




temat numeru:

Personal development

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Od redakcji

Słowo wstępne

Rozwój człowieka na przełomie XX i XXI wieku stał się jednym z ważniejszych obszarów tematycznych i za-
razem przedmiotem refleksji naukowej. Wynika to m.in. z pojawienia się w tym czasie nowej epoki, zwanej po-
nowoczesnością, która podkreśla w znaczący sposób indywidualizm, emancypację człowieka oraz możliwość 
realizacji przez niego projektów życiowych.

Człowiek nie jest już traktowany jako element szerszej struktury, ale jako pojedynczy element, samodziel-
ny, samo-refleksyjny, zdolny do tworzenia swoich zamierzeń. Tego rodzaju nowa sytuacja człowieka stanowi 
wyzwanie dla całego spectrum zjawisk, jak odnajdywanie się w gąszczu instytucji, namysł, zdolność odrzuce-
nia nawyków, planowanie i tworzenie wizji samego siebie, jak również form realizacji tych pomysłów. Arty-
kuły zaprezentowane w niniejszym numerze czasopisma „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” stanowią zaledwie 
„wierzchołek góry lodowej” analizy zjawiska doskonalenia człowieka na poziomie bardzo głębokim, filozoficz-
nym, jak i praktycznym, związanym z funkcjonowaniem człowieka w różnych obszarach, np. pracy zawodowej, 
tradycji czy wartości.

Antoni Płoszczyniec napisał pierwszy artykuł pt. „Błędy i konsekwencje popularnych filozofii samorozwoju 
duchowego”, którego celem jest analiza i krytyka filozofii samorozwoju duchowego. Autor wskazuje na takie 
zjawiska jak poczucie odpowiedzialności, manipulacja autorytetami czy wreszcie niefalsyfikowalność.

Konrad Wyszkowski jest Autorem tekstu pt. „Dialektyczny charakter aktualistycznego ideału doskonało-
ści. Koncepcja doskonalenia i samodoskonalenia w nowoczesnym idealizmie ontologicznym”. Artykuł dotyczy 
analizy zasady aktualizmu Giovanni’ego Gentile’go jako nowoczesnego systemu filozoficznego. W tekście ana-
lizowana jest doskonałość jako kategoria filozoficzna, a w związku z tym model samodoskonalenia w nurcie 
idealizmu.

Kolejny artykuł pt. „Rozwój w kierunku szczęścia w psychologii pozytywnej: trening sił charakteru a do-
brostan człowieka” autorstwa Agaty Wolanin napisany w perspektywie psychologicznej podkreśla rolę samo-
rozwoju i samodoskonalenia w kontekście dążenia do szczęścia człowieka. Autorka wskazuje na ważną rolę 
ćwiczeń oddziałujących na kształtowanie charakteru.

Urszula Opyrchał w artykule pt. „Doskonalenie się a medytacja” przedstawia proces medytacji jako proces 
rozwoju świadomości. Autorka wiąże proces doskonalenia człowieka z praktykami medytacyjnymi, które win-
ny być realizowane według określonego modelu.

Sylwia Gutowska w swoim tekście pt. „Szkolenia odpowiedzią na potrzebę rozwoju?” dokonuje krytycznej 
analizy rynku szkoleniowego czy „przemysłu szkoleniowego”. Rola trenerów biznesu, ich wizerunek, ale z dru-
giej strony potrzeby firm i przedsiębiorstw, realne czy wyimaginowane – to przedmiot analiz Autorki.

Marta Łukawska w tekście pt. „Wpływ doskonalenia jednostki na zapewnienie bezpieczeństwa” zajmuje 
się ,,twardą siłą” (ang. hard power) i ,,miękką siłą” (ang. soft power) w związku z „rozważną potęgą” (ang. 
smart power). Dlatego też bezpieczeństwo państwa należy analizować w kontekście nie tylko potencjału eko-
nomicznego i geograficznego, ale także soft power. 

Katarzyna Wziątek w artykule pt. „Sny jako narzędzie rozwojowe stosowane w metodzie Dream Coaching” 
przedstawia jedną z gałęzi coachingu opartego na snach. Ukazuje metodologię procesu coachingowego opar-
tego na snach w związku z możliwością samorozwoju człowieka.
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Również problematyce coachingu poświęcony został tekst Łukasza Brzezińskiego pt. „Coaching jako uzu-
pełnienie umiejętności doradców zawodu”, w którym przedstawia konieczność nowego rodzaju kompetencji 
zawodowych doradcy zawodowego w związku ze zmianami rynku pracy i sytuacji samego poradnictwa za-
wodowego. Jak pisze Autor, „coachingowy styl pracy z klientem wspiera modele działalności doradcy zawodu 
i w rezultacie stanowić może doskonałą odpowiedź na potrzeby klientów”.

Paulina Sudoł w artykule pt. „Pozyskiwanie i zarządzanie talentami – potencjał pracownika kapitałem 
firmy” ukazuje rolę zarządzania talentami w kontekście rozwoju współczesnych organizacji. W oparciu o lite-
raturę przedmiotu Autorka ukazuje wyzwania odnoszące się do definiowania samych talentów i pracy z po-
szczególnymi obszarami rozwojowymi.

Michał Adam Leśniewski w artykule pt. „Wspieranie rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu mięk-
kim przedsiębiorstwem – ujęcie modelowe” ukazuje mechanizmy kompetencji menadżera, jego kształtowanie 
i rolę w przedsiębiorstwie. Artykuł wpisuje się w szeroko rozumiane procesy zarządzania kapitałem ludzkim, 
a w szczególności procesy kreowania i kształtowania kompetencji osób z kadry zarządczej, rozwijanie ich ta-
lentów, a przede wszystkim rozwoju świadomości.

Agnieszka Fudali-Czyż, Andrzej Cudo i Marta Ratomska są Autorami artykułu pt. „Międzykulturowy neu-
romarketing: międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych”. Na podstawie badań własnych prze-
prowadzonych w Polsce nad neuronalnymi korelatami oceny rozszerzenia marki, Autorzy wskazują, że osoby 
pochodzące z odmiennych kultur mogą m.in. inaczej odbierać ten sam produkt, w zależności od tego, czy 
cechy tego produktu są zgodne z przyjętym w danej społeczności systemem wartości, czy też elastycznością 
w dostosowywaniu własnej tradycji do zmieniających się uwarunkowań.

Doskonalenie człowieka może mieć miejsce w różny sposób, od bardzo głębokiego, duchowego, aż po 
praktyczne, związane z konkretnymi umiejętnościami. Kilka zaledwie artykułów pokazuje szerokie spectrum 
możliwości badawczych w związku z tak rozległym obszarem, jakim jest możliwość pracy nad samym sobą.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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Antoni Płoszczyniec, Uniwersytet Wrocławski

Błędy i konsekwencje popularnych filozofii 
samorozwoju duchowego

Mistakes and consequences of popular philosophies
 of spiritual self-development

The aim of this article is to analyze and critique some popular 
philosophies of spiritual self-development. In research methods 
of conceptual and problem analysis were used. Closer character-
istics of the text subject was provided by searching for its historical 
analogues. Critique of the considered conception raise a issues of 
desinterpretation of quantum mechanics, manipulation of author-
ities and quotes, numerous contradictions, lack of falsifiability, as-
signing blame to victims of misfortune and narrowing of sense of 
responsibility.

Keywords: secret, quantum mechanics, manipulation, self-devel-
opment, spirituality.

Celem niniejszego artykułu jest analiza i krytyka popularnych 
filozofii samorozwoju duchowego. W dociekaniach Autor zasto-
sował metody analizy pojęciowej i problemowej. Bliższą charak-
terystykę przedmiotu tekstu dostarczyło poszukiwanie jego hi-
storycznych analogonów. Krytyka omawianej koncepcji porusza 
kwestię dezinterpretacji mechaniki kwantowej, manipulacji au-
torytetami i cytatami, licznych sprzeczności, niefalsyfikowalności, 
przypisywania winy ofiarom nieszczęść oraz zawężania poczucia 
odpowiedzialności.

Słowa kluczowe: sekret, mechanika kwantowa, manipulacja, sa-
morozwój, duchowość.
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Wstęp

XX wiek był epoką społeczeństw i kultur masowych, 
atomizacji i homogenizacji zbiorowości ludzkich. Pewne 
umasowienie dotknęło również szeroko rozumianą du-
chowość. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie, analiza i krytyka popularnych filozofii samo-
rozwoju duchowego. Punkt ciężkości tekstu stanowi 
część krytyczna, w której wyeksplikowane są niejasności 
omawianej koncepcji, jej błędy, manipulacje, niespój-
ności oraz niepożądane konsekwencje, w tym moralne.

Metodę niniejszych rozważań stanowi analiza po-
jęciowa oraz analiza problemowa. Pierwsza z nich po-
służy uściślaniu i rozjaśnianiu poruszanych zagadnień. 
Zastosowanie analizy problemowej oznacza, że poszcze-
gólne twierdzenia filozofii popularnej będą ujmowane 
w kategoriach problemu, czyli czegoś, co domaga się 
rozstrzygnięcia.

Struktura artykułu jest następująca. Po uwagach 
metodycznych i terminologicznych następuje ogólne 
objaśnienie czym jest popularna filozofia samorozwo-
ju duchowego oraz przedstawienie głównych koncepcji 
występujących w jej ramach. Dalej omówione zostaje 
historyczne tło przedmiotu niniejszego tekstu, w szcze-
gólności historyczne analogony przedmiotu pracy. Na 
zakończenie przedstawiona jest część krytyczna.

Dla prostoty wprowadza się akronim „PFSD” zastępu-
jący wyrażenie „popularna filozofia samorozwoju ducho-
wego”, przy czym dla ułatwienia przekazu używa się liczby 
pojedynczej zamiast mnogiej, choć PFSD nie jest jednolitą 
szkołą filozoficzną, lecz zróżnicowanym nurtem myślowym. 
Przede wszystkim jednak należy uzasadnić, dlaczego zdecy-
dowano się na użycie takiej nazwy. Najlepiej będzie wyja-
śnić jej sens przez wskazanie, jak rozumiane są występujące 
w niej poszczególne terminy.

Słowo „popularny” używa tu się w kontekście wspomi-
nanej „masowości”1, jako cecha czegoś przystępnego, zro-
zumiałego w zasadzie dla wszystkich. Poruszane filozofie 
popularne są „popularne” także w znaczeniu „powszechno-
ści”, lecz głównym znaczeniem jest pierwsze wymienione, 
pokrewne masowości. W tekście terminy „kultura masowa” 
i „kultura popularna” traktowane są zamiennie.

Termin „filozofia” nie będzie definiowany ściśle, po-
nieważ nie panuje powszechna zgoda co do tego, czym 
filozofia jest. W przypadku filozofii akademickiej trudno 
powiedzieć o występowaniu jednego paradygmatu: nie 
mamy jednej filozofii, mamy różne filozofie, rozmaite „sty-
le” filozofowania (Leszczyński 2014: 90). Niemniej, mowa 
o filozofii popularnej, stąd mówiąc w niniejszym tekście 

1 W obliczu wielości definicji kultury popularnej i masowej oraz ze wzglę-
du na złożoność definiowanego zjawiska, przyjęta w artykule definicja 
popularności stanowi definicję projektującą, nie sprawozdawczą.
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o filozofii, ma się na myśli filozofię w potocznym znaczeniu 
tego słowa, jako „dziedzinę rozważań ogólnych na temat 
istoty bytu, źródeł poznania rzeczywistości, sensu życia i in-
nych zagadnień dotyczących poglądu na świat i człowieka” 
(Sobol 2000: 204). Takie określenie filozofii jest wystarcza-
jące ze względu na przedmiot niniejszego artykułu.

Współcześnie występuje moda na samorozwój i to co 
z nim związane, a zarazem wyraz „samorozwój” jest dość 
niejasny. Do klarowności tego terminu bynajmniej nie pro-
wadzi zróżnicowanie ośrodków oraz szkół coachingowych 
i psychoterapeutycznych, które różnie określają sedno sa-
morozwoju. Tym co istotne w pojęciu samorozwoju, jest 
wyrażona w nim samozwrotność i tożsamość. Innymi sło-
wy, podmiot samorozwijający się jest skierowany do siebie 
samego oraz stwierdza się ontyczną tożsamość sprawcy 
samorozwoju oraz podmiotu, w imię którego (tj. dla dobra 
którego) samorozwój się dokonuje. Pojęcie rozwoju dotyczy 
pewnego procesu, a więc zmiany zachodzącej stopniowo, 
nie nagłej przemiany. Ponadto, rozwój jest taką zmianą, że 
to co się rozwija, w okresie późniejszym jest na „wyższym 
poziomie” niż przed rozpoczęciem zmiany; to co rozwija się, 
staje się bardziej złożone, zaawansowane, pełniejsze lub po 
prostu lepsze. Stąd w niniejszym tekście samorozwój będzie 
rozumiany jako proces kierowany przez podmiot do same-
go siebie i dla samego siebie, mający na celu zwiększenie 
zalet, złożoności lub doskonałości tego podmiotu.

