s. 15–16.
Au tor ka przed sta wia pro po zy cję za jęć „Na in nej pla ne cie”, opar tych na mu zy -

ko te ra pii, trak to wa nej ja ko jed na z form psy cho te ra pii, w któ rej pod sta wo wym
środ kiem od dzia ły wa nia te ra peu tycz ne go jest mu zy ka. We wstę pie po da je szcze -
gó ło we funk cje ja kie peł ni mu zy ka pod czas ta kich za jęć.



59. WISZNIEWSKI Ma te usz. Te ra pia dźwię kiem // 2008, nr 3, s. 6–8.
Au tor roz po czy na swo je roz wa ża nia od po szu ki wań ko rze ni te ra pii dźwię kiem.

Za sta na wia się, w ja ki spo sób dźwięk dzia ła na czło wie ka, przy glą da się wpły wo wi
ję zy ka i dźwię ków na spo sób my śle nia lu dzi w róż nych kul tu rach, przed sta wia za -
ło że nia teo rii wi bra cji. Wy mie nia i opi su je pod sta wo we for my te ra pii dźwię kiem: pra -
cę z ludz kim gło sem, ryt micz ną grę na bęb nach, uży wa nie gon gów, mis i ka mer to -
nów w ką pie li dźwię ków. Pro po nu je rów nież po dej ście in ter mo dal ne, czy li za sto sowa-
nie te ra pii dźwię kiem z in ny mi for ma mi te ra pii eks pre syj nych, na przy kład z tań -
cem, ry so wa niem man dal, po ezjo te ra pią, ćwi cze nia mi re lak sa cyj ny mi.

60. ZADROŻNA Ewa. Po śpie waj mi ma mo // 2009, nr 4 (7), s. 9.
Słu cha nie śpie wu sty mu lu je funk cje mó zgo we i tym sa mym za pew nia roz wój

czło wie ka. Au tor ka za chę ca do śpie wa nia dziec ku i śpie wa nia wspól nie z dziec -
kiem. Po da je wie le za let tej for my ak tyw no ści. Wy róż nia ko ły san ki i śpie wan ki, 
a tak że opi su je ich funk cje.

VIII – POEZJOTERAPIA

61. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Być ar ty stą jak dziec ko, czy li esej o dzie cię -
cej twór czo ści // 2009, nr 3 (6), s. 33–35.

Au tor ka pro pa gu je ideę roz wi ja nia ak tyw no ści twór czej dzie ci w sfe rze ję zy -
ko wej. Swo je po my sły prze kła da na dzia ła nia w pra cy z cór ką i dzieć mi ze świe -
tli cy szkol nej. Po ka zu je, jak za an ga żo wa ny ro dzic, na uczy ciel, ani ma tor mo że roz -
wi jać swo bod ną kre atyw ność dzie ci i za chę cać je do pi sa nia wier szy. Na do wód
sku tecz no ści tych po my słów do łą czo ne są utwo ry dzie ci.

62. NADSTAWNA Agniesz ka. Ma day, may day po ezja do la mu sa i na szrot //
2010, nr 4 (11), s. 19–22. 

Opis au tor skie go warsz ta tu z za kre su roz wo ju oso bi ste go w gru pach biz ne so -
wych opar te go na me to dzie po ezjo te ra pii.

63. OLKOWSKA Ma rian na. Kie dyś wszyst ko się za czę ło // 2009, nr 2 (5), 
s. 30–31.

Po byt w szpi ta lu stał się dla au tor ki ar ty ku łu oka zją do twór cze go roz wo ju
po przez po ezję. Świa dec twem ra dze nia so bie z emo cja mi w trak cie le cze nia i re -
ha bi li ta cji jest wy da ny to mik wier szy. Au tor ka ar ty ku łu za pre zen to wa ła do dat ko -
wo dwa swo je wier sze.

64. OLKOWSKA Ma rian na. Tę cza jest w nas // 2010, nr 1 (8), s. 8.
Wier sze au tor ki opa trzo ne zo sta ły wstę pem o do ce nia niu ulot no ści chwi li,

pięk nie świa ta, po strze ga niu nie peł no spraw no ści.

65. SOKOŁOWSKI Le szek. Do bre sa mo po czu cie // 2008, nr 3, s. 38–39.
Ar ty kuł zwra ca uwa gę na fe no men pi szą cej mło dzie ży. Na po par cie tez wy su -

nię tych przez au to ra przed sta wia on ideę ogól no pol skie go kon kur su li te rac kie go
im. M. Ko nop nic kiej, or ga ni zo wa ne go przez Mię dzy rzec kie Sto wa rzy sze nie Te -
atral ne. Ar ty kuł wzbo ga ca wiersz gim na zja list ki z Po zna nia.
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66. SOKOŁOWSKI Le szek. Le cze nie cho rej du szy // 2008, nr 2, s. 16.
Au tor ar ty ku łu dzie li się re flek sja mi na te mat te ra peu tycz nej mo cy pi sa nia i ro -

li, ja ką od gry wa ono w ży ciu twór cy.

67. SOKOŁOWSKI Le szek. Trud na sztu ka asy mi la cji // 2009, nr 2 (5), 
s. 29.

Au tor po dej mu je pró bę od po wie dzi na py ta nie, po co pi sać po ezję. W swo je
roz wa ża nia wpla ta opis uro ków przy ro dy i wier sze, bę dą ce au to te ra pią. 

68. Wier sze // 2010, nr 3 (10), s. 35–36.
Ar ty kuł o tym, jak po wsta ją wier sze, wier szem na pi sa ny.

IX – TEATROTERAPIA

69. DĄBROWSKA Oksa na. Dra ma i dra ma te ra pia // 2009, nr 1 (4), s. 32–36.
Au tor ka ar ty ku łu wni kli wie zaj mu je się dra mą: me to dą edu ka cyj no -pro fi lak -

tycz ną. Przed sta wia jej za ło że nia teo re tycz ne, po glą dy ba da czy zaj mu ją cych się
do sto so wa niem tej me to dy w edu ka cji, pe da go gi ce, psy cho lo gii. Opi su je teo rię 
A. Min del la z punk tu wi dze nia psy cho lo gii zo rien to wa nej na pro ces.

70. DĄBROWSKA Oksa na. Prak tycz ne spo so by za sto so wa nia dra my w psy -
cho lo gii pro ce su // 2008, nr 3, s. 10–12.

Ar ty kuł opi su je au tor ską pro po zy cję pro wa dze nia spo tkań w ra mach grup roz -
wo jo wych. Ba zu je na za sa dach pro ce su gru po we go i me tod po dą ża nia za pro ce -
sem oso by w uję ciu psy cho lo gii pro ce su, ze szcze gól nym ak cen tem po ło żo nym na
za sto so wa nie me tod dra mo wych, tak zwa ny In te rak tyw ny Te atr Pro ce su. Czte ry
przy kła dy re la cji osób z gru py roz wo jo wej po prze dza opis tech nik dra mo wych.

71. LASKOWSKA Jo an na Ma ria. Dzie ci i ich te atry // 2009, nr 3 (6), s. 2–4.
W ar ty ku le znaj du ją się po my sły na za ję cia po za lek cyj ne z dzieć mi od mo -

men tu za ło że nia ko ła te atral ne go do wy stą pień przed pu blicz no ścią. Au tor ka po -
ka zu je moż li wo ści wy ko rzy sta nia tech nik ar te te ra peu tycz nych opar tych na twór -
czo ści To ve Jans son oraz twór czo ści pol skich po etów.

72. STEFAŃSKA Ani ta, MAJCHER Syl wia. In tu icyj na eks pre sja ak to rów z nie -
peł no spraw no ścią ja ko war tość es te tycz na // 2010, nr 4(11), s. 2–6.

Tekst ni niej sze go ar ty ku łu zo stał wy gło szo ny pod czas kon fe ren cji na uko wej
„Spek takl ja ko wy da rze nie i do świad cze nie” w ra mach Mię dzy na ro do we go Bien na -
le – IX Spo tkań Te atral nych Te ra pia i Te atr w Ło dzi. Au tor ki prze ko nu ją, że „Te atr
po dą ża ją cy za Oso bą” jest es te tycz nie i etycz nie naj wła ściw szy. Opi su ją pro ces two -
rze nia spe cy ficz nych wa run ków i oko licz no ści w prze strze ni za jęć te atral nych 
z oso ba mi nie peł no spraw ny mi w ce lu roz wi ja nia ich oso bi stych po ten cja łów – „prze -
strze ni in dy wi du al nej”. Pro po nu ją kre atyw ne, em pa tycz ne, in tu icyj ne, eks pre syj -
ne po dej ście do pra cy te atro te ra peu tycz nej w myśl za sa dy „zna le zie nia się na in nej
stro nie sa me go sie bie”.



73. STEFAŃSKA Ani ta. W pu stej prze strze ni, czy li o wy ko rzy sta niu me to dy
sty li za cji w pra cy te atral nej z oso ba mi nie peł no spraw ny mi in te lek tu al -
nie w stop niu lek kim: cz. 1 // 2008, nr 1, s. 20–23.

Au tor ka ar ty ku łu, na co dzień pra cu ją ca z oso ba mi nie peł no spraw ny mi in te lek -
tu al nie w stop niu lek kim, zre ali zo wa ła pro jekt ba daw czy po le ga ją cy na wy ko rzy -
sta niu dzia łań te atral nych w pro ce sie wspo ma ga nia roz wo ju po czu cia god no ści.
Ni niej szy ar ty kuł jest pod su mo wa niem za jęć warsz ta to wych te ra peu tycz no -te atral -
nych, prze pro wa dzo nych w ra mach pro jek tu. Au tor ka szcze gó ło wo oma wia za ło -
że nia i ce le, środ ki wy ra zu, prze bieg i wnio ski koń co we, po prze dzo ne ana li zą dzia -
łań te atral nych. Do dat ko wo znaj du ją się tu roz pi sa ne trzy par ty tu ry re ży ser skie
sce nek wy ko rzy sta nych pod czas za jęć. Pro jekt jest au tor ską pro po zy cją pra cy te -
atral nej z oso ba mi nie peł no spraw ny mi. 

74. STEFAŃSKA Ani ta. W pu stej prze strze ni, czy li o wy ko rzy sta niu me to dy
sty li za cji w pra cy te atral nej z oso ba mi nie peł no spraw ny mi in te lek tu al -
nie w stop niu lek kim: cz. 2 // 2008, nr 2, s. 31–33.

Ar ty kuł jest kon ty nu acją tre ści za war tych we wcze śniej szym nu me rze cza so -
pi sma. Za wie ra opis ko lej nych par ty tur wraz z kom plet ną ana li zą od dzia ły wań te -
atral nych i osią gnięć uzy ska nych w trak cie ich re ali za cji.