Powyższe określenie mówi na czym polega samoroz-
wój, lecz nie wyjaśnia, czego dotyczy. Pojęcie samorozwoju 
jako takiego, bez żadnych dodatkowych określeń, w isto-
cie nie może o tym przesądzić. W kontekście niniejszych 
rozważań funkcję dookreślającą charakter samorozwoju 
swoistego dla PFSD spełnia przydawka „duchowy”. W roz-
maitych tekstach i kursach samorozwoju najczęściej ma się 
na myśli taki samorozwój, który ma przynieść człowiekowi 
szczęście i rozwinąć jego dyspozycje psychiczne, sposób 
myślenia, uczynić go dojrzalszym, samourzeczywistnionym 
i spełnionym. Rzecz jasna, nie idzie (przynajmniej w więk-
szości przypadków) o rozwój całej psyche człowieka, lecz 
prima facie o wyższe właściwości, funkcje, czy też „rejo-
ny” umysłu. To zaś w pełni koresponduje z następującym 
określeniem: „Psychikę, gdy się ją zaopatruje w akcent 
wartościowy, nazywa się ‘duchem’” (Elzenberg 1999: 217). 
Duchowość w takim razie byłaby kultywacją wartościowej, 
wyższej części psychiki, skupieniem na niej. Ponadto, należy 
zwrócić uwagę na jeszcze jedno znaczenie, które jest często 
obecne w PFSD. W filozofii funkcjonuje pojęcie spirytuali-
zmu. Wedle najogólniejszego określenia, spirytualizm jest 
to koncepcja metafizyczna, wedle której duch (substancja 
niematerialna) stanowi główną kategorię służącą opiso-
wi rzeczywistości. PFSD mieści się w tym szerokim ujęciu 

spirytualizmu. Tak więc, gdy w niniejszym tekście mowa                
o duchowości, ma się na myśli jednocześnie traktowanie 
ducha (przez stosowne oceny i realizowaną praxis) jako na-
czelnej kategorii opisu rzeczywistości i jednocześnie jako 
element psychiczny (lub podobny do psychiki), wyposa-
żony w wartościowe cechy. Niemniej, ze względu za silny 
motyw praktycyzmu w PFSD, słowa „duch”, „duchowy” 
i „duchowość” należy raczej rozumieć przez pryzmat ujmo-
wania wyższych warstw psychiki za wartościowe, niż jako 
spekulatywną teorię natury rzeczywistości, choć PFSD jest 
jednym i drugim.

Rozpatrzone terminy wchodzące w skład wyrażenia 
„popularne filozofie samorozwoju duchowego” pozwalają 
na podanie ogólnej definicji regulującej. Przez PFSD należy 
rozumieć praktycznie nastawione koncepcje rozważają-
ce sens życia, naturę rzeczywistości i inne ogólne kwestie 
dotyczące poglądu na świat i człowieka, które zachowując 
przystępność i łatwość do zrozumienia, skupiają się na 
kwestii samodoskonalenia się i samospełnienia człowieka, 
a w szczególności wyższych stron jego psychiczności.

Główne cechy PFSD

Z powodu polimorficzności i hybrydowości PFSD nie-
podobna zamknąć jej „istoty” w prostej definicji. Pod tym 
względem PFSD przypomina New Age, które jest raczej nur-
tem myślowym niż jednolitą doktryną. Inną racją tego sta-
nu rzeczy jest popularny charakter omawianego zjawiska, 
przez co PFSD unika sformułowań wąskich i analitycznych.

Z tego tytułu do rekonstrukcji konceptualnej PFSD za-
stosowano następującą metodę. Na podstawie analizy po-
jęciowej i problemowej treści tekstów charakteryzujących 
PFSD – książki z serii Sekret i blog Quantum Psychologist 
Iwony Łaszczyk – sporządzono katalog wspólnych im kon-
cepcji, stanowisk, pojęć i poruszanych wątków. Całość wy-
znaczonych w ten sposób elementów stanowi zbiór okre-
ślający typ idealny, konceptualny model reprezentujący 
PFSD jako taki, w jego ogólnej i specyficznej dla niego tre-
ści. Światopogląd przedstawiony przez Sekret potraktować 
można jako eminentny przypadek PFSD. Metodyka typolo-
giczno-idealizacyjna wydaje się być adekwatna, ponieważ 
ze względu na hybrydowość i niejednolitość PFSD przyna-
leżność do niej jest stopniowalna, a nie zero-jedynkowa.

PFSD ma charakter popularny i jest związany ze współ-
czesną kulturą masową, przy czym omawiane zjawisko 
jest synkretyczne i odwołuje się różnorodnych źródeł, jak 
mechanika kwantowa, spirytualizm amerykański i reli-
gie Wschodu. Zapewne masowy charakter PFSD rzutuje 
na sposób ujęcia przezeń i prezentowania zapożyczonych 
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koncepcji, chociażby na uproszczonym ich rozumieniu i wy-
kładzie. Niemniej należałoby unikać traktowania popular-
ności vel masowości PFSD jako „formy”, pustego schema-
tu, w którym eklektycznie zostały zebrane skądinąd treści, 
ponieważ masowość kultury masowej nie jest żadną pustą 
formą. A fortiori nieprawdą jest, jakoby kultura popularna 
stanowiła karykaturę kultury wysokiej, koślawe odbicie tych 
samych treści. „Forma” kultury popularnej nie jest treścio-
wo neutralna: nie tylko wpływa na postać zapożyczonych 
treści, ale również sama implikuje określone treści. Dlatego 
należy pamiętać, że PFSD mimo swego masowego i hybry-
dowego charakteru stanowi pewną autonomiczną całość.

Główne kategorie wespół konstytuujące swoistość 
PFSD stanowią:

1. Spirytualizm: PFSD stanowi prima facie spirytuali-
styczny obraz świata, gdzie głównym pojęciem słu-
żącym do opisu rzeczywistości jest pojęcie ducha. 
Świat i to co w strukturze świata najistotniejsze, 
ma naturę duchową. Metafizyka spirytualistyczna 
w PFSD nie ma jednej i wspólnej postaci. Można 
bowiem odnaleźć głosy o charakterze immateria-
listycznym i redukcjonistycznym, które głoszą, że 
naprawdę rzeczywisty jest tylko duch. Niekiedy 
sugeruje się, że materia jest realna, lecz stanowi 
szczególną, jakby „zakrzepłą” postać ducha: „Twoje 
myśli przybierają formę rzeczy” (Byrne 2007: 25). 
Spirytualizm PFSD niekiedy jest charakteryzowa-
ny przez pryzmat idealizmu filozoficznego, tzn. 
koncepcję głoszącą bytową pochodność materii 
względem umysłu lub ducha. Innym razem zaś spi-
rytualizm PFSD polega na uznawaniu całej rzeczy-
wistości, i materii również, za „przepojoną”, „nasy-
coną” i „przenikniętą” duchem, co bynajmniej nie 
oznacza zanegowania istnienia materii. Niemniej, 
różnice między poszczególnymi odmianami spiry-
tualizmu są nieistotne dla charakterystyki PFSD, 
ponieważ wspólne wszystkim tym odmianom spi-
rytualizmu oraz tym, co dla PFSD kluczowe, jest 
przekonanie o pierwszeństwie ducha w stanowie-
niu natury wszechrzeczy (a zwłaszcza o pierwszeń-
stwie wobec materii);

2. Procesualizm i wariabilizm: w filozofii przez spi-
rytualizm często rozumie się stanowisko głoszące 
szczególną rolę substancji duchowej w porządku 
metafizycznym, jednakże w punkcie pierwszym 
celowo unikano pojęcia substancji. Rację tej decy-
zji stanowi procesualizm i wariabilizm PFSD, która 
mocno podkreśla zmienność i niestałość wszyst-
kich rzeczy. Rzeczywistość znajduje się w procesie 
nieustannej zmiany i nie tyle „jest”, co „staje się”. 

Cały Wszechświat jest jednym procesem, dyna-
miczną całością następujących po sobie stanów. 
Dynamiczność i procesualność świata przekłada się 
na zmienność rzeczy w świecie: istnieć to zmieniać 
się, a niezmienność oznacza niebyt (Byrne 2015: 
dzień 33). Wariabilizm jako taki nie implikuje nega-
cji istnienia substancji, czyli istniejących względnie 
niezależnych bytów stanowiących podmiot swoich 
własności. Niemniej, pewne warianty skrajnego 
wariabilizmu mogą głosić, że istnieją zmiany w ni-
czym nie zapodmiotowane;

3. Energetyzm: ujmowanie rzeczywistości i zjawisk 
w niej zachodzących w kategoriach energii i jej 
przepływu jest poniekąd implikowane przez spiry-
tualizm, wariabilizm i procesualizm. Albowiem jeżeli 
rzeczywistość jest dynamiczna, a nawet jest dyna-
micznością samą, musi być natury energetycznej 
(http://quantixx.blogspot.com/2012/10/rzeczywi-
stosc-wydaje-nam-sie-twarda-staa.html 2012), po-
nieważ energia jest siłą, mocą, zasadą zmian. Ener-
gią jest wszystko co w świecie się znajduje, w tym 
człowiek. Niekiedy w PFSD sugeruje się swoistą nie-
śmiertelność lub wieczność człowieka: sumy ener-
gii nie można zwiększyć ani zmniejszyć, a skoro ja 
jestem energią, to non omnis moriar (Byrne 2007: 
175). Energetyzm PFSD jest jak najbardziej zgodny 
z jej spirytualizmem i często mówi się o „energii du-
chowej”. Pojęcie energii wydaje się stanowić coś po-
średniczącego między materią a duchem, głównie ze 
względu na swoją nieokreśloność i szeroką treść, co 
pozwala objąć zarówno ducha, jak i materię. W ra-
mach PFSD materię często traktuje się jako przepo-
joną duchem, a nawet jako „zakrzepłego ducha”, bo 
materia i duch są różnymi formami tej samej rzeczy-
wistości. Właśnie w kontekście energetyzmu należy 
rozpatrywać odwoływanie się PFSD do „częstotliwo-
ści myśli”, „umysłowych wibracji” i „zbiegania się” 
jej ze światem;

4. Witalizm: PFSD ujmuje rzeczywistość w analogii 
do czegoś żywego, jako coś przepełnionego ży-
ciem, a niekiedy wprost jako istotę żywą. Witalizm 
uwiarygadnia spirytualizm, wariabilizm i vice ver-
sa. Rzeczywistość jest zmienna i gdyby zmiana nie 
zachodziła, przestałaby istnieć, co stanowi analo-
gię do organizmów żywych, gdyż zanik procesów 
życiowych oznacza kres istnienia organizmu (zob.: 
Byrne 2015: dzień 33). Także uznanie czynnika du-
chowego za metafizycznie prymarny implikuje wi-
talizm PFSD, bo skoro duch działa lub jest samym 
działaniem, musi jakoś istnieć, a jak wiemy z do-
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świadczenia i introspekcji, to co duchowe nie tyle 
istnieje po prostu, lecz żyje, istnieje dzięki życiu2;

5. Monizm: twierdząc, że świat ma jedną, duchowo-
-energetyczną naturę, PFSD stoi na stanowisku mo-
nistycznym. W tym punkcie należałoby od siebie 
odróżnić monizm w sensie metafizycznym i onto-
logicznym. Monizm metafizyczny głosi, że natura 
rzeczywistości jest jednorodna, monizm ontolo-
giczny zaś, że rzeczywiście (i numerycznie) istnie-
je tylko jeden byt. Nie należy utożsamiać ze sobą 
tych rodzajów monizmu. Niekiedy na gruncie PFSD 
znajduje się wypowiedzi sugerujące, że istnienie 
ludzkie ma znamiona pozoru, ponieważ człowiek 
jest niesamodzielną częścią Wszechświata lub też, 
że rzeczywisty par excellence jest właśnie duchowy 
kosmos. Tym jednak co niewątpliwie stanowi stały 
element PFSD, jest monizm metafizyczny;

6. Prawo przyciągania: spirytualistyczno-energe-
tystyczny monizm PFSD głosi, że jeśli człowiek 
i Wszechświat są jednorodni i mają wspólną du-
chową naturę, to można oddziaływać na rzeczy-
wistość za pomocą środków duchowych. W ten 
sposób metafizyka PFSD dostarcza teoretycznych 
podstaw do twierdzenia, iż pozytywnym myśle-
niem można bezpośrednio zmieniać otoczenie. 
Stąd ogromną rolę w PFSD pełni tak zwane „prawo 
przyciągania”, według którego nasze myśli aktyw-
nie kształtują rzeczywistość. Przez sugestię i sku-
pianie się w myślach i wyobrażeniach (wizualiza-
cjach) na pewnych stanach rzeczy (obojętnie czy 
pragnąc ich, czy bojąc się), odpowiadające owym 
myślom i wyobrażeniom stany prędzej czy później 
urzeczywistnią się. Wynika stąd, że aby być szczę-
śliwym, trzeba wyobrażać sobie siebie jako osobę 
szczęśliwą; żeby być zdrowym, trzeba myśleć o so-
bie jako już zdrowym. Bieda i inne nieszczęścia wy-
nikają jedynie z myślenia o nich. Ponadto, w PFSD 
koncepcja atrakcji realnych stanów przez myślenie 
o nich jest traktowana jako bezwzględnie obowią-
zujące prawo. Prawo przyciągania odgrywa ogrom-
ną rolę w PFSD i stanowi jądro popularyzowanej 
praktyki życiowej, a także medycznej, gdzie w cen-
trum stoi samouzdrawianie (http://quantixx.blo-
gspot.com/2013/09/o-uzdrowieniach.html 2013);

7. Holizm, organicyzm, relacjonizm: PFSD stanowi 
całościowy obraz świata. W jego ramach świat sta-
nowi coś więcej niż sumę składających się nań ele-
mentów. Metafizyka PFSD stanowi swoisty organi-

2 Ponadto zwróćmy uwagę, że ducha rozumiano jako wyższą część sfery 
psychicznej, ta zaś jest ufundowana na sferze biologicznej, witalnej.

cyzm kosmiczny, gdzie współpraca jego elementów 
służy zachowaniu i rozwojowi całości. Witalistycz-
no-monistyczne ujęcie Wszechświata w pełni impli-
kuje organicystyczne traktowanie go. Holistyczne 
jest również rozumienie relacji między jednostką 
a (resztą) uniwersum. Z jednej strony, jednostka 
stale znajduje się w bezpośredniej relacji do całe-
go Wszechświata, o czym ma świadczyć możliwość, 
że indywiduum może wysłać Wszechświatowi my-
ślowy „komunikat” o określonej „wibracji”, ażeby 
zrealizować upragniony stan rzeczy. Z drugiej zaś 
strony, całość wszechrzeczy może bezpośrednio 
oddziaływać na jednostkę, a nawet okazywać nią 
„zainteresowanie”3. To wszystko, wraz z energe-
tyzmem sugeruje, że świat jest z natury relacjoni-
styczny, ponieważ o tyle można zrozumieć element 
świata, o ile rozumie się w jakich relacjach do świa-
ta (oraz do jego części) ów element się znajduje. 
Co istotne, PFSD charakteryzuje holistyczne ujęcie 
praxis, często łączące przeciwstawne sobie ele-
menty świata ludzkiego, co widać na przykładzie 
propagowania „modlitwy naukowej” przez Bernar-
da Beckwitha (Byrne 2007: 186). PFSD jest koncep-
cją holistyczną również pod względem głoszenia, 
że rzeczywistość bytuje cała naraz i stąd, jak ma 
dowodzić mechanika kwantowa i teoria względ-
ności, wszystkie chwile istnieją równolegle obok 
siebie a czas jest złudzeniem;

8. Panteizm: PFSD podobnie jak Nowa Myśl ma wy-
raźnie panteistyczny charakter (James 2011: 98), 
choć zarazem mocno niedookreślony. Nie jest to 
panteizm wyrażony explicite i dosadnie, jak w haśle 
Spinozy Deus, sive Natura. PFSD jest z pewnością 
panteistyczne w dwóch punktach: a) to, co boskie, 
nie jest transcendentne wobec świata, lecz imma-
nentne; b) to, co boskie, nie ma natury osobowej, 
jest impersonalistycznym „Uniwersalnym Umy-
słem” (Byrne 2014: IX). W pismach reprezentują-
cych PFSD nie ma wyraźnie sformułowanego sądu, 
które stwierdza tożsamość Boga i Wszechświata. 
Mimo to, nie należy rezygnować ze stosowania ka-
tegorii panteizmu do charakterystyki PFSD, ponie-
waż wyżej wymienione punkty a) i b) są jak najbar-
dziej „z ducha” panteistyczne. Ponadto, panteizm 
bynajmniej nie musi być wyrozumowaną i jasno 
określoną doktryną filozoficzną, gdyż może być 
emocjonalnie zabarwioną postawą wobec świata. 

3 Dobrze wyraża to cytat z Alchemika Paula Coelho: „Gdy czegoś gorą-
co pragniesz, to cały Wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to 
osiągnąć”.
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Przy takim sposobie rozumienia Wszechświat jest 
cudowny, przepojony energią duchową, zachwy-
cający, życzliwy, a my stanowimy z nim jedność. 
Zrozumiała jest zatem emocjonalna reakcja rodzą-
ca się w odpowiedzi na tak ujęty świat oraz okre-
ślenie go, w ramach tej odpowiedzi, jako czegoś 
boskiego. Wyżej wyłuszczony sens panteistyczne-
go charakteru PFSD ma trzy istotne konsekwencje. 
Primo, jeżeli świat jest boskiej natury, a człowiek 
jest częścią świata, również człowiek jest boskiej 
natury, stąd arcyważnym punktem samorozwoju 
jest pielęgnacja owej boskiej cząstki w sobie sa-
mym. Secundo, panteizm PFSD cechuje się tym, że 
jego zwolennicy głoszą hasła otwartości i wspólno-
ty ze wszystkimi religiami, samemu uważając się 
za osoby religijne acz bezkonfesyjne. Treść PFSD 
ma łączyć w sobie dziedzictwo wszystkich religii, 
na co wskazują powoływania się w tych samych pi-
smach na Jezusa, Buddę i hinduistyczne autorytety. 
Tertio, PFSD stanowi nietypowe połączenie natu-
ralizmu i nadnaturalizmu. PFSD bowiem jednocze-
śnie odwołuje się do osiągnieć współczesnej nauki 
(zwłaszcza mechaniki kwantowej) i techniki, wyra-
ża duże zaufanie do bardziej „zgodnych z naturą” 
i niekonwencjonalnych metod leczenia oraz czę-
sto zaleca zaufanie do intuicji i pozwolenia, żeby 
duch-natura „działała za człowieka” (vide prawo 
przyciągania). Syntezy naturalizmu i supranaturali-
zmu można dokonać na gruncie panteistycznym, co 
ewokuje utożsamienie cudowności i naturalności: 
świat stanowią miracula perpetua. Bóg w PFSD to 
czysta energia. Szczególnym przejawem omawianej 
syntezy jest tak zwany mistycyzm kwantowy. Jest 
to pewna interpretacja mechaniki kwantowej, po-
dług której stany materialne są bytowo niesamoist-
ne, niesamodzielne i pochodne4 od świadomości, 
ponieważ obserwator przez samą obserwację de-
terminuje postrzegany stan;

9. Indywidualizm: swoiste dla PFSD jest podkreślanie 
jedności z uduchowionym i boskim Wszechświa-
tem przy jednoczesnym wysokim waloryzowaniu 
wartości indywiduum jako takiego. Każdy z nas 
jest niepowtarzalny, wyjątkowy, wolny, wezwany 
do bycia autentycznym i posiada niezbywalne pra-
wo do szczęścia. Człowiek stanowi mikrokosmos, 
albowiem posiada boską cząstkę Wszechświata 
i jest w bezpośredniej relacji do niego. Każdy z nas 
jest wyjątkowy i posiada wyjątkowe zadanie przed 

4 W sprawie rozumienia tych pojęć zob.: (Ingarden 1987: 84-121).

sobą. Z indywidualizmem w PFSD wiąże się rów-
nież wysoka ocena twórczości i „bycia sobą”;

10. Samoodpowiedzialność: PFSD jest koncepcją wy-
bitnie zorientowaną na przyszłość, a słowo „prze-
szłość” często występuje w negatywnych kontek-
stach, takich jak „zerwać z przeszłością”, „nie żyć 
przeszłością”, itd. Stąd odpowiedzialność jest przez 
PFSD ujmowana raczej jako zadanie stojące przed 
indywiduum, coś do podjęcia i wykonania (por.: Fi-
lek 1996: 30), aniżeli jako coś pozwalającego przy-
pisać winę lub zasługę. Odpowiedzialność jest tu 
prima facie samoodpowiedzialnością, co ma wy-
raźny związek z kategorią indywidualizmu. Moje 
szczęście zależy wyłącznie ode mnie i nikt nie prze-
żyje mojego życia za mnie, ponieważ każdy z nas 
ma wolną wolę i posiada moc zmieniania otocze-
nia. Szczęście zależne jest od dyscypliny myśli, al-
bowiem jeżeli myśl jest realnie działającą siłą oraz 
utrwali się w sobie nawyk pozytywnego myślenia, 
wtedy szczęście stanie się rzeczywiste. Nieszczęście 
jest oznaką posiadania w sobie negatywnych myśli. 
Ponadto, w PFSD obecna jest myśl o odpowiedzial-
ności za otoczenie: stanowimy jedność ze światem 
oraz nie możemy być autentycznie szczęśliwi nie 
kochając innych i nie czyniąc dobra;

11. Świadomość i intuicjonizm: najdonioślejszą ka-
tegorię antropologiczną w PFSD stanowi świa-
domość. Ponieważ cała rzeczywistość posiada 
charakter duchowy, świadomość urasta do rangi 
centrum bytu ludzkiego: człowiek jest to przede 
wszystkim istota świadoma i s a m o świadoma. 
Poprzez świadomość człowiek może bezpośrednio 
obcować z Wszechświatem, albowiem człowiek 
i Wszechświat mają wspólną, duchową naturę. To, 
co się dzieje w świadomości człowieka, rzutuje na 
całe jego istnienie, gdyż dobre myśli to dobrostan 
i dobrobyt, a złe myśli sprawiają, że nasze życie 
staje się złe. Stąd świadomość stanowi nie tylko 
centrum bytowe człowieka, ale również „kanał”, 
poprzez który dokonuje się kontakt z otoczeniem 
i jego zmiana. Ponieważ siebie i własne stany po-
znajemy wprost, intuicyjnie, dużą rolę w poznaniu 
Wszechświata odgrywa intuicja, pewne odczucie 
oraz „nagły i bardzo silny rozbłysk wiedzy, które-
mu – gdy przychodzi – nie sposób się oprzeć” (Byr-
ne 2014: 109). Jest to poznanie irracjonalne w tym 
znaczeniu, że jest niedyskursywne: to, co dane 
intuicyjne nie daje się (w pełni) zwerbalizować5. 

5 Należy pamiętać, że „intuicja” jest pojęciem wieloznacznym i jako taka 
nie jest i nie musi być czymś irracjonalnym, na co wskazuje fakt, że w 
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Poznanie intuicyjne polega na wczuciu się i zaufa-
niu Wszechświatowi, co tłumaczy dużą waloryza-
cję emocji w epistemologicznych założeniach PFSD, 
rzecz jasna, o ile są to emocje pozytywne;

12. Samorozwój, samopoznanie, transformacja: dy-
namiczno-witalistyczny obraz świata rzutuje na 
postrzeganie człowieka. Życie ludzkie nieustannie 
się zmienia, a przed człowiekiem stoi zadanie ak-
tywnego kierowania nim: z bezwiednego rozwo-
ju powinno stać się świadomym samorozwojem. 
W PFSD samorozwój jest ujęty prima facie jako 
świadome dążenie do samospełnienia indywidu-
um jako indywiduum, do zrealizowania maksimum 
swojej potencji, do „stania się sobą”. Ze względu 
na spirytualistyczno-intuicjonistyczny charakter 
omawianej koncepcji motorem samorozwoju jest 
świadomość – to w niej i przez nią dokonuje się 
samorealizacja. Treścią i celem samorozwoju jest 
urzeczywistnienie pełni możliwości umysłu ludz-
kiego, pełnia zdrowia duchowego, a więc pewne 
„ducholecznictwo” (ang. mind-cure) (zob.: James 
2011: 93). Niezbędnym warunkiem do tego kro-
ku jest samopoznanie, poprzez które człowiek 
odkrywa prawdziwą, duchową naturę ludzkości 
oraz własną naturę jednostkową. Samopoznanie 
to pierwszy krok do samorealizacji. Ponadto, skoro 
istnienie człowieka jest przesycone tym co ducho-
we, poznanie siebie samego jest aktem dokonania 
realnej przemiany, stąd w pełni zasługuje na miano 
transformacji;

13. Praktycyzm poznawczy: uderzającą cechą PFSD są 
niemal nieobecne w niej dodatnie oceny autono-
micznej wartości wiedzy. Wprawdzie nie twierdzi 
się, że wiedza dla samej wiedzy jest czymś ujemnie 
wartościowym, lecz w tekstach PFSD wiedza, jeżeli 
jest oceniania dodatnio (a w zasadzie zawsze jest 
tak oceniania), jest dodatnio oceniana ze względu 
na swoje osiągnięcia i możliwości zastosowania. 
Poznanie jest wartościowe przede wszystkim in-
strumentalnie, tzn. jako środek, który pozwala coś 
osiągnąć. Dotyczy to zwłaszcza samopoznania, któ-
rego wartość tkwi nie w możności bezinteresownej 
kontemplacji siebie samego, lecz w tym, że samo-
poznanie stanowi samoprzemianę i otwiera drogę 
do samorealizacji (a nawet w pewnym znaczeniu 
już jest samorealizacją). Podobnie jest przy warto-
ściowaniu nauki, a zwłaszcza osiągnięć mechaniki 
kwantowej. W PFSD ceni się mechanikę kwantową 

duchu racjonalistycznym intuicję wysoko oceniali Kartezjusz, Spinoza, Le-
ibniz et consortes.

za opis elementarnych procesów fizycznych, jed-
nakże nie w samym opisie tkwi jej wartość, lecz 
w tym, że mechanika kwantowa dostarcza wskazó-
wek jak należy postępować z rzeczywistością. Me-
chanika kwantowa ma dowodzić, że Wszechświat 
jest natury duchowej, lecz nie idzie o samo jego 
zrozumienie, lecz urobienie świata podług wła-
snych życzeń, pragnień i myśli;

14. Eudajmonizm6: w PFSD podkreśla się, że każdy 
człowiek ostatecznie dąży do szczęścia, a sama 
PFSD jest po to, aby je osiągnąć. Przypomina to 
nieco pewien wątek z epikureizmu, którego twórca 
głosił, że gdyby każdy człowiek wiedział jak zdobyć 
szczęście, to zbyteczne byłoby studiowanie filozofii 
(zob.: Diogenes Laertios 1982: 653). Pisma wyraża-
jące PFSD mają w większości charakter poradników 
psychologicznych, a jej głosiciele prowadzą liczne 
prelekcje i warsztaty instruujące jak osiągnąć we-
wnętrzną harmonię, miłość, bogactwo i radość. 
Szczęście jest tożsame z samorealizacją;

15. Optymizm: PFSD to koncepcja na wskroś optymi-
styczna, uznająca zdecydowaną przewagę dobra 
nad złem. Owa przewaga występuje na płaszczyź-
nie „technicznej”, antropologicznej, kosmologicz-
nej i metafizycznej. Optymizm „techniczny” polega 
na ufności w łatwość i osiągalność szczęścia oraz 
prostotę porad służących zdobywaniu go. Szczęście 
i sukces (czy szerzej: dobro) jest w zasięgu ręki, al-
bowiem najprostszą drogą do niego jest pozytywne 
myślenie. Wystarczy mocno chcieć. Optymizm an-
tropologiczny PFSD najpełniej wyraża się w przeko-
naniu, że człowiek jest z natury dobry i że jednym 
z jego podstawowych dążeń jest dążenie do dobra, 
do szczęścia. Optymizm kosmologiczny z kolei jest 
niejako globalną oceną rzeczywistości: świat jako 
taki jest dobry, bo jest duchowy, a duch jako taki 
jest czymś wyższym od materii. Ponadto, świat jest 
nam życzliwy i często pomaga w realizacji naszych 
pragnień, a zło jakie postrzegamy zawsze ukrywa 
jakieś dobro (Byrne 2015: dzień 22). Nasze poczu-
cie zła zazwyczaj wynika stąd, że jako jednostki nie 
posiadamy szerszego oglądu świata. Optymizm me-
tafizyczny PFSD okazuje się być tożsamy z prywa-
cyjną koncepcją zła, według której zło jest brakiem 
dobra (łac. malum privatio boni est) a zatem zło 
istnieje tylko dzięki dobru. Z prywacyjnej koncepcji 
zła wynika, że nie istnieje absolutne zło: albowiem 

6 Nie należy utożsamiać tego z antyczno-greckim eudajmonizmem, dla 
którego szczęście było raczej stanem pełni doskonałości i posiadania naj-
większego dobra, aniżeli względnie trwałym zadowoleniem z życia.
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skoro zło jest brakiem dobra, to zło absolutne by-
łoby absolutnym brakiem, czyli niebytem – a zatem 
absolutnego zła nie ma. Dobro jako takie posiada 
ontyczną przewagę nad złem, gdyż może bytować 
samodzielnie, co z kolei złu nie przysługuje. Stąd 
zwolennicy PFSD pasują do Jamesowskiej kategorii 
ludzi „zdrowomyślnych” (James 2011: 88). 