75. STEFAŃSKA Ani ta. Wy bra ne za gad nie nia ter mi no lo gii uży wa nej w te atro -
te ra pii cz. 1 // 2010, nr 1 (8), s. 18–21.

Ar ty kuł za wie ra opis 23 ter mi nów uży wa nych w te atro te ra pii. Wy ja śnia mię -
dzy in ny mi czym jest dra ma - i te atro te ra pia, oma wia me to dy te atro te ra pii, struk -
tu rę spek ta klu, eta py je go przy go to wa nia, cha rak ter wię zi w ze spo le dzia łań te atral -
nych, i tak da lej.

76. STROJNA Ka ta rzy na. Ocze ki wa nie // 2009, nr 1 (4), s. 26–30.
Au tor ka ana li zu je pra cę z ludź mi o głę bo kich prze ży ciach we wnętrz nych z po -

zy cji te atro te ra pii, trak tu jąc ją ja ko ro dzaj wspie ra ją cych re la cji mię dzy ludź mi
oraz po szu ki wa nia zro zu mie nia i speł nie nia. Opi su je te re la cje.

X – TERAPIA ZA POMOCĄ SZTUK PLASTYCZNYCH

77. GARGAS Ka ta rzy na. Tech ni ka per ga mi no wa // 2010, nr 4 (11), s. 26.
Au tor ka pre zen tu je rę ko dziel ni czą sztu kę zdo bie nia per ga mi nu. Za chę -

ca do pra cy z per ga mi nem, po ka zu jąc ko rzy ści pły ną ce z pra cy in dy wi du al nej 
i z na wią zy wa nia re la cji z pa sjo na ta mi tej sztu ki.

78. GAWROŃSKA Wła dy sła wa Ur szu la. Uchro nić wy obraź nię // 2008, nr 2, 
s. 30.

Przed in struk to rem pla sty ki pro wa dzą cym za ję cia stoi wie le za dań i wy zwań.
Oprócz bo ga tej wie dzy pla stycz nej, zna jo mo ści kla sycz nych i no wo cze snych tech -
nik, po wi nien on dys po no wać wie dzą z za kre su pe da go gi ki i psy cho lo gii. Po bu dza -
nie do my śle nia i prze ka zy wa nie no we go spoj rze nia na zna ne zja wi ska, a tak że
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wzbo ga ca nie środ ków wy ra zu pla stycz ne go, po głę bia nie świa do mo ści pla stycz nej
oraz in spi ro wa nie do wła snych po szu ki wań wy da ją się naj waż niej szy mi stra te gia -
mi w pra cy z gru pa mi dzie ci i mło dzie ży.

79. GĘBSKA Ju sty na. Łucz ni ca – miej sce spo tkań ze sztu ką // 2008, nr 1, 
s. 30.

Au tor ka przed sta wia Ośro dek Szko le nio wy w Łucz ni cy, bę dą cy miej scem spo -
tkań i or ga ni za cji kur sów rę ko dzie ła ar ty stycz ne go. Wła sność Na ro do we go Cen trum
Kul tu ry, ad mi ni stro wa na przez Sto wa rzy sze nie „Aka de mia Łucz ni ca”, za pra sza do
twór cze go spo tka nia ze sztu ką ani ma to rów kul tu ry, in struk to rów, na uczy cie li, te ra -
peu tów, oso by nie peł no spraw ne, dzie ci i mło dzież. Pra cow nie, pro wa dzo ne przez ar -
ty stów pla sty ków z do rob kiem ar ty stycz nym i przy go to wa niem pe da go gicz nym, po -
ma ga ją w roz wo ju ar ty stycz ne go hob by, twór czym re lak sie, uczą or ga ni za cji za jęć
pla stycz nych i wła snych pra cow ni. Efekt edu ka cyj ny i in te gra cyj ny osią ga się tu po -
przez roz sze rza nie ofer ty o in ne dzie dzi ny z za kre su ar te te ra pii, mię dzy in ny mi
warsz ta ty te atral ne, cho re ote ra pię, pe da go gi kę za ba wy i cyr ku.

80. JEZIERSKA Gra ży na. Dia gno zo wa nie i in ter pre ta cja „dzieł sztu ki” po wsta -
łych w pro ce sie warsz ta tów ar te te ra peu tycz nych // 2008, nr 1, s. 8-9.

Au tor ka ar ty ku łu od wo łu je się do teo rii opi su ją cych ba da nie wy two rów pla -
stycz nych w pro ce sie le cze nia i te ra pii. Dia gno zo wa nie i in ter pre ta cja ry sun ków
mo że przy czy nić się do oso bi ste go roz wo ju ba da ne go, ale czę sto mo że też pro wa -
dzić do nad in ter pre ta cji i nie do in ter pre ta cji, je że li tech ni ki sto so wa ne są w sy tu -
acji za da nio wej, a spe cja li ści, z wpo jo ny mi sche ma ta mi czy ta nia ry sun ków, nie
od wo łu ją się do do świad czeń uczest ni ka ba da nia. Au tor ka przed sta wia ar gu men -
ty mó wią ce o po zy tyw nych od dzia ły wa niach warsz ta tów ar te te ra peu tycz nych 
w bu do wa niu mo stów po mię dzy świa tem prze żyć we wnętrz nych a rze czy wi sto ścią.

81. JEZIERSKA Gra ży na. Dzie ło sztu ki? Pro dukt ubocz ny? Wy twór? Coś?
w pro ce sie warsz ta tów ar te te ra peu tycz nych przez sztu ki pla stycz ne //
2008, nr 3, s. 32– 37.

Au tor ka pró bu je usta lić, czym jest dzie ło sztu ki. Przy ta cza wie le de fi ni cji i teo -
rii, ale ma świa do mość wie lo znacz no ści za gad nie nia, wy ni ka ją cej z róż nych punk -
tów wi dze nia hi sto ry ków sztu ki, twór ców, es te ty ków, psy cho lo gów czy przed sta -
wi cie li in nych na uk. Ce lem jej pra cy jest za pre zen to wa nie wy bra nych ujęć te go
ter mi nu i roz pa trze nie go w kon tek ście wy two rów warsz ta tów ar te te ra peu tycz -
nych.

82. JEZIERSKA Gra ży na. Wie lo ra kie funk cje „dzieł sztu ki” w pro ce sie warsz -
ta tów ar te te ra peu tycz nych, czy li dia log z ma te rią, dia log we wnętrz ny i ze -
wnętrz ny oraz funk cje de ko ra cyj ne i es te tycz ne // 2008, nr 2, s. 23–24.

Au tor ka ar ty ku łu zaj mu je się pro ce sem two rze nia sztu ki. Cha rak te ry zu je funk -
cje, ja kie ten pro ces speł nia.

83. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Mam coś do po wie dze nia: prze ło żo ne z jed ne -
go ję zy ka na dru gi… // 2008, nr 2, s. 25–26.

Ar ty kuł jest pró bą od po wie dzi na py ta nie – w ja ki spo sób wy ko rzy sty wać sztu -
ki pla stycz ne w te ra pii sztu ką osób z cho ro bą psy chicz ną. Au tor ka in ter pre tu je 



ry su nek, prze kła da jąc je go sym bo li kę na emo cje. Do ar ty ku łu do łą czo ny zo stał
ry su nek „Dzia dek w Kra inie Anio łów”, któ ry jest przed mio tem wcze śniej sze go
opi su.

84. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Po patrz – ile to bie się uda ło… Prze ło żo ne z jed -
ne go ję zy ka na dru gi // 2009, nr 2 (5), s. 6–9.

Ko lej ny ar ty kuł do ty czą cy pra cy te ra peu tycz nej z cho ry mi na schi zo fre nię opar -
tej na tech ni kach pla stycz nych. Au tor ka in ter pre tu je trzy ry sun ki swo ich pod opiecz -
nych, po wsta łe w pra cow ni pla stycz nej bę dą ce swo istą te ra pią pod czas ich przy -
go to wy wa nia na wer ni saż.

85. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Wy szłam z cie nia: prze ło żo ne z jed ne go ję zy ka
na dru gi // 2008, nr 3, s. 16–18.

Ar ty kuł po świę co ny pra cy z oso ba mi cho ry mi psy chicz nie i au tor skie mu pro -
gra mo wi te ra peu tycz ne mu. Jest kon ty nu acją roz wa żań au tor ki z po przed nie go
nu me ru cza so pi sma.

86. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Za ba wa w czar no -bia łe //2009, nr 1 (4), 
s. 15–17.

Pro po zy cja ćwi czeń do pra cy z dzieć mi i mło dzie żą z ko men ta rza mi i wska zów -
ka mi dla na uczy cie li. Ilu stra cje po cho dzą z Au tor skie go Stu dia Pla sty ki au tor ki ar -
ty ku łu.

87. KOTORO Be ata. Czerń i biel w prze my śle niach i wy po wie dziach oraz ma -
lar stwie zna nych i po dzi wia nych // 2009, nr 1 (4), s. 23.

Au tor ka opi su je ob ra zy ce nio nych twór ców na ma lo wa ne bar wa mi achro ma -
tycz ny mi (neu tral ny mi), do któ rych za li cza na jest sza rość, biel i czerń. Przy bli ża
po sta cie zna nych ma la rzy i ich wy po wie dzi ar ty stycz ne w dwóch bar wach.

88. KOTYLAK Woj ciech. W po szu ki wa niu tra dy cji // 2010, nr 2 (9), s. 30–35.
Opis warsz ta tów pla stycz nych „W po szu ki wa niu tra dy cji”, któ re zo sta ły zor ga -

ni zo wa ne w ra mach pro jek tu „Noc Świę to jań ska – Świę to Ognia i Wo dy” na te re -
nie gmi ny Ru dzi niec. Wzbo ga ca ją go in for ma cje o tra dy cjach i sta rych wie rze niach
w róż nych miej scach Pol ski.

89. KREMER Mag da le na. Pro jekt Man da la – za pi sa ne w ko le // 2008, nr 2, 
s. 38–39.

Pro jekt „Man da la – za pi sa ne w ko le” re ali zo wa ny był w Bi blio te ce Brom by 
i Przy ja ciół w Zie lo nej Gó rze. Ar ty kuł przed sta wia re la cję z dzia łań pro wa dzo nych
w ra mach pro jek tu. Jest bo ga to ilu stro wa ny fo to gra fia mi.

90. WILOWSKA Ju lia Ana sta zja. Ar te te ra pia za po mo cą sztuk pla stycz nych:
ba da nie sku tecz no ści // 2009, nr 2 (5), s. 33–37.