Uwagi historyczne

Zadaniem niniejszego paragrafu jest przybliżenie zbież-
ności między PFSD a innymi zjawiskami znanymi z historii 
idei. Z uwagi na bliski związek między XX-wieczną kulturą 
masową a PFSD mamy do czynienia ze zjawiskiem swo-
istym, pewnym novum w rozumieniu duchowości. Stąd 
niepodobna poszukiwać dziejowych antenatów sensu 
stricto dla PFSD, z wyjątkiem jednej koncepcji. Niemniej, 
„Wszystkie żywe nurty współczesnej filozofii mają swoją 
prehistorię” (Kołakowski 1988: 15) bo koncepcje nie ro-
dzą się w próżni, lecz w określonym środowisku, które ma 
swoją problematykę, swoje ujęcie niektórych zjawisk oraz 
swoje próby odpowiedzi na pytania postawione skądinąd 
wcześniej, co uprawomocnia dociekania historyczne. Nale-
ży podkreślić: w tym paragrafie raczej poszukuje się dziejo-
wych zbieżności, analogii i odpowiedników, nie poprzedni-
ków i wpływów w sensie właściwym.

Pod pewnymi aspektami PFSD jest zbliżone do myśli 
gnostyckiej, tj. starożytnego i synkretycznego ruchu z po-
granicza religii, mitologii i filozofii, głoszącego hasło samo-
zbawienia przez wiedzę. W owym haśle PFSD wykazuje 
zbieżność z gnostycyzmem, ponieważ ostatecznym celem 
jest szczęście i samorealizacja, którą uzyskuje się przez pra-
cę świadomości. W myśli i przez myśl człowiek osiąga peł-
nię swojego istnienia, jakkolwiek w PFSD ma to znacznie 
mniej soteriologiczny wydźwięk. PFSD podobnie jak gnoza 
twierdzi, że człowiek jest boskiej natury, choć wielu ludzi 
nie jest przytomnych tego stanu rzeczy. PFSD jest bliskie 
gnozie w tym, że samopoznanie traktuje jako transformację 
całej osobowości ludzkiej (Jonas 1994: 51). Obie koncepcje 
posiadają wysoce hybrydowy, synkretyczny charakter. Nie-
mniej, istnieją doniosłe różnice dzielące PFSD i antyczną 
gnozę. PFSD stanowi optymizm, monizm spirytualistyczny 
i panteizm. Gnoza zaś jest stanowiskiem wybitnie pesymi-
stycznym, skrajnie dualistycznym i podkreślającym opozy-
cję ducha i materii, gdzie wszystko co dobre z materią nic 
wspólnego mieć nie może, a Bóg jest radykalnie transcen-
dentny, nieokreślony i niepojmowalny.

Pod wieloma względami bliski PFSD wydaje się alter-
natywny kulturowo nurt zwany New Age. PFSD i New Age 

dzielą hybrydowy i synkretyczny charakter. Wspólne jest im 
również skupienie się na duchowości, religijny a bezkon-
fensyjny charakter, inspiracja myślą Wschodu, akcentowa-
nie wartości samorozwoju, optymizm wobec Wszechświa-
ta i natury ludzkiej, wyraźnie spirytualistyczny charakter, 
panteistyczne wątki, traktowanie siebie jako sumy ludzkiej 
duchowości i swoistej philosophia perennis, zaufanie do 
intuicji, podkreślanie boskiej natury człowieka i poczucia 
wspólnoty ze światem. Jest jednak kilka istotnych różnic. 
Oba nurty stawiają za cel przeobrażenie własnego życia, 
lecz New Age w swym antykonsumpcjonizmie nie może 
stać na stanowisku praktycyzmu poznawczego w tym sa-
mym stopniu co PFSD. New Age odróżnia się od PFSD tym, 
że pierwsze jest ruchem kulturowo alternatywnym, PFSD 
zaś posiada charakter popularny. PFSD nie jest również 
antyscjentystyczne, nie odżegnuje się od dorobku tech-
niczno-naukowej cywilizacji i nie dezawuuje współczesnej 
nauki, a nawet próbuje wykazać, że ona, zwłaszcza mecha-
nika kwantowa, potwierdza głoszone przezeń treści. Przez 
zbieżność z New Age, PFSD zdaje się posiadać kilka ogól-
nych punktów wspólnych z teozofią i antropozofią.

Inspirację dla PFSD stanowi pewne ujęcie mechaniki 
kwantowej, które wywodzi się z kopenhaskiej interpretacji 
mechaniki kwantowej i wyciąga z niej wnioski radykalnie ide-
alistyczne: materia jest bytowo niesamoistna i zaczyna ist-
nieć dopiero dzięki świadomości. Jest to immaterialistyczna 
wizja świata, gdzie umysł jest bytowo pierwotny i samodziel-
ny. Kontrowersja wokół roli świadomości w mechanice kwan-
towej towarzyszy jej w zasadzie od samego początku. Pewien 
asumpt dla „mistyków kwantowych” takich jak Fred Alan 
Wolf mogły stanowić koncepcje Heisenberga i Schrödingera, 
zwłaszcza tego ostatniego, który nie taił zainteresowania reli-
giami Wschodu i rozważał, czy jednostkowa świadomość nie 
stanowi manifestacji świadomości uniwersalnej, kosmicznej. 
Podkreślenia wymaga fakt, że mamy tu do czynienia raczej 
z inspiracją niż z zapożyczeniem koncepcji.

Pewnym historycznym analogonem PFSD jest mesme-
ryzm. Koncepcja „magnetyzmu zwierzęcego” Franza Anto-
na Mesmera jest bliska PFSD w szczególności ze względu na 
podkreślanie roli quasi-magnetycznej, bo działającej przez 
przyciąganie, wszechobecnej siły, która ma moc uzdrawia-
nia człowieka, co koresponduje w wielu punktach z prawem 
przyciągania. Do istotnych podobieństw obu koncepcji 
należy immaterialistyczny charakter owego przyciągania, 
praktyczne zorientowanie teorii oraz skupienie się na czło-
wieku i sprawach ludzkich (Miodoński 2001: 239).

Na koniec należy podkreślić wyraźną rolę amerykań-
skiego transcendentalizmu w powstaniu PFSD. Duchowym 
ojcem-założycielem amerykańskiej filozofii idealistycznej 
był Emerson. Jego myśl zawiera wiele wątków zbliżonych 
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do PFSD, jak choćby spirytualistyczny zachwyt nad naturą, 
bezwyznaniowa i kosmiczna religia, zdecydowany opty-
mizm czy głoszenie hasła samorealizacji7 oraz self-made 
man. Niemniej, mimo uznania dla myśli Emersona wśród 
głosicieli PFSD, nie można potraktować amerykańskiego 
filozofa jako poprzednika PFSD, ponieważ niezbywalnym 
rysem jego koncepcji jest kontemplacyjność oraz morali-
styczny patos, niepokrywający się z eudajmonizmem PFSD. 
Ponadto, filozofia autora Amerykańskiego uczonego nie jest 
instrumentalistyczna jak w PFSD i co najważniejsze, mimo 
szerokiej sławy nie posiadała charakteru masowego. W każ-
dym razie do Emersona bezpośrednio nawiązywali przed-
stawiciele ruchu Nowej Myśli i to oni, a nie autor Natury, są 
antenatami par excellence PFSD. W New Thought i pismach 
takich autorów jak Wallace Wattles, Charles Haanel, Gene-
vieve Behrend i William Walker Atkinson, można znaleźć 
w zasadzie wszystkie istotne koncepcje właściwe PFSD: 
prawo przyciągania (prima facie), radykalny praktycyzm 
poznawczy, poradnikowy charakter pism, spirytualistyczna 
i „panteistyczna” wizja świata, wielopoziomowy optymizm, 
religijna bezwyznaniowość, holizm poznawczy i metafizycz-
ny, intuicjonizm, uznanie samospełnienia i szczęścia za cel 
i sens życia. Ostatecznie można potraktować PFSD jako 
bezpośrednią kontynuację Nowej Myśli, która odpowiada 
XX-wiecznym odkryciom naukowym i kulturze masowej.

Krytyka PFSD

Krytyczne rozpatrzenie PFSD służy jako podsumowanie 
i zwieńczenie niniejszego tekstu. Krytyka PFSD jest trud-
na ze względu na styl pism wyrażających ową koncepcję. 
Trudność jest dwojaka: po pierwsze, polemika z PFSD jest 
niełatwa ze względu na ogólnikowy charakter stylu i treści, 
ocierający się niekiedy o banał. Po drugie zaś, rzeczowa 
krytyka jest utrudniona dlatego, że łatwo może zrodzić się 
chęć zdezawuowania omawianego nurtu jako trywialnego, 
niegodnego uwagi ani wzmianki, nawet niepochlebnej. 
Wbrew temu, rozmiary zjawiska skłaniają do zajęcia się 
nim i potraktowania go poważnie. Sekret jest bestsellerem: 
został przetłumaczony na 50 języków a cały nakład wynosił 
ponad 25 milionów egzemplarzy. A nie jest to jedyna książ-
ka propagująca prawo przyciągania i „filozofię” swoistą dla 
PFSD. Ponadto, filozof powinien podjąć refleksję nad PFSD 
nie tylko na podstawie rozmiarów zjawiska, ale również 
dlatego, że przedmiot niniejszego tekstu posiada – jak po-
kazano – nietrywialne założenia metafizyczne oraz posiada 
poważne konsekwencje etyczne.

7 „Kariera” tego pojęcia znacznie przyspieszyła od narodzin psychologii 
humanistycznej i działalności badaczy takich jak Maslow et consortes.

PFSD zasługuje na krytykę z powodu manipulowa-
nia wiadomościami. Słowo „manipulować” zostało użyte 
w znaczeniu przeinaczania faktów i wypowiedzi celem prze-
konania kogoś do swojego stanowiska. Trzeba przyznać, że 
zdarza się to w PFSD nagminnie, czego pierwszym sympto-
mem jest powoływanie się przez głosicieli PFSD na cytaty 
osobistości ze skrajnie różnych stanowisk: Jezusa Chrystusa, 
Buddy, Heisenberga, Einsteina, Charlesa Haanela, Chur-
chilla, Martina Luthera Kinga Jr., Matkę Teresę z Kalkuty, 
Lincolna, Junga, Alexandra Grahama Bella i Emersona, czyli 
ateistów, agnostyków, wierzących, osoby uznawane za bó-
stwa i osoby, które odrzucały bogów osobowych, spirytuali-
stów i materialistów, naukowców i mistyków, kapitalistów 
i osoby kapitalizmowi niechętne, wierzących i gnostyków, 
polityków i anarchistów, pacyfistów i prowadzących wojny. 
Oznacza to, że albo wspólna im idea jest na tyle ogólna, że 
nie implikuje obrazu świata PFSD, albo takiej wspólnej idei 
nie ma, gdyż cytaty poszczególnych autorów są mylnie ro-
zumiane. Jedną z bardziej jaskrawych manipulacji cytatami 
jest powoływanie się na fragment Biblii: „Dlatego powia-
dam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się 
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11, 24, przekład 
Biblii Tysiąclecia). Przeinacza się tu oczywisty kontekst, że 
prośba ma być kierowana do wszechmogącego i transcen-
dentnego Boga, a nie do bezosobowej immanentnej światu 
siły. Ponadto nie wydaje się, aby zgodne z etyką chrześci-
jańską było specyficzne rozumienie duchowości w PFSD. 
Sekret powołuje się na Buddę, że „Wszystko, czym jeste-
śmy, to rezultat tego, o czym myśleliśmy i myślimy” (Byrne 
2007: 73), zapominając, iż według Buddy zbawieniem jest 
wyzwolenie się z pragnień, a PFSD przekonuje, że siłą suge-
stii można nagiąć rzeczywistość do swoich marzeń. Manipu-
luje się również autorytetem nauki i wygłasza się nieudoku-
mentowane twierdzenia, takie jak „używamy zaledwie 5% 
swojego mózgu” (http://quantixx.blogspot.com/2012/09/
tworzenie-swoje-zycia.html 2016).

Inne manipulacje mają charakter personalny. Michael 
Bernard Beckwith, nauczyciel „naukowej medytacji” i za-
łożyciel Agape International Center posługuje się tytułem 
doktora, podobnie jak Joe Vitale, autor Hipnotycznego 
marketingu. Beckwith posługuje się również skrótem „D.D.” 
czyli „Doctor of Divinity”, co stanowi tytuł honorowy nada-
wany przez jedną z organizacji propagujących Nową Myśl. 
Vitale z kolei jest „doktorem nauk metafizycznych” (Byrne 
2007: 196), nieuwzględnianym przez większość uczelni. 
Doktorem jest John F. Demartini, który obronił doktorat 
z chiropraktyki w Texas Chiropractic College. Żaden z tych 
tytułów nie stanowi tego, co w krajach anglosaskich rozu-
mie się przez „Ph.D.”. Inny kłopot wiąże się z doktorem Fre-
dem Alanem Wolfem, który reprezentuje tak zwany misty-
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cyzm kwantowy i głosi, że rzeczywistość nie istnieje, dopóki 
nie jest postrzegana, co ma dowodzić pochodności materii 
wobec umysłu. W Sekrecie napisano, że „jego osiągnięcia 
z dziedziny fizyki kwantowej i świadomości są dobrze zna-
ne” (Byrne 2007: 197). Prawdą jest, że koncepcje Wolfa są 
dobrze znane, lecz spotykają się z częstą krytyką za pseu-
donaukowość.

Jednym z centralnych punktów PFSD jest przekonanie 
o zbawiennej mocy wizualizacji oraz o tym, że myśl jest 
realnie działającą siłą, przyciągającą określony kształt rze-
czywistości: wyobrażając sobie bogactwo, przyciągnie się 
bogactwo, myśląc o ubóstwie, będzie się ubogim. Istotne 
jest, że prawo przyciągania pomija negację: myśl „nie chcę 
być ubogim” zostaje odebrana jako „chcę być ubogim” – 
stąd wniosek, że aby być szczęśliwym, należy myśleć po-
zytywnie i nie żywić obaw o negatywne stany rzeczy (co 
wyraża niechęć stania się ubogim). Prawo przyciągania 
działa bezwzględnie, jest nieomylne (Byrne 2015: dzień 86 
i 125) i przypomina magnes, który przyciąga zdarzenia przez 
obrazy i myśli.

O tym, jak duże nieporozumienie kryje się za koncep-
cją prawa przyciągania świadczy już okoliczność, że z treści 
rzeczonego „prawa” wynika zasada „podobne przyciąga 
podobne”, a jednocześnie przyrównuje się prawo przycią-
gania do właściwości magnesu, który przecież przyciąga 
bieguny różnoimienne, a odpycha jednoimienne8. Innym 
przykładem zasadniczego niezrozumienia jest powoływa-
nie się na dorobek Einsteina, który rzekomo wykazał ilu-
zyjność czasu (Byrne 2007: 62). Ta teza ma uzasadniać, że 
Wszechświat i wszystkie zdarzenia w nim są dane en bloc 
i to jedynie „częstotliwość” naszych myśli determinuje, któ-
re sytuacje urzeczywistnią się, a które nie. Primo, Einstein 
głosił, że czas jest względny, to jednakże nie oznacza, że 
nie jest obiektywny. Secundo, trudno nadać jasny i wyraź-
ny sens wyrażeniom dotyczącym rzekomej „częstotliwości” 
i „wibracji” myśli: jest to dosyć mglista metafora, która nie 
posiada wartości eksplanacyjnych i co więcej, jako mglista 
metafora niweluje naukowy charakter prawa przyciągania. 
Tertio, jeżeli czas jest iluzją, to jest zjawiskiem subiektyw-
nym, a więc musi istnieć przeżycie czasu. Przeżycie czasu 
musi być pewnym procesem, skoro jest czymś przeży-
wanym. Jednakże, proces to coś, co się rozciąga etapami 
w czasie, co prowadzi do logicznego absurdu: „’aczasowy 
opis procesów […]’ – to contradictio in adiecto” (Łagosz 
2007: 308). Quarto, jeżeli czas jest iluzją, wtedy iluzyjny 

8 Inny przykład nieskładnego myślenia, autorstwa Michaela Actona Smi-
tha (wypowiedź dotyczy drogi rozwoju wewnętrznego, którego zwieńcze-
niem jest spełnienie marzenia poprzedzone największą próbą): „Czyż to 
nie klasyczna Podróż Bohatera? Dochodzisz do ścian, porzucasz wszelką 
nadzieję, a potem odwracasz wszystko o 360 stopni (sic! – przypis Auto-
ra). Byłoby nudno, gdybyśmy nie musieli się wysilać” (Byrne 2014: 174).

i nierealizowalny jest samorozwój: samorozwój zakłada 
zmianę w czasie i postęp, a skoro czas jest nierealną iluzją, 
a fortiori nierealna jest wszelka zmiana.

Nauka jak dotąd nie potwierdziła zachodzenia prawa 
przyciągania, a wiele niesamowitych zdarzeń można wy-
starczająco racjonalnie wyjaśnić przez zjawiska takie jak 
efekt placebo i myślenie życzeniowe, bez odwoływania się 
do rzekomego prawa, którego przyjęcie pociąga mocne 
zobowiązania ontologiczne, które zasada brzytwy Ockha-
ma sugeruje odrzucić. Dotychczasowe „świadectwa” mają 
charakter anegdotyczny i trywialny: oto historia o bliżej 
nieznanym młodym człowieku, który „Stworzył w swoim 
umyśle obraz jedynego w swoim rodzaju piórka. Wyposa-
żył je w specjalne znaki, by – gdy je ujrzy – wiedzieć bez 
najmniejszych wątpliwości, że przybyło do niego dzięki 
rozmyślnemu zastosowaniu prawa przyciągania. Kiedy dwa 
dni później miał wejść do wieżowca na jednej z ulic No-
wego Jorku, spojrzał przypadkowo pod nogi. U jego stóp, 
przy wejściu do nowojorskiego budynku, leżało piórko! Nie 
pierwsze z brzegu, tylko dokładnie takie, jakie sobie wy-
obraził. […] W tym momencie wiedział, bez cienia wątpli-
wości, że oto zadziałało prawo przyciągania w całej swej 
wspaniałości” (Byrne 2007: 64).

Trudno potraktować tę „wspaniałą” historię jako udo-
kumentowane sprawozdanie o mocy dowodowej: więcej 
mówi o odczuciach chłopaka niż o rzekomym prawie przy-
ciągania, o ile w ogóle ów nieznany młodzieniec istniał, 
gdyż brak o nim dalszych wiadomości. Ponadto, treść pra-
wa przyciągania bywa przedstawiana w zgoła niewiarygod-
ny lub niedorzeczny sposób. Często cytowany jest wywód 
Byrne, według której „Jedną z najpowszechniejszych myśli, 
przy jakich trwają ludzie […], jest przekonanie, że o przyro-
ście wagi decyduje jedzenie. Nie służy Ci ono w najmniej-
szym stopniu i teraz uważam je za bzdurne! To nie jedzenie 
jest przyczyną nadwagi. To Twoja myśl, że tak jest, czyni 
jedzenie odpowiedzialnym za nadwagę. […] Oddawaj się 
myślom doskonałym – rezultatem będzie doskonała waga” 
(Byrne 2007: 59).

Jak pamiętamy, w prawie przyciągania kluczową rolę 
odgrywa skupienie się na przedmiocie myśli: przez sku-
pianie się wysyłamy Wszechświatowi myśl-komunikat 
o określonej częstotliwości i Wszechświat na tę częstotli-
wość wysyła odpowiedź zwrotną w postaci stanu, który był 
przedmiotem myśli. W takim razie myśli „chcę być bogaty” 
i „nie chcę być biedny” wywołają odmienne rezultaty, bo 
w pierwszej uwaga kieruje się na bogactwo, a w drugiej na 
biedę. Autorzy Sekretu jednakże w sposób wadliwy logicz-
nie eksplikują aspekt „pomijania negacji” przez prawo przy-
ciągania. Przykładowo, „Nie chcę złapać grypy” rzekomo 
ewokuje „Chcę złapać grypę i inne choroby” (Byrne 2007: 
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15). W pierwszym zdaniu nie ma żadnej wzmianki o „in-
nych chorobach”, dlaczego więc pojawiły się one w drugim? 
Non sequitur. Analogiczny zarzut można sformułować wo-
bec par zdań „Nie chcę się kłócić” i „Chcę się jeszcze więcej 
kłócić”, „Nie chcę nieładnej fryzury” i „Chcę mieć zawsze 
nieładną fryzurę”, i wielu innych (zob.: Byrne 2007: 14-15).

Wizualizacja w rzeczy samej pomaga (czasami) w osią-
ganiu pożądanych stanów rzeczy, aczkolwiek nie dzieje się 
to automatycznie, na mocy działania „częstotliwości” myśli, 
lecz dzięki motywowaniu podmiotu wizualizującego. Wy-
magane jest podjęcie wysiłku, odpowiednich kroków oraz 
sprzyjające okoliczności, a nie ograniczanie się do wycze-
kiwania na życzliwą odpowiedź Wszechświata. Nota bene, 
jeżeli mowa już o motywacji, to od wizualizowania sobie, że 
osiągnęło się cel (np. zwycięstwo w skokach narciarskich) 
bardziej praktyczne wydaje się wizualizowanie sobie tego 
jak cel został osiągnięty.

Dużo problemów PFSD wiąże się ze specyficznym rozu-
mieniem mechaniki kwantowej. Czy rzeczywiście jest tak, 
że umysł kształtuje rzeczywistość w taki sposób, że można 
rzeczywistość nazwać wytworem umysłu? Taki wniosek 
nie wynika z przesłanek. „Fakt, iż wszelkie istnienie jest mi 
dane w świadomości, bynajmniej nie implikuje tego, aby 
moja świadomość miała być przyczyną owego istnienia […]. 
To, że wszystko jest mi dane w myśli, w niczym nie upraw-
nia do twierdzenia, że wszystko sprowadza się do myśli” 
(Gilson 1968: 47). Przypomina to argument immaterialisty 
George’a Berkeleya, który głosił, że wszystko jest zawarte 
w umyśle, bo nie można pomyśleć rzeczy niepomyślanej 
– to prawda, lecz można niesprzecznie pomyśleć, że są rze-
czy przez nikogo nie myślane. A fortiori, rola jaką pełni ob-
serwator na gruncie kopenhaskiej interpretacji mechaniki 
kwantowej nie implikuje kreowania przez niego obserwo-
wanego stanu. Jest co najmniej wątpliwe, czy wolno teorię 
z pogranicza fizyki o jasno określonym i ukonstytuowanym 
zakresie uogólniać (i to w sposób logicznie niepoprawny) 
na całość rzeczywistości i czynić zeń teorię metafizyczną. 
O tym, jak dalece teorie naukowe w PFSD są dezinterpreto-
wane, świadczy ujęcie trzeciego prawa dynamiki Newtona 
jako tożsamego z prawem karmicznym (Byrne 2014: 118). 

PFSD, chcąc uchodzić za naukowe i empiryczne, nie czyni 
zadość pożądanej cechy dobrych teorii empirycznych, miano-
wicie falsyfikowalności. Jak głosi prawo przyciągania, ażeby 
urzeczywistnić pożądany stan rzeczy, należy go mocno pragnąć, 
skupić się na nim oraz szczerze i głęboko wierzyć w jego urzeczy-
wistnienie. Załóżmy więc, że osoba X posiada pewne marzenie 
Y. Sytuacja, gdy X chce Y, i Y się spełnia, jest zgodna z treścią 
prawa przyciągania, tak samo gdy X nie chce Y i Y nie dzieje się9. 

9 Należy podkreślić, że „nie chcieć Y” oznacza „brak pragnienia Y”, względ-
nie „brak marzeń o Y”. Brak pragnienia Y nie może być utożsamiany z pra-

Można wskazać liczne przypadki, kiedy X bardzo pragnie Y, ale 
Y się nie spełniło10. Na gruncie PFSD można udzielić czterech 
odpowiedzi na tę okoliczność: 1) upragniony stan na pewno 
się spełni, ale jeszcze nie teraz; 2) wierzyło się niedostatecz-
nie mocno; 3) w myśli wkradła się niecierpliwość i obawa, 
że pożądany stan nie urzeczywistni się lub że prawo przycią-
gania nie zadziała, co wysłało Wszechświatowi „komunikat” 
przedstawiający negatywny stan rzeczy (jak pamiętamy, 
prawo przyciągania nie rejestruje negacji w myśli); 4) mogła 
powstać nieświadoma myśl, która urzeczywistniła stan rze-
czy przeciwstawny pożądanemu: „[…] nadwaga wyniknęła 
z ‘myśli o otyłości’, czy była ona świadoma, czy nie” (Byrne 
2007: 58). W ten sposób PFSD czyni się niefalsyfikowalnym, 
ponieważ zawsze można wskazać lub wymyślić okoliczności 
wyjaśniające niespełnienie się pragnienia. Niefalsyfikowal-
ność jest wzmocniona przez intuicjonistyczną epistemolo-
gię PFSD i jej chwiejną znaczeniowo, mglistą terminologię. 
Prawo przyciągania jest nieobalalne i dlatego stanowi wa-
dliwą hipotezę godną odrzucenia.

Osobliwą rzeczą w PFSD jest to, że mimo spirytualistycz-
nego charakteru, reprezentowana przezeń duchowość ma… 
dość materialistyczny charakter, ponieważ skupia się na sfe-
rze konsumpcyjnej i takich aspektach życia przedstawicieli 
krajów rozwiniętych, jak kariera, pieniądze, udany związek 
(raczej „partnerstwo” niż „małżeństwo”), zdrowie, zadowo-
lenie, samorealizacja. Moralność w PFSD jest autocentryczna 
i sentymentalistyczna, ponieważ stawia wyżej uczucia (i zado-
wolenie) od obowiązków: „Wykonywanie czegoś tylko z po-
czucia powinności, a nie dlatego, że to kochasz, oznacza życie 
zakłamane” (Byrne 2014: 58). Uderzające jest również to, że 
w przeciwieństwie np. do Emersona, w PFSD nie ma patosu 
moralnego i wyższych wartości moralnych jak ofiarność, mę-
stwo czy sprawiedliwość. Jest za to dużo ogólnikowych haseł 
o miłości, szczęściu i niekrzywdzeniu innych, jak „Nie ma we 
Wszechświecie większej siły niż siła miłości” (Byrne 2007: 38).