Au tor ka skon stru owa ła pol skie na rzę dzie do ba da nia wpły wu ar te te ra pii za
po mo cą sztuk pla stycz nych na le cze nie osób cier pią cych na za bu rze nia psy chicz -
ne. Ba da nia pi lo ta żo we zo sta ły prze pro wa dzo ne w dwóch gru pach. Ba da ni by li
pro sze ni o wy peł nie nie kwe stio na riu sza dwu krot nie: przed po by tem w szpi ta lu
oraz po za koń cze niu te ra pii. Wy ni ki i wnio ski z ba da nia sku tecz no ści za jęć ar te -
te ra peu tycz nych zo sta ły przed sta wio ne w koń co wej czę ści ar ty ku łu.
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XI – PODRÓŻE Z ARTETERAPIĄ

91. SZULC Wi ta. An tycz ne źró dła te ra pii sztu ką. Mo ja fa scy na cja sta ro żyt ną
Gre cją. Po dró że z ar te te ra pią: cz. 1 // 2009, nr 3 (6), s. 13–16.

Ar ty kuł od no si się do an tycz nych po cząt ków ar te te ra pii. Au tor ka, opi su jąc kul -
tu rę sta ro żyt nej Gre cji, po szu ku je związ ków mię dzy pro ce sem le cze nia a sztu ką.
Opro wa dza czy tel ni ka po sa kral nych obiek tach sztu ki i wy ja śnia me to dy te ra peu -
tycz ne sto so wa ne przez ów cze snych le ka rzy – ka pła nów. Od naj du je źró dła au tor -
skiej kon cep cji kul tu ro te ra pii, we dług któ rej sztu ka ma słu żyć zdro wiu i po pra wie
ja ko ści ży cia.

92. SZULC Wi ta. Wiel ki świat mu zy ko te ra pii, słyn ne kon gre sy, słyn ni mu zy -
ko te ra peu ci. Po dró że z ar te te ra pią: cz. 2 // 2009, nr 4 (7), s. 2–3.

Au tor ka opo wia da o swo ich za in te re so wa niach mu zy ko te ra pią oraz o mię dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach mu zy ko te ra peu tycz nych, szcze gól nie o pierw szej kon -
fe ren cji w Cam brid ge, na któ rej by ła pierw szym na ukow cem z kra jów by łe go obo -
zu so cja li stycz ne go za in te re so wa nym tą for mą te ra pii. Przed sta wia po cząt ki swo ich
kon tak tów z mu zy ko te ra peu ta mi świa to wej sła wy.

93. SZULC Wi ta. Ame ry ka, Ame ry ka… za po wiedź prze żyć nie zwy kłych. Po dró -
że z ar te te ra pią: cz. 3 // 2010, nr 1 (8), s. 9–16.

Ko lej ny ar ty kuł z cy klu po dró ży z ar te te ra pią za wie ra opis do świad czeń au tor -
ki wy nie sio nych z dwóch po by tów w Ame ry ce. Po świę ca jąc w swo ich roz wa ża niach
wie le uwa gi kon fe ren cjom na uko wym, pod czas któ rych pre zen tu je się wy ni ki naj -
now szych ba dań i wy mie nia do świad cze nia mi z prak tycz ne go sto so wa nia ar te te ra -
pii, au tor ka re la cjo nu je prze bieg Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Mu zy ko te ra peu tów
w Wa szyng to nie oraz to wa rzy szą cych jej warsz ta tów. Opo wia da o swo im wy stą pie -
niu w In sty tu cie Mu zy ko te ra pii w Ber ke ley Col le ge w Bo sto nie, po by cie w No wym
Jor ku, zwie dza niu World Tra de Cen ter, naj więk sze go cen trum sztu ki dla osób nie -
peł no spraw nych, naj bo gat szej na świe cie pod wzglę dem zbio rów Bi blio te ki Kon gre -
su, wi zy cie w Bi blio te ce Pu blicz nej, bę dą cej ko leb ką ame ry kań skiej bi blio te ra pii.

94. SZULC Wi ta. Śla da mi ECArTE w Fer ra rze, Lon dy nie, Luk sem bur gu. Po -
dró że z ar te te ra pią: cz. 4 // 2010, nr 2 (9), s. 19–25.

Ar ty kuł wy ja śnia dzia łal ność, za ło że nia i ce le ECArTE, czy li Eu ro pej skie go
Kon sor cjum Edu ka cji w (za kre sie) Ar te te ra pii – or ga ni za cji zrze sza ją cej uni wer sy -
te ty eu ro pej skie, któ re pro wa dzą stu dia w dzie dzi nie te ra pii przez sztu kę. Or ga -
ni za cja ta dą ży do pro fe sjo na li za cji za wo du ar te te ra peu ty, któ ry w USA ma już
trzy dzie sto let nią tra dy cję. Przy to czo ny pro gram i or ga ni za cja (wa run ki przy jęć,
asy sten tu ry, sys tem prak tyk stu denc kich) stu diów ma gi ster skich na Uni wer sy te cie
w Lo uisvil le ma za chę cić do do ko na nia po rów nań z or ga ni za cją stu diów w za kre -
sie ar te te ra pii w Pol sce. Au tor ka po ru sza rów nież pro ble my i sy tu ację sto wa rzy szeń
zaj mu ją cych się ar te te ra pią w róż nych kra jach. W dal szej czę ści re la cjo nu je swo -
je pierw sze eu ro pej skie spo tka nie z ECArTe pod czas kon fe ren cji w Fer ra rze (pre -
zen ta cję swo je go au tor skie go pro gra mu na ucza nia „Kul tu ro te ra pii” na Wy dzia le Pie -
lę gniar skim Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu) oraz wy stą pie nia na kon fe ren cjach 



w lon dyń skiej Cen tral Scho ol of Spe ech and Dra ma i w Luk sem bur gu, gdzie od -
by ła się pro mo cja książ ki au tor ki (w tłu ma cze niu Arts in se rvi ce of me di ci ne from
an ti qu iti to post mo der ni ty). Do ar ty ku łu do łą czo no ko pię ak tu po twier dza ją ce go
człon ko stwo Uni wer sy te tu Wro cław skie go w ECArTE.

95. SZULC Wi ta. Po dróż do Je ro zo li my w ro ku 2000 i Ka dyk su 10 lat póź niej.
Po dró że z ar te te ra pią: cz. 5 // 2010, nr 3 (10), s. 20–26.

Au tor ka po wra ca do swo ich po dró ży do Je ro zo li my i Ka dyk su. W 2000 ro ku
w Je ro zo li mie od by ły się ob ra dy GA EMCT (Zgro ma dze nia Ogól ne go Eu ro pej skiej
Kon fe de ra cji Mu zy ko te ra pii). Trzy dnio we kon sul ta cje po świę co ne by ły za pew nie -
niu peł ne go człon ko stwa w Unii Eu ro pej skiej, stan da ry za cji pro gra mów kształ ce -
nia i pro gra mo wi V Eu ro pej skie go Kon gre su Mu zy ko te ra pii. Au tor ka szcze gó ło wo
opi su je izra el skie do świad cze nia edu ka cyj ne i ży cio we w pro wa dze niu dia lo gu
mię dzy przed sta wi cie la mi róż nych kul tur i wy znaw ców róż nych re li gii na przy -
kła dzie Ko le gium Edu ka cyj ne go Da vi da Yeli na. Przy wo łu je rów nież Zgro ma dze nie
Ogól ne EMTC w Ka dyk sie, pod czas któ re go wy klu czo no ze swe go gro na re pre -
zen ta cję Izra ela (ja ko kra ju spo za Eu ro py i Unii Eu ro pej skiej), wy bra no no wy za -
rząd i za pra sza no na Świa to wy Kon gres Mu zy ko te ra pii w Seu lu.

96. SZULC Wi ta. Po dró że do Włoch. Rzym, Ba ri, Ne apol i… Wa ty kan! Po dró -
że z ar te te ra pią: cz. 6 // 2011, nr 1, s. 9–13.

Ostat ni ar ty kuł z cy klu „Po dró że z ar te te ra pią” po świę co ny jest wi zy tom au -
tor ki we Wło szech. Po byt w Rzy mie na Uni wer sy te cie Tor Ver ga ta wią zał się z wy -
gło sze niem przez au tor kę re fe ra tu w se sji ple nar nej pod ty tu łem „Dla cze go na -
uczy cie le edu ka cji wcze snosz kol nej stu diu ją ar te te ra pię?”, pod czas kon fe ren cji
na uko wej zor ga ni zo wa nej przy oka zji uru cha mia nia re gu lar nych stu diów pod na -
zwą „Ar te te ra pia”. Au tor ka pre zen tu je rów nież wło ski mie sięcz nik, wy da wa ny do
1995 ro ku we współ pra cy z ECArTE, pod ty tu łem „Ar ti Te ra pie” (po dob ny w swo -
jej for mu le do ni niej szej „Ar te te ra pii”). Przy ta cza po stać Gra ziel li Pe sce, któ ra jest
au tor ką uni ka to wej ar ra so te ra pii. Póź niej sze kon fe ren cje w Bor go So li nio ko ło Ba -
ri i Ne po lu oraz nie spo dzie wa ne wy da rze nia w trak cie po dró ży do star czy ły au tor -
ce ar ty ku łu wie lu nie za po mnia nych wra żeń, któ re też opi su je.

XII – PSYCHOLOGIA W ARTETERAPII

97. GODZIŃSKA Bar ba ra. Ob ra zy pa mię ci // 2010, nr 3 (10), s. 18–19.
Au tor ka zaj mu je się pa mię cią, któ rej ośro dek znaj du je się nie tyl ko w mó zgu,

ale rów nież w cie le, zmy słach i emo cjach („kli szach pa mię cio wych”). Udo wad nia,
że czło wiek mo że za po bie gać jej osła bie niu w pro ce sie sta rze nia, je śli z pa sją bę -
dzie po dej mo wał róż ne ak tyw no ści.

98. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Pre stiż i schi zo fre nia // 2009, nr 3 (6), s. 30.
Au tor ka opo wia da o sen sie pra cy z oso ba mi cho ry mi na schi zo fre nię, o po -

strze ga niu i ir ra cjo nal nych lę kach przed tą cho ro bą osób zdro wych w kon tek ście
pre sti żu i po zy cji spo łecz nej.
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99. KNEDLER Aga ta. Sa mo oce na u dzie ci // 2011, nr 1, s. 28–29.
Au tor ka ana li zu je pro blem sa mo oce ny u dzie ci w świe tle li te ra tu ry przed mio -

tu i ba dań z te go za kre su. Wska zu je, jak wzmac niać po czu cie wła snej war to ści 
i pod no sić po ziom sa mo oce ny.

100. KOTORO Be ata. Emo cje i mo ty wa cje w twór czo ści czy za wsze mu szą być
po zy tyw ne? // 2010, nr 3 (10), s. 33.

Au tor ka za sta na wia się, czy emo cje i mo ty wa cje o ko no ta cji po zy tyw nej są je -
dy ny mi wy znacz ni ka mi po dej mo wa nia twór czo ści. Za chę ca do po dej mo wa nia pro -
ce su two rze nia bez wzglę du na to, ja ki za sób emo cjo nal ny ma pa cjent – klient.

101. KOTORO Be ata. O emo cjach słów kli ka // 2010, nr 1 (8), s. 22–23.
Ar ty kuł po świę co ny emo cjom ro zu mia nym ja ko re ak cje czło wie ka na je go za -

cho wa nie i sy tu ację ży cio wą, a tak że re ak cje na oso by, sy tu acje i wy da rze nia ze -
wnętrz ne, któ re wpły wa ją na je go los. Roz pa try wa ne są z punk tu wi dze nia ar te -
te ra pii, ma ją cej „na ce lu zo bli go wa nie jed nost ki do re tro spek cji zna cze nia zda rzeń
w kon tek ście prze szło ści i umoż li wie nia zmia ny po staw przy szłe go za cho wa nia”.

102. KOTORO Be ata. Złość, gniew, iry ta cja// 2010, nr 3 (10), s. 29.
Ar ty kuł o pra cy z trud ny mi emo cja mi, ta ki mi ja ki mi są złość, gniew i fru stra cja.

103. MAKSIMOWICZ Ali cja. Psy cho gra fo lo gia w dia gno sty ce i te ra pii // 2008,
nr 2, s. 14–15.

Au tor ka przed sta wia me to dę przy dat ną w dia gno zie psy cho lo gicz nej, po zna -
wa niu i kształ to wa niu oso bo wo ści czło wie ka, zwa ną psy cho gra fo lo gią. Za po mo -
cą tej me to dy, ana li zu je się oso bo wość pi szą ce go, więc jest ona swo istym te stem
pro jek cyj nym. Na pod sta wie pi sma, trak to wa ne go ja ko ele ment te ra pii, moż na od -
czy tać na strój i sku mu lo wa ne emo cje. Umie jęt ność ana li zo wa nia je go cha rak te ru
po zwa la na świa do me uczest nic two w pro ce sie kształ to wa nia cech cha rak te ro lo -
gicz nych dziec ka i wy wie ra nia wpły wu na ten pro ces.

104. PILUŚ An na. Czym jest pro ces sta rze nia się // 2009, nr 4 (7), s. 28–29.
Au tor ka oma wia pro ces sta rze nia się i je go im pli ka cje. Ana li zu je ten okres roz -

wo ju czło wie ka z per spek ty wy pra cow ni ka do mu po mo cy spo łecz nej i dzie li się
spo strze że nia mi na te mat trud no ści, z ja ki mi bo ry ka ją się je go miesz kań cy. Wy ja -
śnia ich za cho wa nia i emo cje, ja kie to wa rzy szą im na tym eta pie ży cia.

105. PILUŚ An na. Ćwi cze nia warsz ta to we se nio rów w DPS // 2011, nr 1, 
s. 16–20.

Ar ty kuł jest kon ty nu acją ar ty ku łu z po przed nie go nu me ru cza so pi sma. Przed -
sta wia 9 sce na riu szy spo tkań z se nio ra mi. Każ de ćwi cze nie moż na wy ko rzy stać 
w do wol ny spo sób we wła snej pra cy z gru pa mi warsz ta to wy mi. Opis ćwi cze nia
za wie ra je go cel, prze bieg, czas re ali za cji i ma te ria ły oraz pod su mo wa nie.

106. PILUŚ An na. Me to da warsz ta to wa – me to dą wyj ścia z kry zy su osób star -
szych, za miesz ku ją cych dom po mo cy spo łecz nej //2010, nr 4 (11), s. 32–36.

Au tor ka opi su je me to dę ak ty wi zu ją cą i wy ko rzy stu ją cą wie dzę oraz do świad -
cze nie uczest ni ków warsz ta tów ja ko spo sób wyj ścia z kry zy su miesz kań ców do mu
po mo cy spo łecz nej. Przed sta wia ćwi cze nia do pra cy z se nio ra mi.



107. PILUŚ An na. Umie jęt ność kon tak tu z dru gim czło wie kiem sku tecz nym po -
ma ga niem w te ra pii // 2009, nr 3 (6), s. 30–32.

Ar ty kuł oma wia pro blem bu do wa nia re la cji, kon tak tu wer bal ne go w każ dej for -
mie te ra pii, po dej mo wa nia od po wie dzial no ści za za wo do we po ma ga nie in nym lu -
dziom. By te ra pia by ła sku tecz na, te ra peu ta mu si się od zna czać spe cy ficz ny mi ce -
cha mi, wśród któ rych, obok pre dys po zy cji psy chicz nych, cha rak te ro lo gicz nych,
od wa gi, ko niecz no ści po sia da nia od po wied niej wie dzy i umie jęt no ści za wo do -
wych, waż ne jest na wią za nie i utrzy ma nie kon tak tu z dru gim czło wie kiem. Zwra -
ca rów nież uwa gę na syn drom wy pa le nia za wo do we go i spo so by prze ciw dzia ła -
nia ru ty nie w pra cy w do mu po mo cy spo łecz nej.

108. STROJNA Ka ta rzy na. Do broć i twór czość ja ko pod sta wa roz wo ju czło wie -
ka // 2008, nr 3, s. 2–5.

Au to te ra pia mo że być zwią za na z od bio rem i two rze niem sztu ki. Au tor ka przy -
to czy ła de fi ni cje po jęć do bro ci i twór czo ści w kon tek ście teo rii zwią za nych z roz -
wo jem czło wie ka. Za kła da, że sztu ka w re la cji ze szko łą lub te ra pia przez sztu kę
nie mu szą być zja wi ska mi wy klu cza ją cy mi się, lecz mo gą być wy zwa niem, dzię ki
któ re mu do ko nu je się roz wój oso bo wo ści.

109. RYBICKA Elż bie ta (red.). Twór czość ska za nych prze by wa ją cych w za kła -
dzie kar nym ja ko dro ga ku wol no ści // 2009, nr 3 (6), s. 21–29.

Ce lem ba dań prze pro wa dzo nych przez Ni nę Mu la wę by ło zba da nie po staw
ska za nych oraz zna czeń, ja kie na da ją swo jej dzia łal no ści twór czej. Te mat pra cy za -
wę żał twór czość więź niów, jej wpływ na po czu cie wol no ści i dą że nie do jej osią -
gnię cia, do roz pa try wa nia jej w ka te go riach in ter pre ta cji i po strze ga nia rze czy wi sto -
ści, oce ny wy bo rów i osią gnięć, ja kie ska za ni uzy ska li dzię ki dzia ła niom w za kła dzie
kar nym. Ar ty kuł zo stał opra co wa ny re dak cyj nie na pod sta wie ma te ria łów po kon -
fe ren cyj nych z ba dań prze pro wa dzo nych w In sty tu cie Pe da go gi ki Uni wer sy te tu
Wro cław skie go.

XIII – WARSZTATY, KONFERENCJE, SZKOLENIA, STUDIA

110. Cykl warsz ta tów: Aka de mia Te ra pii Eks pre syj nych // 2008, nr 2, s. 29.
Aka de mia Te ra pii Eks pre syj nych sta no wi rocz ny cykl warsz ta tów dla in struk -

to rów oraz osób za in te re so wa nych roz wo jem oso bi stym przez sztu kę. Pro wa dzą -
cy pro po nu je rów nież w pro gra mie kształ to wa nie i roz wi ja nie umie jęt no ści in -
struk tor skich: udzie la nie in for ma cji zwrot nych, za sa dy pro wa dze nia gru py, pra ca
z cy kla mi pro ce su gru po we go.

111. Dni te ra pii tań cem i ru chem // 2010, nr 3 (10), s. 14.
In for ma cje o warsz ta tach i se mi na riach w ra mach „Dni te ra pii tań cem i ru chem”.

112. HANDFORD Ol ga. Re flek sje z III Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji „Ar te te ra -
pia w me dy cy nie i edu ka cji”// 2009, nr 4 (7), s. 30–31.

Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja „Ar te te ra pia w me dy cy nie i edu ka cji” sta ła się
oka zją do wy mia ny do świad czeń i po glą dów uczest ni ków, ale by ła rów nież ważnym
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wkła dem w okre śle nie miej sca ar te te ra pii wśród roz wią zań praw nych i kla sy fi ka -
cji za wo dów w na szym kra ju. Au tor ka re la cjo nu je prze bieg dys ku sji przed sta wi -
cie li sto wa rzy szeń, zaj mu ją cych się po szcze gól ny mi dzie dzi na mi ar te te ra pii nad
pro ble ma mi ar te te ra peu tów. Ce lem dys ku sji by ło zna le zie nie spo so bów na za -
zna cze nie efek tyw no ści ar te te ra pii w pro ce sie pro fi lak ty ki, w edu ka cji, te ra pii i le -
cze niu. Pa dła pro po zy cja stwo rze nia kon sor cjum sto wa rzy szeń, któ re usta li stan -
dar dy pra cy i edu ka cji ar te te ra pii oraz bę dzie lo bbo wa ło i wpły wa ło na roz wią za nia
praw ne w Pol sce. Au tor ka wni kli wie oce nia prze bieg kon fe ren cji i z per spek ty wy
jej or ga ni za to rów wy cią ga wnio ski co do or ga ni za cji po dob ne go przed się wzię cia
w przy szło ści. 

113. II Kon fe ren cja z za kre su Twór czych Tech nik Edu ka cyj nych // 2008, nr 2,
wy klej ka.

Zor ga ni zo wa na przez Je le nio gór skie Cen trum Kul tu ry II Kon fe ren cja z za kre -
su Twór czych Tech nik Edu ka cyj nych, w cza sie któ rej wy kła dy i warsz ta ty pro wa -
dzą zna ni ar te te ra peu ci. Te ma ty wy stą pień sta no wią cie ka wą pro po zy cję do pra -
cy i do sko na le nia warsz ta tu („Me to dy kształ ce nia kre atyw ne go”, „In te gra cja
sche ma tów od ru chów ja ko me to da wspar cia roz wo ju i ucze nia się dzie ci”, „Baj ka
w twór czej edu ka cji”, „Ar te te ra pia w edu ka cji twór czej na pod sta wie pra cy z man -
da la mi”, „Pre zen ta cja me to dy ko lo ro wych punk tów wg prof. De tle va Cra me ra” 
i in ne)

114. II Kon fe ren cja z za kre su Twór czych Tech nik Edu ka cyj nych // 2008, nr 3,
wy klej ka.

Spra woz da nie z kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Je le nio gór skie Cen trum
Kul tu ry.