Według PFSD ludzie są biedni, bo skupiają się myślami 
na własnej biedzie i prawo przyciągania przyciąga do nich 
biedę, na własne życzenie. „Jeśli ludzie wierzą, że mogą się 
znaleźć w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie 
[…] ludzie Ci znajdą się akurat w niewłaściwym miejscu, 
w niewłaściwym czasie” (Byrne 2007: 28). W ten sposób 
oskarża się ofiary wypadków, chorób, wojen, gwałtów 
i wszelkich nieszczęść: skoro nic się nie dzieje przypadkiem, 
to musiałem wywołać każde dotyczące mnie zdarzenie my-

gnieniem czegoś przeciwstawnego do Y, albowiem brak pragnienia posia-
dania samochodu to coś innego od pragnienia nieposiadania samochodu.
10 Dużo ciekawsze w polemice z PFSD są sytuacje, w których n a  s z c z ę -
ś c i e  nie spełniło się to, czego pragnęliśmy: chcieliśmy czegoś co się nie 
ziściło i okazało się później, że owo niepowodzenie stało się warunkiem 
do zdobycia dobra o większej wartości niż to, którego wcześniej pragnę-
liśmy.
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ślą. PFSD formułuje odpowiedź na potencjalny zarzut, że 
wypadek się zdarzył, ale zgoła o nim nie myślano: mogła 
zajść nieświadoma obawa. A skoro nieświadomość wymyka 
się kontroli, człowiek staje w położeniu fatalnym: nie tylko 
nie potrafi w pełni kontrolować własnych myśli – oraz eo 
ipso rzeczywistości wokół – ale także zawsze jest sprawcą 
tego, co mu się dzieje.

Konsekwencje PFSD mogą być również dosłownie 
śmiertelne. Jedna z osób wypowiadających się w Sekrecie, 
James Arthur Ray, prowadziła w październiku 2009 roku 
szkolenie pt. „Spiritual Warrior”, którego uczestnicy przez 
półtorej dnia surowo pościli na pustyni, a następnie zostali 
zamknięci w namiocie działającym jak łaźnia parowa. Trzy 
osoby zmarły, osiemnaście hospitalizowano, a Ray otrzymał 
wyrok skazujący. Z kolei przesadny nacisk na koncepcję sa-
mouzdrawiania oraz przekonanie, że choroba jest wyłącz-
nie rezultatem myśli, może doprowadzić do tego, że ktoś 
zaprzestanie potrzebnej mu terapii.

Inną negatywną konsekwencją moralną PFSD jest to, że 
nakaz pozytywnego myślenia ujemnie wpływa na poczucie 
odpowiedzialności oraz spłyca i zawęża odpowiedzialność 
samą: człowiek skupia się na sobie oraz przestaje zajmować 
się niektórymi rzeczami, ażeby nie wprowadzać złych myśli 
w pole uwagi. Jednakże w wielu sytuacjach obowiązkiem 
człowieka jest stawić czoła przykrym sytuacjom i naprawić 
je, a nie odwracać od nich uwagę. Co więcej, wydaje się, 
że autentyczna duchowość musi konfrontować się ze złem. 
Treść religii, historii idei, filozofii, cnót i kultury, byłaby wy-
jałowiona bez odniesienia do zła i ujmowania go właśnie 
jako zła. Siddhārtha Gautama stał się Buddą po spotkaniu 
ze starcem, chorym i nieboszczykiem, a przedtem, zamknię-
ty w swoim szczęśliwym pałacyku, był nikim.
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Dialektyczny charakter aktualistycznego
ideału doskonałości. Koncepcja doskonalenia
i samodoskonalenia w nowoczesnym
idealizmie ontologicznym

The dialectical character of the actualistic ideal of perfection.
The concept of improvement and self-improvement

in the modern ontological idealism

The article presents the main principles of the Giovanni’s 
Gentile actualism, as a still valid, modern philosophical system. 
We substantiated them in that moments, in which they required 
an essential enlargement. We came to specify the rationality as 
the constitutive attribute of collective humanity; we presented 
a movement from the experience of rationality to a discovery of 
the Mind-Spirit and his reality; finally we specified the freedom 
and ethicality of thinking and becoming of the Mind-Spirit. We 
ended this paper by describing the ideal of improvement in actual-
ism and by outlining its consequences for an individual man.

Keywords: actualism, Giovanni Gentile, ideal of personality, phil-
osophical psychology.

Artykuł prezentuje główne zasady aktualizmu Giovanni’ego 
Gentile’go jako nadal ważnego, nowoczesnego systemu filozoficz-
nego. Autor wprowadził uzasadnienie w tych momentach, które 
wymagały rozszerzenia merytorycznego. Doszedł do określenia 
rozumności jako cechy konstytutywnej dla kolektywnego czło-
wieczeństwa; pokazał przejście od doświadczenia rozumności 
do odkrycia Ducha i jego rzeczywistości; wreszcie opisał wolność 
i etyczność myślenia oraz stawania się Ducha. Kończy tę rozprawę 
określeniem ideału doskonalenia w aktualizmie oraz zarysowaniem 
jego konsekwencji dla pojedynczego człowieka.

Słowa kluczowe: aktualizm, Giovanni Gentile, ideał osobowości, 
psychologia filozoficzna.
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Przedstawiamy niżej filozoficzne, a więc merytoryczne, 
uzasadnienie stanowiska pedagogicznego i w ogóle wy-
chowawczego, w najszerszym tego słowa znaczeniu, nowo-
czesnego idealizmu metafizycznego. Idealizm metafizyczny 
rozumiemy tu jako system poglądów filozoficznych, doty-
czących pojęcia bytu, rodzajów bytów i rodzajów istnienia 
(tj. sposobu istnienia), którego zasadą jest ograniczenie 
poznawalnego istnienia do tego, co da się pojąć umysłem. 
To enigmatyczne określenie wyjaśni się w trakcie dalszych 
wywodów. Zajmiemy się tu idealizmem nowoczesnym, 
a więc nie tyle najnowszym, co najbardziej, wydaje się, 
rozwiniętym, czyli aktualizmem Giovanni’ego Gentile’go. 
Postaramy się także, zgodnie z post-heglowskimi postu-
latami tego nurtu, nadać tym, podkreślamy to, meryto-
rycznym wywodom odniesienie historyczne, które pozwoli 
lepiej je zrozumieć, przez genezę myśli, które starają się 
one uzasadnić. Merytoryczność tę bowiem rozumiemy 

jako skupienie się, możliwie nowatorskie, na racjonalnym, 
filozoficznym dowiedzeniu przedstawianego stanowiska, 
a więc, krótko mówiąc, na naukowym przedstawieniu jego 
prawdziwości. Cała ta rozprawa jest zanurzona w odkry-
ciach G. Gentile’go, stąd poza bezpośrednimi odwołaniami 
nie będziemy przypisywać do niego wielu jego tez, które 
staramy się uzasadnić, tylko zaznaczymy tu, że najwięcej 
korzystaliśmy z następujących jego dzieł: Teorii Ducha jako 
czystego aktu i Reformy wychowania.

Kolektywizm rozumności i języka

Zanim opiszęmy pojęcie doskonalenia w tej filozofii, 
przedstawimy pokrótce jak pojmuje ona człowieka, a więc 
tego, kto ma podlegać doskonaleniu. To nie znaczy, że ta 
filozofia ogranicza się do człowieka pojętego gatunkowo, 
ale tylko że ogranicza się do duchowości, którą – przez ga-
tunkową formę jej przejawiania się – nazywa człowieczeń-
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stwem. Człowiek jest dla idealizmu duszą, a mówiąc po 
Augustyńsku, „człowiekiem wewnętrznym”, a więc mens, 
myślą. Nie jest to tym, co się zwyczajnie pojmuje jako po-
jedynczego człowieka, z jego biografią, cielesnością, świa-
domością, nieświadomością i całym jego empirycznym 
uwarunkowaniem. Jest to człowiek jako dusza, i to dusza 
rozumiana niemal po platońsku, tj. niemal substancjalnie. 
A takie rozumienie duszy pozwoliło Kartezjuszowi na utoż-
samienie jej z myśleniem (łac. cogitare) jako czynnością: 
myśleniem bardzo szeroko pojętym, obejmującym wszel-
kie doświadczanie i poznawanie. A zatem to kartezjańskie 
myślenie, augustyński „człowiek wewnętrzny” są właści-
wie pojętą jednostką ludzką.

To wytłumaczenie potrzebuje jeszcze uzasadnienia. 
Najlepszym dla niego jest lubiany przez G. Gentile’go 
wywód z doświadczenia używania języka. Ważnym za-
strzeżeniem jest, aby pamiętać, że nie będziemy tu mó-
wili o doświadczeniu w znaczeniu empirycystycznym. Do-
świadczenie, które mamy na myśli jest najszerszym, jakie 
można pojąć, jeżeli chodzi o władze umysłu, które w jego 
tworzeniu uczestniczą, choć tylko takie, jakie można sobie 
uświadomić w jego przeżywaniu; także jeżeli chodzi o jego 
określenie czasowe, jest ono najszerszym, choć wykracza 
poza czas, co stanie się jaśniejsze niżej. Doświadczenie to 
obejmuje nie tylko „dane zmysłowe”, lecz także wszyst-
ko to, co intelligibilne, poznawalne tylko intelektem. Po 
takim, wstępnym, określeniu tego, o czym będzimey mó-
wić, przechodzimy do rzeczonego języka. Otóż, o języku 
można myśleć jako o dźwiękach, charakteryzujących się 
pewnymi sytuacjami użycia, wartościami estetycznymi 
(czasem i onomatopeją), regularnościami we wzajemnym 
układzie, itp. Te cechy dźwięków można porządkować pra-
wami, wedle tych ich właściwości zmysłowych i syntaktycz-
nych. Ale jeżeli zapytamy o to, czemu język służy – tak, 
jak zapytał Augustyn Adeodata – to od razu wejdziemy 
w swoje doświadczenie używania języka. W nim możemy 
wyróżnić dwie co najmniej jakości: zmysłową i intelligi-
bilną. Pierwszą już pokrótce opisaliśmy wyżej, choć z ze-
wnątrz – tu należy zaznaczyć, że używając języka tę jakość 
odczuwamy jak najbardziej subiektywnie; druga ujawnia 
się w tym, że my słowa rozumiemy, że je interpretujemy, 
że reagujemy na nie szukając w naszej świadomości od-
powiadających im sensów, wrażeń, wspomnień, obrazów, 
itp. Oczywiście, można próbować redukować te przeżycia 
do skomplikowanych struktur zmysłowych, ale choćby ich 
formy powinny przed tym przestrzegać, nie mówiąc już 
właśnie o doświadczeniu bezzmysłowego rozumowania. 
Oczywiście, nie możemy się tu odwołać do niczego więcej 
niż tylko do doświadczenia każdego z nas, ale zaznaczamy 
tu, że aktualizm jako filozofia stanowiąca system rozpoczy-

nający swe twierdzenia i wywody od najpierwotniejszego 
doświadczenia świadomości, każe w sposób nieuprzedzo-
ny szukać tego, co rozumne, a nie z góry zakładać, że to, 
co rozumne doskonały komputer używający abstrakcyj-
nych formuł obliczeniowych mógłby rozłożyć na wrażenia 
zmysłowe. Ważne jest także to, że nawet przyjmując takie 
redukcjonistyczne stanowisko, dotyczyłoby ono dopiero 
jakiegoś świata samego w sobie, świata noumenów (co 
do znaczenia tego terminu v. Kant 1986), a nie tej rzeczy-
wistości, o której mówimy z punktu widzenia idealistycz-
nego: a więc ograniczonego do tego, co wyobrażalne lub 
pojmowalne – obejmowalne umysłem (podstawy takiej 
metody filozoficznej można znaleźć np. w Berkeley 2004). 
Rzeczywistość idealizmu jest konieczną, choć nie badaną 
– jako nie nadająca się rzekomo do naukowego poznania 
– podstawą, podszewką świata rzeczy samych w sobie, sto-
łów, drzew, kamieni; jest filtrem wszystkich docierających 
do świadomości danych, które ona interpretuje jako dane 
o rzeczywistości nauk ścisłych. Podsumowując pierwszą 
część tego wywodu: używając języka – jako jego myślą-
cy podmiot – odkrywamy jego warstwę intelligibilną. Co 
więcej, znaczenie języka, jego użyteczność informacyjna, 
która jest warunkiem jego użyteczności pod każdym innym 
względem, ujawniają, że koniecznymi cechami jego mię-
dzyludzkiej użyteczności są jego intelligibilność i subiek-
tywna zmysłowość w akcie jego użycia przez człowieka. 
Różnorakie teorie języka mogą pomijać ten aspekt, uważać 
go za przygodny (ale nie niekonieczny!) jedynie w używa-
niu języka, mogą go wreszcie jakoś redukować, lecz jeżeli 
nie są fałszywe, nie mogą negować tej oczywistej części 
naszego doświadczenia.