115. III Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Szko le nio wo -Na uko wa „Ar te te ra pia
w me dy cy nie i edu ka cji” // 2009, nr 1 (4), wy klej ka; zob. tak że 2009, 
nr 2 (5), wy klej ka, nr 3 (6), wy klej ka.

In for ma cja o kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez Wyż szą Szko łę Hu ma ni stycz -
no -Eko no micz ną w Ło dzi i Mię dzy na ro do wy In sty tut Edu ka cji przez Sztu kę.

116. In for ma cja o stu diach po dy plo mo wych 2008/ 2009 // 2008, nr 1, s. 31.
Pierw sze w li te ra tu rze przed mio tu ze sta wie nie in for ma cji o stu diach po dy plo -

mo wych z za kre su ar te te ra pii. Ze sta wie nie ta be la rycz ne za wie ra prak tycz ne in -
for ma cje o na zwie stu diów, ich or ga ni za to rze (do kład ny ad res in sty tu cji), cza sie
ich trwa nia, kosz cie oraz kon tak cie te le fo nicz nym.

117. In for ma cja o stu diach po dy plo mo wych 2009 // 2009, nr 2 (5), s. 39.
Ta be la rycz ne za sta wie nie in for ma cji o stu diach po dy plo mo wych z za kre su ar -

te te ra pii. Ze sta wie nie ta be la rycz ne za wie ra prak tycz ne in for ma cje o na zwie stu -
diów, ich or ga ni za to rze (do kład ny ad res in sty tu cji), cza sie ich trwa nia, kosz cie
oraz kon tak cie te le fo nicz nym.

118. In for ma cja pra so wa o cy klu warsz ta tów // 2011, nr 1, s. 24–25.
In for ma cje o cy klu warsz ta tów te atro te ra peu tycz nych i ar te te ra peu tycz nych 

„O te atrze i sztu ce w te ra pii”, któ re na uczą prak tycz ne go wy ko rzy sta nia te atro te -
ra pii i ar te te ra pii w pra cy z oso ba mi do tknię ty mi róż ny mi ro dza ja mi wy klu cze nia



spo łecz ne go lub nie peł no spraw no ści, or ga ni zo wa nych w Wo je wódz kim Ośrod ku
Ani ma cji Kul tu ry w To ru niu w ra mach pro jek tu Te atr PLUS 2.0. 

119. Kon fe ren cja „Ar te te ra pia dro gą wyj ścia z izo la cji osób nie peł no spraw -
nych”// 2008, nr 3, s. 43.

Spra woz da nie z kon fe ren cji „Ar te te ra pia dro gą wyj ścia z izo la cji osób nie peł -
no spraw nych”, bę dą cej pod su mo wa niem pro gra mu spo łecz ne go Fun da cji Wspól -
na Dro ga – „Ni ki fo ry”, skie ro wa ne go do osób nie peł no spraw nych uzdol nio nych
ar ty stycz nie. Pro gram miał na ce lu wspie ra nie re ha bi li ta cji osób, ich roz wój ar ty -
stycz ny i spo łecz ny oraz po ka za nie ich izo la cji w ży ciu spo łe czeń stwa.

120. MAJCHER Syl wia. „Po”, czy li po kon fe ren cyj ne po waż ne roz wa ża nia na
te mat in spi ru ją cej Kon fe ren cji Na uko wej „Dia log sztuk – te ra pia na sztu -
ki” // 2009, nr 4 (7), s. 25.

Au tor ka re fe ru je prze bieg Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wej „Dia log sztuk
– te ra pia na sztu ki”, zor ga ni zo wa nej przez Stu denc kie Ko ło Ar te te ra pii przy In -
sty tu cie Pe da go gi ki WPA w Ka li szu (fi lia Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu). Spo tka nie te ra peu tów, psy cho lo gów, pe da go gów, ar ty stów, an tro po lo -
gów kul tu ry, fi lo zo fów sta ło się oka zją do kon fron ta cji wie dzy, wy mia ny po glą dów
w dys ku sji i dia lo gu.

121. Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „Ruch Roz wi ja ją cy We ro ni ki Sher bor ne
dla prak ty ków”// 2008, nr 1, s. 17.

Za pro sze nie Cen trum Szko le nio wo -Wy daw ni cze go „Ar te er” na Mię dzy na ro -
do wą kon fe ren cję „Ruch Roz wi ja ją cy We ro ni ki Sher bor ne dla prak ty ków”.

122. Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa „Mię dzy psy cho lo gią a sztu ką” // 2009,
nr 4 (7), wy klej ka.

In for ma cja na te mat Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wej „Mię dzy psy cho lo -
gią a sztu ką” or ga ni zo wa nej przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Stu den tów i Ab sol wen -
tów Psy cho lo gii, dzia ła ją ce przy In sty tu cie Psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu.

123. Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa: dia gno za i te ra pia psy cho pe da go -
gicz na w edu ka cji dziec ka // 2009, nr 2 (5), s. 10.

In for ma cja na te mat kon fe ren cji or ga ni zo wa nej w Piotr ko wie Try bu nal skim,
któ rej ce lem jest wy mia na po glą dów po mię dzy spo łecz no ścią aka de mic ką a prak -
ty ka mi edu ka cji (na uczy cie la mi, pe da go ga mi i psy cho lo ga mi pra cu ją cy mi w pla -
ców kach oświa to wych).

124. Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Ar te te ra pii w Ośrod ku Stu diów Po dy -
plo mo wych APS w War sza wie // 2008, nr 1, wy klej ka.

In for ma cja na te mat stu diów ar te te ra peu tycz nych, wa run ków przy jęć, kosz tów,
cza su ich trwa nia.

125. Stu dia po dy plo mo we: Sztu ka w pro ce sie re so cja li za cji // 2008, nr 2, wy -
klej ka.

In for ma cja na te mat stu diów po dy plo mo wych, wa run ków przy jęć, kosz tów,
cza su ich trwa nia.
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126. Szko le nia Cen trum Szko le nio wo -Wy daw ni cze go ARTEER // 2008, nr 2,
wy klej ka.

Opis za kre su pro gra mo we go, ter mi nów, kosz tów, pro wa dzą cych szko leń pro -
po no wa nych przez Cen trum: „Mu zy ka w dzia ła niach te atral nych z oso ba mi nie peł -
no spraw ny mi”, „Za nim po wsta nie spek takl – te atro te ra pia osób nie peł no spraw -
nych”, „Tech ni ki ak tor skie w pra cy na uczy cie la”, „Psy cho gra fo lo gia ja ko na rzę dzie
dia gno zo wa nia oraz kształ to wa nia cha rak te ru”.

127. Szko le nie CSW ARTEER // 2008, nr 3, s. 9; zob. tak że 2010, nr 1 (8), 
s. 17; nr 4 (11), wy klej ka.

In for ma cja o szko le niu „Za nim po wsta nie spek takl” – te atro te ra pia osób nie -
peł no spraw nych.

128. Szko le nie: Te ra pia tań cem i ru chem – cho re ote ra pia // 2008, nr 2, s. 19.
In for ma cja na te mat szko le nia or ga ni zo wa ne go przez Nie pu blicz ną Po rad nię

Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ną „Edu ka cja” za wie ra pro gram, ter mi ny, przy bli ża syl -
wet kę wy kła dow cy.

129. Szko le nie w ra mach Obo zu No wo rocz ne go // 2008, nr 3, s. 9.
In for ma cja o za kre sie pro gra mo wym, cza sie trwa nia obo zu.

130. ŚWIĄTKOWSKA Han na. Warsz ta ty w Chat ce Zie li chy // 2009, nr 4(7), 
s. 32; zob. tak że 2010, nr 1 (8), s. 33.

In for ma cja o warsz ta tach i kur sach zie lar skich.

131. Warsz ta ty „Tech ni ka per ga mi no wa po ziom pod sta wo wy” // 2010, nr 4(11),
s. 27; zob. tak że 2011, nr 1, wy klej ka.

In for ma cja o warsz ta cie or ga ni zo wa nym przez CSW ARTEER do ty czą cym tech -
ni ki wy tła cza nia, ko lo ro wa nia, per fo ro wa nia oraz wy ci na nia per ga mi nu za po mo -
cą spe cjal nych na rzę dzi.

132. Warsz ta ty ar te te ra peu tycz ne // 2009, nr 1 (4), s. 37.
In for ma cja o warsz ta tach ar te te ra peu tycz nych pro po no wa nych przez Cen trum

Szko le nio wo -Wy daw ni cze ARTEER: gra ficz ne tech ni ki pla stycz ne w ar te te ra pii 
– spo tka nie z mo wą punk tu, li nii, kre ski oraz po ko lo ruj swój świat, czy li spo tka -
nie z ko lo rem.

133. Warsz ta ty Cen trum Szko le nio wo -Wy daw ni cze go ARTEER // 2009, nr 3
(6), s. 17.

In for ma cja o warsz ta tach ar te te ra peu tycz nych i warsz ta tach te atro te ra pii osób
nie peł no spraw nych in te lek tu al nie.

XIV – RÓŻNE

134. FUNDACJA DZIECI NICZYJE. 10 kro ków ku te mu, by stać się lep szym ro -
dzi cem // 2010, nr 1 (8), wy klej ka; zob. tak że nr 2 (9), wy klej ka, nr 3
(10), wy klej ka.

In for ma cje dla ro dzi ców w ja ki spo sób wy cho wy wać mą dre i szczę śli we dzie ci.



135. KIEŁKIEWICZ Agniesz ka. Cud w sko rup ce // 2010, nr 1 (8), s. 25–26.
Roz mo wa z dzieć mi na te mat zna cze nia jaj ka wiel ka noc ne go. Za wie ra le gen -

dę o po wsta niu wszech świa ta.

136. OLKOWSKA Ma rian na. In te gra cja nad Je zio rem Lidz bar skim // 2010, nr 4
(11), s. 37.

Au tor ka opi su je in te gra cyj ny wy jazd osób nie peł no spraw nych nad Je zio rem
Lidz bar skim.

137. STANGRODZKA Ewa. Wy glą da zwy czaj nie, jak każ da szko ła… // 2010,
nr 3 (10), s. 38–39.

Au tor ka przed sta wia ini cja ty wy i osią gnię cia Sto wa rzy sze nia „Ak tyw ni dla
Łajsk”.

138. STANGRODZKA Ewa. Z Cy ga na mi w świat // 2009, nr 2 (5), s. 38.
Spra woz da nie z III Prze glą du Twór czo ści Do mów Po mo cy Spo łecz nej w Na -

siel sku.

139. STAŚKIEWICZ An na. Opo wia da nie i opo wia da cze // 2008, nr 3, s. 27.
Au tor ka za chę ca do opo wia da nia hi sto rii. Przy ta cza przy kła dy cie ka wych ini -

cja tyw, któ re od wo łu ją się do po ten cja łów i spo so bów ar ty stycz nej re ali za cji swo -
ich po trzeb i aspi ra cji, jak rów nież spo tkań z cie ka wy mi ludź mi oraz zbie ra nia ko -
lej nych do świad czeń. Au tor ka roz wie wa wąt pli wo ści na te mat opo wia da czy, któ rzy
czer pią po my sły z mi tów, le gend, miej skich hi sto rii, a nie, jak się nam po wszech -
nie ko ja rzy, z opo wia da nia ba jek dla dzie ci. Sztu ka opo wia da nia do cze ka ła się
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki Opo wia da nia czy spo tkań w mu ze ach, szko -
łach, bi blio te kach i in nych in sty tu cjach.

140. STEFAŃSKA Ani ta. Kul tu ra, ale nie te ra pia // 2008, nr 3, s. 43.
Au tor ka zre cen zo wa ła książ kę prof. Wi ty Szulc Kul tu ra dla mas Pol ski Lu do wej.

Wi zje ide olo gów, pu bli cy stów i twór ców z lat 1944–1956, wy da nej we Wro cła wiu.

141. SZCZEPAŃSKA-PLOCH Han na. 25 lat w sztu ce ar ty stycz nej // 2010, nr 1 (8),
s. 38–39.

Au tor ka opi su je do ko na nia dr Lesz ka Plo cha, twór cy In te gra cyj ne go Ze spo łu
Pie śni i Tań ca „Ma zo wia cy” oraz ini cja tyw two rzo nych przy Fun da cji Krze wie nia
Kul tu ry ar ty stycz nej Osób Nie peł no spraw nych w War sza wie. 

142. SZCZEPAŃSKA-PLOCH Han na. Rocz ni ca uro dzin Fry de ry ka Cho pi na
w Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej w War sza wie // 2010, nr 2 (9), 
s. 36–39.

Au tor ka re la cjo nu je prze bieg kon fe ren cji „Mię dzy na ro do wy fe no men pe da go -
gicz ny twór czo ści Fry de ry ka Cho pi na” oraz uro czy sto ści jej to wa rzy szą ce. 

143. SZCZEPAŃSKA-PLOCH Han na. Srebr ny ju bi le usz ze spo łu „Ma zo wia cy” //
2011, nr 1, s. 30–33.

Au tor ka pre zen tu je do ro bek ar ty stycz ny ze spo łu „Ma zo wia cy” oraz te ra peu -
tycz ny wpływ uczest ni cze nia w kul tu rze osób nie peł no spraw nych. Opi su je uro -
czy ste ob cho dy srebr ne go ju bi le uszu, któ re od by ły się w Te atrze Ate neum w War -
sza wie. 
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144. ŚWIĄTKOWSKI To masz. Gry wy obraź ni: re flek sje z ży cia gra cza i mi strza
gry // 2010, nr 1 (8), s. 27–32.

Ob szer ny ar ty kuł ob ja śnia ją cy, czym są gry fa bu lar ne RPG, za sa dy, ja kie pa -
nu ją pod czas gra nia, sty le pro wa dze nia ich przez mi strzów gry. Au tor po da je ko -
rzy ści i nie bez pie czeń stwa gra nia w gry wy obraź ni oraz ich uży tecz ność w pra cy
z ludź mi.

145. Ta be la sto wa rzy szeń // 2008, nr 2, s. 40.
W ze sta wie niu ta be la rycz nym zna la zły się in for ma cje na te mat ośmiu sto wa -

rzy szeń z ca łe go kra ju. Oprócz peł nej na zwy or ga ni za cji, ad re su sie dzi by, da nych
kon tak to wych i oso by od po wie dzial nej za kon takt zna la zły się opi sy za kre su dzia -
łal no ści i in ne waż ne in for ma cje.

146. Za pro si li nas: Wal ne Zgro ma dze nie Sto wa rzy sze nia Ar te te ra peu tów Pol -
skich KAJROS // 2008, nr 3, s. 43.

In for ma cja o prze bie gu Wal ne go Zgro ma dze nia Sto wa rzy sze nia Ar te te ra peu -
tów Pol skich KAJROS w Po zna niu – Kie krzu.

147. ŻYCIŃSKA Ur szu la. Aran ża cje flo ry stycz ne wi kli na kon tra szkło // 2008,
nr 2, s. 12–13.

Au tor ka pro po nu je kil ka aran ża cji, któ re mo gą stać się in spi ra cją do wy ko na -
nia wła snych kom po zy cji. 

XV – REKLAMA W CZASOPIŚMIE 

148. In for ma cja pra so wa o pre mie rze książ ki i e -bo oka War szaw skie ko bie ty
i dziew czy ny. Słup ki do ka wy i cze ko la dy // 2011, nr 1, s. 6–8.

Opis książ ki – i jej for my – de biu tant ki Ju lii Nad staw nej. 

149. Re kla ma ksią żek wy daw nic twa IMPULS // 2009, nr 2 (5), s. 32.
In for ma cja o książ kach: Ma rii Kró li cy Dra ma i hap pe ning w edu ka cji przed -

szkol nej oraz Ewy Kli mas -Kuch to wej Te ra pia mu zy ką w pra cy z dzieć mi nie peł no -
spraw ny mi.

150. Re kla ma biu ra ra chun ko we go // 2009, nr 2 (5), wy klej ka; zob. tak że
2009, nr 3 (6), wy klej ka.

Re kla ma usług ofe ro wa nych przez biu ro ra chun ko we.

151. Re kla ma Cen trum Te ra pii i Roz wo ju Oso bo wo ści // 2009, nr 4 (7), 
s. 12.

In for ma cja na te mat dzia łal no ści Cen trum Te ra pii i Roz wo ju Oso bo wo ści.

152. Re kla ma Do radz twa Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ne go // 2008, nr 1, 
s. 14.

Re kla ma war szaw skie go ośrod ka zaj mu ją ce go się po mo cą w trud nych sy tu -
acjach oso bi stych, kło po tach wy cho waw czych, ro dzi ciel skich i za wo do wych, de pre -
sjach, kry zy sach mał żeń skich i sta nach ob ni żo ne go na stro ju.



153. Re kla ma fir my La ta wiec Part ner // 2010, nr 2 (9), s. 29; zob. tak że
2010, nr 4 (11), s. 18.

Ofer ta szko le nio wa „Ar te te ra pia i in ne spo tka nia dla biz ne su” dla firm, in sty -
tu cji i pla có wek edu ka cyj nych.

154. Re kla ma fir my sprze da ją cej ko min ki // 2008, nr 3, wy klej ka; zob. tak że
2009, nr 1 (4), wy klej ka; nr 2 (5), wy klej ka.

In for ma cja o ofer cie fir my sprze da ją cej ko min ki.

155. Re kla ma In sty tu tu Psy cho lo gicz no -Psy cho sek su al no -Szko le nio we go „Be -
ata Vi ta” // 2008, nr 3, s. 19; zob. tak że 2009, nr 1 (4), s. 17; nr 4 (7), 
s. 27; 2010, nr 1 (8), s. 23.

In for ma cja o dzia ła niach In sty tu tu „Be ata Vi ta”, zaj mu ją ce go się psy cho te ra -
pią i szko le nia mi.

156. Re kla ma kam pa nii „Dzie ciń stwo bez prze mo cy” // 2010, nr 1 (8), wy -
klej ka; zob. tak że nr 2 (9), wy klej ka; nr 3 (10), wy klej ka.

In for ma cja o por ta lu http//dzie cin stwo bez prze mo cy.pl

157. Re kla ma Kon kur su Na uko we go Fun da cji „Pro myk Słoń ca” // 2010, nr 1
(8), wy klej ka.

In for ma cja o kon kur sie na pra cę ma gi ster ską i dok tor ską, pu bli ka cje w cza so -
pi smach na uko wych po ru sza ją ce te ma ty kę dia gno sty ki i re ha bi li ta cji dzie ci i mło -
dzie ży.

158. Re kla ma kon kur su fo to gra ficz no -pla stycz ne go // 2008, nr 3, wy klej ka.
In for ma cja o kon kur sie fo to gra ficz no -pla stycz ne go „Mo ja hi sto ria z ra kiem.

Gdy sło wa to za ma ło…”

159. Re kla ma kon kur su pla stycz ne go „Po dró że w cza sie” // 2011, nr 1, wy -
klej ka.

In for ma cja o kon kur sie pla stycz nym ar ty stów Nie prze tar te go Szla ku na Ślą sku
pod ty tu łem „Po dró że w cza sie” w ra mach XXI edy cji cy klu im prez Mię dzy na ro do -
we go Nie prze tar te go Szla ku.

160. Re kla ma ksią żek wy daw nic twa IMPULS // 2009, nr 3 (6), s. 20.
In for ma cja o książ kach: Ma rio li Ją der Efek tyw ne i atrak cyj ne me to dy pra cy 

z dzieć mi oraz Mał go rza ty Ka płon Spo tka nia z Ma łym Księ ciem. Wy ko rzy sta nie sztu -
ki w pra cy pe da go gicz nej z dzieć mi.

161. Re kla ma książ ki Bi blio te ra pia w prak ty ce // 2010, nr 3 (10), s. 34.
In for ma cja o książ ce Ewe li ny J. Ko niecz nej Bi blio te ra pia w prak ty ce. Po rad nik

dla na uczy cie li, wy cho waw ców i te ra peu tów.

162. Re kla ma książ ki Psy cho te ra pia tań cem i ru chem // 2009, nr 3 (6), s. 12;
zob. tak że 2009, nr 4 (7), wy klej ka; 2010, nr 1 (8), s. 7; 2010, nr 2 (9),
wy klej ka; 2010, nr 3 (10), wy klej ka; 2010, nr 4 (11), wy klej ka.

In for ma cja o książ ce pod red. Zu zan ny Pę dzich Psy cho te ra pia tań cem i ru chem.
Spo so by prak tycz ne go za sto so wa nia Psy cho te ra pii tań cem i ru chem w te ra pii gru -
po wej zo sta ły opra co wa ne przez pol skie au tor ki i po par te ich do świad cze niem.
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163. Re kla ma książ ki Te ra pia mu zy ką // 2010, nr 2 (9), s. 18.
In for ma cja o książ ce Pau la Nor dof fa i Cli ve Rob bin sa Te ra pia mu zy ką w pra -

cy z dzieć mi nie peł no spraw ny mi. Hi sto ria, me to da i prak ty ka.