Konieczność tego aspektu została wydobyta już zna-
komicie przez Augustyna (1999). Żeby słowo znaczyło nie 
abstrakcyjnie – według obserwowalnych z zewnątrz reguł 
użycia bądź składni – lecz konkretnie, dla człowieka: nie 
znaczyło samo w sobie, ale dla wymawiającego je i sły-
szącego je (resp. piszącego i czytającego), musi w świado-
mości tego, dla którego ono znaczy wywoływać zjawiska 
świadomości. Część, oczywiście, to zjawiska zmysłowe, ta-
kie jak czysty kolor np.; część zaś to pojęcia intelligibilne, 
takie jak np. czystość koloru, czy prawda. Lecz, aby po-
wiązać znak ze znaczeniem (możemy użyć tu też pojęcia 
sensu; w każdym razie chodzi o pojmowanie znaczenia), 
aby łączyć znaki, potrzeba jakiegoś spoiwa, sądu, pojęcia: 
i to jest czynność intelektualna. A zatem samo używanie 
języka – używanie zgodne – wymaga zgodności czynności 
intelektualnych. W języku zatem łączy ludzi intelligibilność.

Można-by jednak uznać, że ta intelligibilność może być 
u każdego inna, że intelekty łączą się tylko okazjonalnie, 
przygodnie w języku, że – w gruncie rzeczy – każdy taki 
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intelekt może być czymś zupełnie innym od naszego inte-
lektu. Taki językowy okazjonalizm mógłby być dodatkowo 
poparty Augustyńskim uzasadnieniem rozumności jako 
wewnętrznego głosu Chrystusa, a dokładniej dialogu z we-
wnętrznym głosem naszej duszy, pochodzącym od Chry-
stusa. Jedność przyczynowości nie musiałaby oznaczać 
wcale zgodności rozumowań – a jej zaskakująca zgodność 
mogłaby wynikać po prostu z takiej interwencji. Jednak, 
jak niżej pokażemy, nie ma potrzeby odwoływać się do 
takiej – zresztą filozoficznie niepojmowalnej – interwen-
cji, aby uzasadnić, że tu zachodzi nie tylko zgodność, ale 
także jedność intelektów i rozumów – oczywiście nie w ich 
partykularnym użyciu, ale w ich pryncypiach i gwaranto-
wanej przez nie obiektywności. Nie wystarczają tu wywody 
I. Kanta z „Krytyki czystego rozumu”, bo one udowadnia-
ją tylko obiektywność przy założeniu jedności umysłów 
(pomijamy tu przypuszczenia dotyczące intencji I. Kanta). 
Warto jednak pamiętać, że G. Gentile – zainspirowany 
Georgem Wilhelmem Friedrichem Heglem (2002) – będzie 
widział w tej jedności umysłów Ducha, który dąży do tego, 
żeby stać się Bogiem, o czym więcej będzie niżej; w ten 
sposób łatwo połączyć Augustyna z G. Gentile’m, mówiąc, 
oczywiście, o Chrystusie Augustyna jako o Bogu w znacze-
niu filozoficznym (Boga filozofów), a nie religijnym.

Aby pokazać tę jedność, trzeba wyjść z przeżyć po-
jedynczej świadomości, do intelligibilnej obiektywności. 
Podstawą do tego są wywody I. Kanta dotyczące praw 
moralnych (1972; 1984). Powołując się na nie, przedsta-
wimy je tylko pokrótce w aktualistycznym świetle i dopeł-
nimy potrzebnymi nam tu wywodami. Otóż, jak dowiódł 
I. Kant, nasz rozum, w pojedynczej świadomości, wyzna-
cza jej obowiązki moralne, do których poczuwa się ona 
przez jej ich konieczność, wynikającą z powszechnego, 
obiektywnego obowiązywania. Obowiązki moralne są 
zatem intelligibilne i dotyczą – przez swą powszechność 
– każdej istoty rozumnej. Każda myśl ludzka, a więc – już 
w aktualizmie – także każde świadome działanie ludzkie, 
ma w rozumie odpowiedni wzorzec, wobec którego myśl 
się określa. Człowiek związany obowiązkami odróżnia się 
tym samym od rzeczy, która podlega tylko faktycznym, na-
turalnym prawom: na tym, m.in., polega jego odrębność 
od świata rzeczy jako osoby. Ogólność rozumu wyznacza 
te obowiązki każdemu podmiotowi, a więc rozpoznając 
w ogóle ich obowiązywanie – niezależnie od ich treści 
– rozpoznaje on konieczność podlegania im przez każdą 
rozumną istotę. Rozumność ta ujawnia się w intelligibil-
ności działań drugiej istoty, a dokładniej w intelligibilności 
zachowań, których nie przypisujemy własnej empirycznej 
podmiotowości. Możliwość rozumnego pojęcia tych za-
chowań oznacza, że w nich uczestniczy rozumność, że ona 

nimi kieruje. Oczywiście, nie należy myśleć o rozumności 
tu jako o woli jakiegoś zantropomorfizowanego nad-pod-
miotu, tylko właśnie jako o działaniu zgodnym z rozumem 
(nie w jego funkcji praktycznej, wyznaczającej prawa mo-
ralne, lecz w funkcji teoretycznej, pozwalającej zobaczyć 
motywy, pobudki woli innego). A takie działanie ma za-
razem wyznaczone przez rozum prawa moralne, a zatem 
jego empiryczny podmiot jest zarazem osobą, tj. podmio-
tem moralnym. Podmiotowość moralna, jako wyznaczają-
ca co należy czynić, determinuje, przynajmniej częściowo, 
wolę, a zatem oznacza rozumność czynną, niezależną od 
naszej empirycznej podmiotowości, a więc przejawiającą 
się w drugim. A mimo tego, przejawiającą sie tak samo, 
takimi samymi obowiązkami, a więc takimi samymi rozu-
mowaniami i pojęciami intelektu. A to oznacza, że każda, 
niezależna od naszej, empiryczna podmiotowość jest zgod-
na z naszą nie tylko przypadłościowo, ale istotowo, z we-
wnętrznej konieczności.

Gdy skonstatowaliśmy już tę jedność, będącą nie tylko 
jednością wyników myślenia, ale samego sposobu myśle-
nia, widzimy, że jest ona trudna do wyrażenia. Gdybyśmy 
bowiem twierdzili dosłownie, że każdy człowiek kieruje się 
jednym i tym samym rozumem, że istnieje jakaś nadludzka 
władza, której wszyscy na raz używają, to wielość podmio-
towości wydawałaby się czymś niemożliwym. Jedność ro-
zumu wyklucza mnogość jego użyć: każdy człowiek rozumu-
jący tworzyłby nowy rozum. Jednak nie takie jest znaczenie 
tego słowa. Rozum jest myśleniem jako takim i to w najszer-
szym tego słowa znaczeniu, obejmującym pobudzenia zmy-
słowe, ich syntezę w pojęciach i formach, a wreszcie czyste 
pojęcia, prawa i pojmowanie bytów intelligibilnych. (Oczy-
wiście odlegli jesteśmy tu od Kantowskiego przywiązania 
do terminów władz umysłowych i podmiotów, co w świe-
tle całości aktualizmu jest zupełnie usprawiedliwione, więc 
równie dobrze moglibyśmy napisać, że rozum jest intelligi-
bilnym myśleniem, a całość myślenia obejmuje dodatkowo 
zmysłowość; nie ma to znaczenia tutaj, bowiem tym, co 
nas interesuje jest bezpośrednie połączenie ludzi, a więc 
ich rozumność). A zatem używanie rozumu jest metaforą 
oznaczającą rozumne myślenie. Rozumność myślenia ozna-
cza zaś jego intelligibilność, a więc ogólną pojmowalność. 
I nie należy tu dawać się zwieść pozorom błędu, błędnego 
koła w określaniu. Otóż, uczestnicząc w takich czynnościach 
jak używanie języka, doświadczamy w sobie, poza partyku-
larnym empirycznym myśleniem, myślenia ogólnego, za po-
mocą którego można pojąć także działania innych podmio-
tów, działania za które nie czujemy się odpowiedzialni. To 
słowo, czujemy się, nie jest tu metaforą, bo właśnie to, co 
w nas zmysłowe, nasze ciało, nas indywidualizuje, o czym 
niżej więcej napiszemy.
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Kolektywizm osobowości
jako osobowości rozumnej

Pokazaliśmy, że rozumność jest czymś, co łączy, za-
równo jako funkcja, jak i jako znamię każdej świadomości 
podmiotowej. Jasne jest więc, że jest ona kolektywnym 
znamieniem świadomości. Rzecz teraz w tym, aby poka-
zać, że czyni ona z podmiotów empirycznych, ludzi uję-
tych w ograniczeniach indywidualnych, empirycznych ciał 
i świadomości, kolektywną świadomość. Idźmy dalej przez 
zagadnienie używania języka. Jak już zauważyliśmy, język 
jest czymś, co koniecznie wymaga jedności najwyższej, 
intelligibilnej władzy poznawczej ludzi. Określimy teraz 
dokładniej, co rozumiemy przez określenie najwyższa. 
Otóż, język, który pozwala wznieść się do obiektywności, 
jest zarazem tym, co pozwala każdemu myśleć subiek-
tywnie. Każda świadomość empiryczna (co do znaczenia 
tego terminu vide Kant 1984), chcąc ująć się szerzej niż 
w momencie czasowo-przestrzennym, choćby jako pod-
miot poznania, nie mówiąc już o podmiocie obowiązków 
moralnych, potrzebuje określić się przy użyciu elementów 
intelligibilnych (nadal nie przesądzając o tym, czy są one 
redukowalne do empirycznych, czy nie). Objawia się to 
chociażby użyciem języka do opisu własnych stanów psy-
chicznych, zjawisk objawiających się w zmyśle wewnętrz-
nym (co do znaczenia tego terminu vide Kant 1984), czy 
wreszcie do determinacji psychicznej, wewnętrznej przy-
czynowości (do podejmowania decyzji, kierowania ciałem 
np.), a więc do wszystkiego tego, co potocznie nazywa się 
myśleniem. Używamy języka jako znaku, jako tego, co ko-
rzysta z naszej intelligibilności. A zatem nawet wewnętrzne 
określanie siebie korzysta z tego, co jest uwarunkowane, 
a wręcz wytworzone w interpretacji przez kolektywną ce-
chę świadomości. Jest to zresztą już w samym założeniu 
kolektywność, co pozwala zauważyć już nawet – pozornie 
paradoksalnie – empirycystyczne podejście do filozoficznej 
psychologii (np. James 1912). Otóż, człowiek jako świado-
mość empiryczna, wyodrębniona czasem i przestrzenią, 
nie ma żadnego nie-metaforycznego, dosłownego „ja” 
w sobie. Jest społecznym połączeniem stanów psychicz-
nych jednego ciała. A więc „od wewnątrz” człowiek za 
każdym razem, w każdym momencie czasowym, jest kim 
innym. A właściwie nie jest „kimś”, tylko raczej stanem. 
Żeby być kimś, musi ukonstytuować w swojej psychice, 
a dokładniej w ciągu następujących po sobie świadomości, 
osobowość, ciągłość, a więc musi wytworzyć intelligibilny 
podmiot, który łączy te świadomości w jedną. Oczywiście, 
z empirycystycznego punktu widzenia ten podmiot jest, 
nazwijmy to tak, projekcją. Ale jest on koniecznie potrzeb-

ny. Stąd, w szczególności, określając się językiem, określa-
my się jako intelligibilne podmioty.

Ale czym właściwie jest taki podmiot? Otóż możemy 
uznać, że jest on jakimś noumenem. Jednak jest to dla nas 
ex definitione niepoznawalne (dokładniej, niepoznawalny 
jest noumen jako coś substancjalnego; ale już jako intelli-
gibilne, że tak napiszemy zjawisko, jako część świadomo-
ści jest poznawalny; o tym będziemy niżej jeszcze pisać;                   
I. Kant twierdząc, że można taki noumen odkryć, choćby 
jako postulat (Kant 1972), jeżeli miał coś więcej niż my na 
myśli, poszedł za daleko, bez potrzebnego krytycyzmu; 
w jego systemie ta nieostrożność była zapewne koniecz-
na, ale to rzecz na inne rozważania). A zatem czym on 
jest w świadomości? Jest on właśnie, że tak napiszemy, 
tokiem świadomości, jest świadomością samą, a więc tym, 
co w niej intelligibilne i tym, co w niej empiryczne. Ale to, 
co w niej empiryczne może zostać uświadomione dopiero 
poprzez intelligibilność, a więc intelligibilność jest nie tyl-
ko warunkiem koniecznym samoświadomości, ale w ogóle 
świadomości, możności określenia się, przedstawienia sa-
memu siebie czegokolwiek, a nie bytu odczuwania nastę-
powania bodźców. A zatem, w swej całości, świadomość 
jest myśleniem w ogóle, a więc intelligibilno-empiryczną 
całością. Jej warunkiem koniecznym jest to, co w niej ogól-
no-ludzkie, a więc jest koniecznie i istotowo kolektywna. 

Wywód tego, jak rozumność koniecznie wynika 
z możliwości poznania świata, z możliwości doświadcze-
nia, znajduje się już u I. Kanta w Krytyce czystego rozumu. 
Ze względu właśnie na ten transcendentalny charakter 
tej wielkiej, całościowej, pozwalającej na obiektywność, 
świadomości, nazwał on ją tam transcendentalną wła-
śnie. Posuwając się dalej, przez idealistów niemieckich, 
aż do G. Gentile’go, widzimy w niej ożywiającego nas Du-
cha (Gentile 1922), który jest samym naszym myśleniem 
w jego całości, bo nie tylko jest, jak to wyżej wywiedliśmy, 
warunkiem naszego porozumienia i naszej osobowości, ale 
jest też warunkiem w ogóle naszego poznania. To on wy-
znacza czas i przestrzeń, to on tworzy obiektywne pojęcia 
i w ogóle same obiekty. A więc, to nasze kolektywne my-
ślenie jest zarazem świadomością transcendentalną, której 
pierwotna apercepcja (Kant 1986), którą G. Gentile (1922) 
rozwija w teorię duchowej aktywności, jest warunkiem już 
nie tylko poznania (w potocznym tego słowa znaczeniu), 
ale – tym samym (już filozoficznie, idealistycznie) – istnie-
nia tego, co jest dla nas rzeczywistością doświadczalną 
(rozumowo i empirycznie; patrz wyżej, na nasze ponad-
-empirycystyczne określenie doświadczenia). Powołując 
się więc, dla zwięzłości i z braku nowego wkładu, na wspo-
mnianych autorów, stwierdzamy, że kolektywne znamię 
świadomości, które utożsamiamy z Kartezjańskim cogitare, 
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jest zarazem świadomością transcendentalną z wszystkimi 
jej świato-twórczymi funkcjami, odkrytymi przez I. Kanta 
i po Kancie.