164. Re kla ma książ ki Mu zy ko te ra pia: mu zy ka w me dy cy nie i edu ka cji // 2008,
nr 1, wy klej ka.

In for ma cje na te mat moż li wo ści za mó wie nia książ ki An ny Ma te ry Mu zy ko te -
ra pia. Mu zy ka w me dy cy nie i edu ka cji z au to gra fem au tor ki.

165. Re kla ma książ ki Do go te ra pia we wspo ma ga niu na uki i uspraw nia niu tech -
ni ki czy ta nia // 2010, nr 3 (10), s. 37.

In for ma cja o pu bli ka cji Be aty Ku li sie wicz Do go te ra pia we wspo ma ga niu na uki
i uspraw nia niu tech ni ki czy ta nia.

166. Re kla ma książ ki Dziec ko w świe cie sztu ki. Świat sztu ki dziec ka // 2010, 
nr 1 (8), s. 24.

In for ma cja o książ ce Bro ni sła wy Dy ma ry Dziec ko w świe cie sztu ki. Świat sztu -
ki dziec ka.

167. Re kla ma książ ki Za cho wa nia mi me tycz ne ko biet pod wpły wem te le wi zji
i do świad czeń co dzien no ści. Stu dium so cjo pe da go gicz ne // 2009, nr 3
(6), wy klej ka.

In for ma cja na te mat książ ki Edy ty Łysz kow skiej Za cho wa nia mi me tycz ne ko biet
pod wpły wem te le wi zji i do świad czeń co dzien no ści. Stu dium so cjo pe da go gicz ne.

168. Re kla ma książ ki Baj ko te ra pia // 2008, nr 3, s. 15.
Książ ka Baj ko te ra pia: czy li jak z Gu ziol kiem two rzyć i wy ko rzy sty wać baj ki 

i opo wia da nia w bi blio te ra pii oraz roz wo ju ak tyw no ści twór czej dziec ka w wie ku
przed szkol nym. Po rad nik dla dzie ci, ro dzi ców i na uczy cie li pre zen tu je tek sty lau re -
atów Ogól no pol skie go Kon kur su Li te rac kie go pod ty tu łem „Ra zem z Gu ziol kiem
pi sze my baj ki”.

169. Re kla ma książ ki Tre ning twór czo ści – współ cze sna i efek tyw na for ma wy -
cho wa nia przez sztu kę // 2009, nr 1 (4), wy klej ka.

In for ma cja o książ ce Mał go rza ty Ol czak Tre ning twór czo ści – współ cze sna i efek -
tyw na for ma wy cho wa nia przez sztu kę za chę ca ją cej do po dej mo wa nia dzia łań sprzy -
ja ją cych roz wi ja niu twór czo ści. Za wie ra au tor ski Tre ning My śle nia Twór cze go
(TMT), któ ry mo że być in spi ra cją dla ani ma to rów, na uczy cie li, pe da go gów.

170. Re kla ma książ ki Seks i nie peł no spraw ność. Do świad cze nia sek su al ne osób
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną // 2010, nr 4 (11), wy klej ka.

In for ma cja o książ ce Re mi giu sza J. Ki ja ka Seks i nie peł no spraw ność. Do świad -
cze nia sek su al ne osób z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną.

171. Re kla ma książ ki Psy cho lo gia twór czo ści pla stycz nej // 2011, nr 1, wy klej ka.
In for ma cja o książ ce Sta ni sła wa Po pka Psy cho lo gia twór czo ści pla stycz nej.

172. Re kla ma książ ki To wszyst ko wi na two ich ro dzi ców? Co nie gra w na szych
związ kach i jak to na pra wić // 2008, nr 2, s. 29.

Wy daw nic two Ga lak ty ka za chę ca do prze czy ta nia książ ki Phi li pa Van Mun -
chin ga i Ber nie Kat za To wszyst ko wi na two ich ro dzi ców? Co nie gra w na szych



związ kach i jak to na pra wić. By oca lić zwią zek z part ne rem, war to od kryć spo sób
wy cho wa nia przez ro dzi ców i uświa do mić so bie, jak wy bo ry i za cho wa nia w związ -
kach za le żą od te go wła śnie spo so bu. Go to we na rzę dzia przy go to wa ne przez au -
to rów po mo gą ogra ni czyć po le kon flik tów z part ne rem i na pra wić re la cje w związ -
ku dwoj ga osób.

173. Re kla ma książ ki De pre sja u dzie ci i mło dzie ży. Ana li za sys te mu ro dzin ne -
go – uję cie kli nicz ne // 2011, nr 1, s. 14–15.

In for ma cję o książ ce Wio let ty Ra dził ło wicz De pre sja u dzie ci i mło dzie ży. Ana -
li za sys te mu ro dzin ne go – uję cie kli nicz ne wzbo ga ca wstęp o Ogól no pol skim Dniu
Wal ki z De pre sją.

174. Re kla ma Nie pu blicz nej Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej „Edu ka -
cja” // 2008, nr 1, wy klej ka; zob. tak że 2009, nr 4 (7), s. 19.

Re kla ma po rad ni zaj mu ją cej się dia gno sty ką, kon sul ta cja mi, te ra pią w za kre -
sie dia gno zo wa nia psy cho lo gicz ne go, pe da go gicz ne go, lo go pe dycz ne go, in te gra -
cji sen so rycz nej, dys kal ku lii i uzdol nień ję zy ko wych.

175. Re kla ma Ogól no pol skie go Kon kur su Ba jek // 2009, nr 1 (4), s. 7.
In for ma cja o trze ciej edy cji kon kur su „Ra zem z Gu ziol kiem pi sze my baj ki”,

or ga ni zo wa nym w Byd gosz czy. Kon kurs skie ro wa ny jest do dzie ci, na uczy cie li, ro -
dzi ców.

176. Re kla ma Ośrod ka Ar te te ra pii i Wspie ra nia Dzia łań Psy cho spo łecz nych //
2008, nr 3, s. 26; zob. tak że 2009, nr 1 (4), s. 31.

In for ma cja o dzia łal no ści ośrod ka.

177. Re kla ma spo tkań te atral nych „Po dró że w cza sie” // 2011, nr 1, wy klej ka.
In for ma cja na te mat spo tkań te atral nych ar ty stów Nie prze tar te go Szla ku na

Ślą sku w ra mach XXI edy cji cy klu im prez Mię dzy na ro do we go Nie prze tar te go
Szla ku.

178. Re kla ma stro ny in ter ne to wej Ar teum // 2008, nr 3, s. 39.
In for ma cja o por ta lu ar te te ra peu tycz nym – miej scu spo tkań lu dzi zaj mu ją cych

się te ra pią przez sztu kę.

179. Re kla ma stro ny Pol skie go Sto wa rzy sze nia Psy cho te ra pii Tań cem i Ru -
chem // 2008, nr, s. 22; zob. tak że 2008, nr 3, s. 19.

In for ma cja o me to dzie psy cho te ra peu tycz nej, do ty czą cej pra cy z oso ba mi cier -
pią cy mi na róż ne go ro dza ju za bu rze nia oraz pra cy z oso ba mi, któ re chcą roz wi -
jać swój po ten cjał i peł niej wy ra żać sie bie, tak że in for ma cje o warsz ta tach pro wa -
dzo nych przez upraw nio nych te ra peu tów.

180. Re kla ma te stów wy kry wa ją cych nar ko ty ki // 2008, nr 3, wy klej ka.
In for ma cja o te stach wy kry wa ją cych nar ko ty ki.
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Zbi gniew Skor ny 
(1926–2012)

W dniu 12 lu te go 2012 ro ku we Wro cła wiu zmarł tra gicz nie prof. dr hab.
Zbi gniew Skor ny, wy bit ny psy cho log i pe da gog, au tor wie lu prac do ty czą -
cych mię dzy in ny mi bi blio te ra pii i ar te te ra pii, np.: Emo cje a ko rek cyj na
funk cja bi blio te ra pii, w: Zbi gniew Skor ny, Jó zef Szoc ki, Sta ni sław Za wi -
stow ski, Ko rek cyj na funk cja bi blio te ra pii, ak cep to wał: prof. dr Jan Trzy -
na dlow ski, Od dział Do sko na le nia Na uczy cie li, Wro cław, Ma łe For my Me -
to dycz ne. „Bi blio te ko znaw stwo” 1/88 (Wro cław 1988); Ar te te ra pia 
a za bu rze nia emo cjo nal ne, „Ar te te ra pia”. Ze szy ty Na uko we Aka de mii Mu -
zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu, nr 48 (Wro cław 1989);
Teo rie psy cho lo gicz ne ja ko pod sta wa ar te te ra pii, w: „Ar te te ra pia”. Ze szy ty
Na uko we Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu, 
nr 52 (Wro cław 1990); Psy cho spo łecz ne me cha ni zmy agre syw ne go za cho -
wa nia się a ar te te ra pia, „Ar te te ra pia”. Ze szy ty Na uko we Aka de mii Mu zycz -
nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu, nr 57 (Wro cław 1990) i in ne.

Uro dził się 5 paź dzier ni ka 1926 ro ku we Lwo wie. W 1947 ro ku roz -
po czął stu dia na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu Wro cław skie -
go. W cza sie stu diów ak tyw nie uczest ni czył w dzia łal no ści Związ ku Mło -
dzie ży Pol skiej i Zrze sze nia Stu den tów Pol skich, był prze wod ni czą cym
Na uko we go Ko ła Psy cho lo gii. Przed obro ną pra cy ma gi ster skiej, w 1949 r.
otrzy mał pro po zy cję pra cy na Uni wer sy te cie Wro cław skim w Ka te drze Psy -
cholo gii Ogól nej. W 1951 ro ku obro nił pra cę ma gi ster ską za ty tu ło wa ną
„Ba da nie sta ran no ści pra cy”, na pi sa ną pod kie run kiem pro fe so ra Mie czy -
sła wa Kreut za.

W 1952 ro ku Mi ni ster stwo Oświa ty pod ję ło de cy zję o za mknię ciu stu -
diów psy cho lo gicz nych na Uni wer sy te cie Wro cław skim, dla te go w la tach
1952–56 pod jął pra cę na uczy cie la przed mio tów pe da go gicz nych w Li -
ceum Pe da go gicz nym w Wał brzy chu. W szko le peł nił funk cję kie row ni ka
prak tyk pe da go gicz nych i za stęp cy dy rek to ra. W la tach 1956-58 pra co wał
ja ko kie row nik Sek cji Przed mio tów Pe da go gicz nych w Wo je wódz kim
Ośrod ku Do sko na le nia Kadr Oświa to wych we Wro cła wiu i wy kła dow ca
psy cho lo gii w Stu dium Na uczy ciel skim we Wro cła wiu. 

Od 1960 ro ku do 1998 ro ku był za trud nio ny w In sty tu cie Psy cho lo gii
na Uni wer sy te cie Wro cław skim ko lej no na sta no wi sku star sze go asy sten -
ta, ad iunk ta, do cen ta i pro fe so ra nad zwy czaj ne go. W 1963 ro ku uzy skał sto -
pień dok to ra na uk hu ma ni stycz nych na pod sta wie dy ser ta cji dok tor skiej
za ty tu ło wa nej „Kie run ki, treść i ge ne za za in te re so wań psy cho lo gicz nych”,
na pi sa nej pod kie run kiem do cent He le ny Sło niew skiej. W 1968 ro ku Ra -
da Wy dzia łu Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław skie go
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nada ła mu sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk hu ma ni stycz nych w za -
kre sie psy cho lo gii na pod sta wie pra cy „Psy cho lo gicz na ana li za agre syw ne go za cho -
wa nia się”. 

Do ro bek na uko wy prof. Dr. hab. Zbi gnie wa Skor ne go obej mu je 10 mo no gra fii 
i prac o cha rak te rze pod ręcz ni ko wym oraz oko ło 140 roz praw, ar ty ku łów i spra woz -
dań z ba dań, któ re by ły pu bli ko wa ne w cza so pi smach psy cho lo gicz nych i pe da go gicz -
nych. Pra ce na uko wo -ba daw cze kon cen tro wa ły się wo kół pro ble ma ty ki po zio mu aspi -
ra cji, me cha ni zmów do sto so wa nia i nie do sto so wa nia spo łecz ne go oraz me to do lo gii 
i me tod ba dań psy cho lo gicz nych. W od nie sie niu do pro ble ma ty ki po zio mu aspi ra cji
Pro fe sor wy pra co wał kon cep cję do ty czą cą wpły wu roz bież no ści po zio mu aspi ra cji 
i wa run ków oso bi stych na po wsta nie za bu rzeń w za cho wa niu. Za na li zo wał rów nież
moż li wość prak tycz ne go wy ko rzy sta nia me cha ni zmu roz bież no ści w dzia łal no ści wy -
cho waw czej. 

W od nie sie niu do pro ble ma ty ki me cha ni zmów do sto so wa nia i nie do sto so wa nia
spo łecz ne go wy dał dwie pra ce mo no gra ficz ne po świę co ne psy chicz nym me cha ni zmom
do sto so wa nia. W re cen zji mo no gra fii Psy chicz ne me cha ni zmy za cho wa nia się au tor -
stwa Pro fe so ra, H. Pol sa kie wicz („Głos Na uczy ciel ski”, 1972, nr 44) na pi sa ła, że: „nie -
ła twe tre ści prze ka zu je w spo sób ja sny i po pu lar ny. Wie dzę teo re tycz ną wią że ze wska -
za nia mi prak tycz ny mi po da jąc kon kret ne ra dy wy cho waw cze. Ca ła książ ka ma
kon struk cję uła twia ją cą przy swa ja nie zwar tych w niej wia do mo ści”. 

Pro ble ma ty kę me tod ba dań i dia gno sty kę psy cho lo gicz ną Pro fe sor przed sta wił ob -
szer nie w opra co wa niu mo no gra ficz nym Me to dy ba dań i dia gno sty ka psy cho lo gicz na
(Wro cław 1974, Osso li neum). Pra ca ta, bę dą ca pró bą syn te zy me tod ba dań psy cho -
lo gicz nych i me tod dia gno sty ki i po rad nic twa psy cho lo gicz ne go, sta ła się szcze gól nie
przy dat na dla osób zaj mu ją cych się prak tycz nie roz wią zy wa niem pro ble mów psy cho -
lo gicz nych na te re nie szko ły i róż ne go ro dza ju za kła dów wy cho waw czych. 

Wie le pu bli ka cji prof. Dr. hab. Zbi gnie wa Skor ne go wy ko rzy sty wa no w pro ce sie
kształ ce nia na uczy cie li. Pro fe sor, dys po nu jąc do sko na łą zna jo mo ścią współ cze snej
szko ły i jej pro ble mów, uj mo wał wie le za gad nień psy cho lo gicz nych w ta ki spo sób, by
moż na by ło je roz wią zać na te re nie szko ły, a do ro bek na uk psy cho lo gicz nych stał się
czę ścią do świad cze nia za wo do we go na uczy cie la. Ten den cja ta wy stę pu je wy raź nie 
w więk szo ści je go prac. 

Na zle ce nie róż nych uczel ni i wy daw nictw na pi sał: re cen zję pra cy ha bi li ta cyj nej,
6 re cen zji prac dok tor skich, 10 re cen zji wy daw ni czych prac mo no gra ficz nych, 18 re -
cen zji wy daw ni czych ar ty ku łów i 2 oce ny do rob ku na uko we go do wnio sku o mia no -
wa nie na sta no wi sko do cen ta. 

W ra mach dzia łal no ści dy dak tycz nej na Uni wer sy te cie Wro cław skim pro wa dził
licz ne wy kła dy, kon wer sa to ria, se mi na ria ma gi ster skie za rów no w ra mach spe cja li za -
cji z psy cho lo gii wy cho waw czej, jak też na za ocz nych stu diach pe da go gicz nych. Wy -
kształ cił 3 dok to ran tów i 177 ma gi strów, w tym 107 ma gi strów psy cho lo gii oraz 70 ma -
gi strów pe da go gi ki. Był au to rem pro gra mu na ucza nia psy cho lo gii, któ ry przez wie le lat
obo wią zy wał na stu diach na uczy ciel skich, oraz współ au to rem pod ręcz ni ka psy cho lo -
gii wy cho waw czej dla na uczy cie li. Za pu bli ka cje dy dak tycz ne i na uko we prof. dr hab.
Zbi gniew Skor ny otrzy mał sied mio krot nie Na gro dę Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go 



i kil ka krot nie Na gro dę Rek to ra Uni wer sy te tu Wro cław skie go, zo stał od zna czo ny Zło -
tym Krzy żem Za słu gi i dwu krot nie Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
oraz otrzy mał ty tuł „Za słu żo ny Na uczy ciel PRL”.

W la tach 1969–1998 peł nił mię dzy in ny mi funk cje pro dzie ka na Wy dzia łu Fi lo zo -
ficz no -Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław skie go, dy rek to ra In sty tu tu Psy cho lo gii,
kie row ni ka Za kła du Psy cho lo gii Na ucza nia i Wy cho wa nia, człon ka Ko mi sji Pro gra mo -
wej Psy cho lo gii w Mi ni ster stwie Oświa ty, człon ka Ze spo łu Dy dak tycz no -Wy cho waw -
cze go Psy cho lo gii przy Mi ni ster stwie Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki, prze -
wod ni czą ce go Sek cji Psy cho lo gii Sto so wa nej przy Wro cław skim Od dzia le Pol skie go
To wa rzy stwa Psy cho lo gicz ne go oraz re dak to ra „Prac Psy cho lo gicz nych” Wy daw nic -
twa Uni wer sy te tu Wro cław skie go. 

Po grzeb Pro fe so ra od był się 21 lu te go 2012 ro ku na Cmen ta rzu Pa ra fial nym św.
Waw rzyń ca we Wro cła wiu.

dr hab. Da nu ta Bo rec ka -Bier nat, 
prof. Uni wer sy te tu Wro cław skie go

Za kład Psy cho lo gii Edu ka cji i Wy cho wa nia
In sty tut Psy cho lo gii 

Wy dział Na uk Hi sto rycz nych i Pe da go gicz nych
Uni wer sy tet Wro cław ski
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Wska zów ki dla au to rów

Przez ar ty kuł w cza so pi śmie ro zu mie my opra co wa nie na uko we, mi ni mum 1 ar -
kusz wy daw ni czy (oko ło 40 000 zna ków to po gra ficz nych łącz nie ze spa cją). For mat
MS Word, czcion ka Ti mes New Ro man, roz miar 12, in ter li nia 1,5 wier sza. Tek sty pro -
si my przy sy łać w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il re dak cji, ewen tu al nie na pły -
cie CD-ROM wraz z jed nym eg zem pla rzem wy dru ku w for ma cie A4 na ad res re dak -
cji. Do każ de go ar ty ku łu na le ży do łą czyć stresz cze nie au tor skie w ję zy ku pol skim 
o ob ję to ści oko ło 100 wy ra zów (oko ło 1000 zna ków) oraz prze kład ty tu łu ar ty ku łu 
i stresz cze nia na ję zyk an giel ski.

Na pierw szej stro nie ar ty ku łu po wi nien być umiesz czo ny je dy nie ty tuł oraz
oświad cze nie Au to ra, że tekst przed sta wia ny re dak cji „Prze glą du Bi blio te ra peu tycz -
ne go” nie był do tych czas pu bli ko wa ny ani zgło szo ny do pu bli ka cji gdzie in dziej, a tak -
że ad res do ko re spon den cji (e -ma il) wraz z imie niem i na zwi skiem au to ra.

Tekst ar ty ku łu po wi nien być po dzie lo ny na pod roz dzia ły za opa trzo ne w śród ty -
tu ły. Ty tu ły cza so pism, wy staw, kon fe ren cji, pro gra mów i tym po dob nych po win ny
być za pi sa ne w cu dzy sło wie, na to miast ty tu ły pu bli ka cji (ksią żek, ar ty ku łów) na le ży
wy róż nić kur sy wą. Przy pi sy po win ny być umiesz czo ne na do le stro ny i po nu me ro wa -
ne licz ba mi arab ski mi. Przy pi sy te – w przy pad ku za sto so wa nia przy pi sów bi blio gra -
ficz nych – moż na za stą pić ode sła niem do bi blio gra fii – ode sła nie w tek ście umiesz -
cza się wte dy w na wia sie okrą głym, a opi sy bi blio gra ficz ne cy to wa nej li te ra tu ry
przed mio tu na le ży umie ścić na koń cu tek stu w bi blio gra fii, naj le piej w ukła dzie al fa -
be tycz nym au to rów (we dług za le ceń po da nych w książ ce M. Ant czak i A. No wac kiej,
Przy pi sy. Po wo ła nia. Bi blio gra fia za łącz ni ko wa. Jak two rzyć i sto so wać. Pod ręcz nik,
Wyd. SBP, War sza wa 2009).

Ar ty ku ły są re cen zo wa ne zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją cy mi w cza so pi smach
na uko wych. O przy ję ciu do pu bli ka cji au to rzy in for mo wa ni bę dą w cią gu dwóch mie -
się cy od otrzy ma nia go przez re dak cję. Głów ny mi kry te ria mi ak cep ta cji ar ty ku łu do
dru ku są: zgod ność te ma tu z pro fi lem cza so pi sma, war tość po znaw cza tek stu, je -
go struk tu ra or ga ni za cyj na i ko mu ni ka tyw ność ję zy ka na uko we go.