Określiwszy pokrótce to, co potrzebne do zrozumie-
nia dalszych wywodów, przejdziemy do wystarczającego 
dla tej rozprawy określenia jednostki ludzkiej, którą – ni-
żej – jako przedmiotem (i – jak się okaże – podmiotem 
zarazem) doskonalenia się zajmiemy. Pokazaliśmy, że czło-
wieczeństwo jako rozumność stanowi jednolite myślenie 
obejmujące także część empiryczną w każdej jednostce. 
Powstaje pytanie jak takie połączenie jest możliwe? Otóż, 
znowu trzeba zauważyć, że rozumność, Duch, o których 
mówimy, nie jest jakąś substancją, czymś co należałoby 
wyobrażać sobie czasowo, przestrzennie lub nawet analo-
gicznie do materii jako jakąś nie-materialność. Rozumność 
jest samym ogólnym myśleniem, ujętym pierwotnie przez 
nasze doświadczenie własnej świadomości. A zatem, jego 
uczestniczenie, że się tak platonicznie wyrazimy, w różnych 
świadomościach pojedynczych, o różnych doświadcze-
niach, nie jest niczym niepojmowalnym. Samo zaś uczest-
niczenie polega na świadomości ciała, na odczuwaniu wła-
snej indywidualności, a więc na rozumieniu własnej empi-
ryczności. To rozumienie, zgodnie z zasadami aktualizmu, 
jest zarazem także czynieniem. A zatem rozumienie ciała 
jest tworzeniem jego istnienia, a pojmowanie własnej nad 
nim władzy jest kierowaniem tym ciałem. I tu ujawnia się 
indywidualność człowieczeństwa. O ile jego ogólność jest 
rozumnością, o tyle jego pojedynczość jest świadomością 
ciała, panowaniem nad tym ciałem. A ta świadomość, pa-
nowanie, wyznaczanie ciału granic, spieranie się indywidu-
alnego podmiotu z ograniczeniami natury (która istnieje, 
nota bene, dla niego jako natura, jako factum, tylko jako 
dla jednostki, nie jako dla Ducha) tworzy jego charakter. 
Mówiąc zaś ściśle, zgodnie z zasadami aktualizmu, skoro 
świadomość jest myśleniem, a więc pierwotnie poznaną 
aktywnością, to tworzenie charakteru jest rzeczywistością 
myślenia, a więc – chcąc mówić o charakterze jako o czymś 
rzeczywistym, jako o konkrecie – to, co potocznie (przy 
uznaniu powyższych wywodów) nazwalibyśmy tworzeniem 
charakteru, jest właśnie samym charakterem. Zastanów-
my się teraz jeszcze nad tak rozumianym charakterem. 
Skoro jest on tworzącym indywidualność jednostki – wy-
odrębniającym jednostkę – znamieniem, to co odróżnia 
go od samej jednostki? Jest on aktywnością, myśleniem 
tworzącym jednostkę przez uświadamianie sobie swojej 
rozumności w ciele i ciała w rozumności. A zatem jest on 
samą jednostkową świadomością. Doszliśmy więc do bar-
dziej szczegółowego określenia jednostkowej świadomości 
poprzez pojęcie charakteru. Wyraźmy je jeszcze dokładniej 
zaznaczając, że jednostka ludzka jako ludzka, a nie fakt em-

piryczny, jest nie ciałem oglądanym z zewnątrz, ale cia-
łem wewnętrznym, charakterem rządzącym tym ciałem: 
świadomym panowaniem nad własnym ciałem. Doszliśmy 
więc do zrozumienia jednostki ludzkiej jako kolektywnej 
świadomości, która indywidualizuje się przez świadomość 
ciała, a więc która jest jednostkowością w panowaniu nad 
własną empirycznością i ogółem w we własnej rozumności 
(ujawnia to już tu przymiotnik własna, bowiem jest ona 
własna, ale nie indywidualnie, ale właśnie kolektywnie, 
podmiotu ludzkiego jako całości). Człowiek jest indywidu-
alizującą się ludzkością, żeby tak tym ostatnim wyrażeniem 
nawiązać do konceptu grand etre August’a Comte’a.

Podsumowując ten krótki, aktualistyczny opis człowie-
ka, wraz z uzasadnieniem tego opisu, zauważamy jeden 
tylko podmiot, obejmujący całą rozumność, a więc całą 
naszą rzeczywistość, wedle idealistycznego podejścia. 
Ten podmiot w swej istocie (jest to pewne uproszczenie, 
nie ma tu jednak miejsce na omówienie pojęcia istoty) 
jest samą ogólnością, która objawia się w rozumieniu, 
interpretacji, obowiązku moralnym, itp. Zarazem jest on 
podmiotem każdej jednostki – jest jej podmiotowością – 
tym, co czyni z jednostki empirycznej podmiot. A zatem 
ludzkość, jako wielki podmiot, jest tożsamością wielości 
i jedności – tożsamością nie logiczno-formalną, lecz dia-
lektyczną. Jest myśleniem najszerzej pojętym – myśle-
niem uczestniczącym w każdej pojedynczej świadomości 
i łączącej się z jej empirycznością (dokładniej, tworzącej 
tę empiryczność, to jednak także nie ma w tej rozprawie 
znaczenia i nie zamierzamy tego rozszerzać, choćby przez 
wagę i rozwlekłość zagadnienia).

Dynamizm osobowości rozumnej

Cóż oznacza ta dialektyczność podmiotu-ludzkości? 
Wróćmy do obserwacji własnego doświadczenia świado-
mości. Jak już wyżej zauważyliśmy jest to doświadczenie 
myślenia jako aktywności. Łączy się z tym druga obserwa-
cja, może nawet łatwiejsza, choć w swych konsekwencjach 
trudniejsza, i może przez to – wtórnie – niechętnie ją się 
przyjmuje będąc uprzedzonym potocznymi mniemaniami. 
Jej główną częścią jest stwierdzenie, że to myślenie, któ-
rym jest nasza świadomość jest właśnie czynnością, czymś 
co się dzieje, czymś co się staje. Stawanie się rozumiemy 
tu jak najbardziej tradycyjnie, tj. jako stan rzeczy między 
niebytem a bytem (np. Arystoteles 1983). Byt staje się 
niebytem i niebyt staje się bytem – na tym ma polegać 
natura rzeczy. Jednak jeżeli za niezbywalne i podstawowe, 
nieredukowalne doświadczenie samego doświadczania, 
myślenia uznamy właśnie czynność myśli, jej zmienność, 
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jej przechodzenie, to zrozumiemy, że myślenie per se jest 
stawaniem się. Odwołujemy się tu do zupełnie niedyskur-
sywnego doświadczenia, które uważamy za podstawowe 
i nieredukowalne; do doświadczenia stawania się rzeczy-
wistości w naszej świadomości – do doświadczenia zawie-
szenia sposobu istnienia myśli między bytem a niebytem. 
Jednak nie chodzi tu o dedukcję stawania się z bytu i nie-
bytu (jak u G. W. F. Hegla 2012), lecz właśnie o pierwot-
ność stawania się. Byt i niebyt to abstrakcje wynikające 
z pierwotnego, konkretnego, nieustannego stawania się 
naszej myśli. Ta obserwacja wewnętrzna, intelligibilno-em-
piryczna, a dokładniej tak elementarna, że w konkretności 
swojej nie będąca podzieloną – lecz jednością, jest podsta-
wą reformy jaką G. Gentile przeprowadził w dialektyce he-
glowskiej, którą nazywał dialektyką nowoczesną (w odróż-
nieniu od antycznej, platońsko-arystotelesowskiej). Jest to 
twierdzenie, które połączone z twierdzeniem o aktywności 
każdego myślenia, a więc także teoretycznego, oznacza, że 
nasze myślenie – jako ogólna rozumność jest aktem (Ary-
stoteles 1983), który nie kończy nigdy aktualizować rzeczy-
wistości, lecz ją cały czas stwarza: jako całość warunków 
naszego poznania, jako siła, która poznając tworzy naszą 
rzeczywistość zarazem. Co więcej, jako ciągły akt ponawia 
swoje aktualizacje, a raczej aktualizuje wedle własnego 
porządku: każde poznanie w nim jest nową aktualizacją. 
Łatwo byłoby to przedstawić w konwencji upływającego 
czasu, ale jak się zaraz okaże ten akt jest poza czasem: 
tworzy on czas – czas jest jedną z jego aktywności.

Już wyżej powołaliśmy się na rozważania I. Kanta 
o warunkowaniu rzeczywistości przez podmiot ją pozna-
jący, a także na dalsze wywody i rozszerzenia idealistów 
niemieckich. Tak, jak wyżej, przedstawimy tu tylko osta-
teczne wyniki tych rozumowań w świetle aktualizmu. 
Otóż, to właśnie podejście, coś, co można by porównać 
z kopernikańskim przewrotem, wraz z konsekwentnym 
zastosowaniem podejścia idealistycznego do bytów in-
telligibilnych i do danych zmysłowych, aż do idealizmu 
absolutnego, a więc nie uznającego niczego, co miałoby 
istnieć jako poznane czy pojęte, co nie byłoby samą my-
ślą, a więc poznawaniem, a więc aktem samym. A zatem 
nasz Duch, nasza rozumność jest całością poznania, któ-
ra indywidualizuje się w empiryczności, tworząc samej 
sobie to, co pojedyncza świadomość bierze za dane, za 
pozytywne. Do szczegółowych wywodów i uzasadnień, 
do których nie mamy nic do dodania odsyłamy (Gentile 
1922); zaznaczymy tylko ostateczne wyniki, potrzebne do 
dalszych rozważań. Chodzi o niezależność Ducha, a więc 
naszej rozumności, od czasu, przestrzeni i przyczynowości. 
Czas i przestrzeń są tworzone przez Ducha w poznawaniu, 
a jako formy, części tego poznania są zarazem jego czyn-

nościami, fragmentami aktu. Czas i przestrzeń to abstrak-
cje tworzone przez dzielące się na obiekty myślenie; są 
one wynikiem i warunkiem zarazem podziału, do którego 
dąży myślenie w swym immanentnym stawaniu się. Ale 
skoro myśl jest aktywnością tworzącą te formy naoczności 
(Kant 1986), to ona im nie podlega: jest więc stawaniem 
się poza czasem i przestrzenią: może się w nich umiesz-
czać jako poznawane obiekty, ale jako czynność twórcza, 
a więc to, co się staje jest poza nimi: jest ona wiecznością 
rozumianą jako wieczne teraz. Jej absolutność pozwala 
jej podejmować akty duchowe, intelektualne, rozumowe, 
poza czasem i przestrzenią. A ponieważ udziela się ona 
w każdym z nas, to także i my możemy umieszczać nasze 
duchowe akty poza tymi formami. Taka niezależność Du-
cha od czasu i przestrzeni oznacza także niezależność od 
empirycznej przyczynowości. Jeżeli zaś będziemy mówili 
o przyczynowości metafizycznej, którego to pojęcia bardzo 
ciekawie, okazując jego poważną odrębność od przyczy-
nowości empirycznej, używał chociażby Kartezjusz w Me-
dytacjach (2001), to ona wynikająca z samych pojęć musi 
wynikać z tożsamości przyczyny i skutku, co – zgodnie cho-
ciażby ze sławnymi uwagami Davida Hume’a – wyklucza 
pojęcie przyczynowości jako czegoś więcej niż objaśnienia 
analitycznego bytów. Stąd nie jest to przyczynowość dyna-
miczna, a tylko statyczna analiza. Duch jednak – jako tran-
scendentalna świadomość – może swą podmiotowość jako 
jaźni konstytuować w obiekcie i tym samym wytwarzać go 
jako swój skutek. I w tym znaczeniu Duch jest causa sui 
(Spinoza 1991): tożsamy ze sobą i dynamiczny zarazem. 
Jest to jednak możliwe tylko dzięki jego stawaniu się.

A zatem Duch jest wolny od wszelkiej determinacji 
dynamicznej; będąc (używamy tu słowa być jako części 
predykatu, a nie jako synonimu istnienia) zaś stawaniem 
się nie ma determinacji statycznej w żadnej swojej natu-
rze, istocie czy czymkolwiek podobnym. Duch jest zatem 
wolny – oczywiście jako Duch, a nie jako wyabstrahowa-
ny z duchowej (a więc prawdziwej) rzeczywistości obiekt 
empiryczny – w rodzaju człowieka pojętego bez jego du-
chowości. Ta wolność zaś, szersza w swym uzasadnieniu 
i swej mocy od Kantowskiej (1972; 1984; co do samego 
pojęcia także 1986), ma jej wszystkie – przynajmniej głów-
ne – atrybuty; wiąże się stąd także z autonomią rozumu. 

Zanim jednak zajmiemy sie konsekwencjami tej ludz-
kiej autonomii moralnej, opiszemy ostatni problem przed 
przejściem już do ostatecznego zagadnienia, które w świe-
tle całości tej rozprawy stanie się pełne i jasne, a więc dla 
którego ta część uzasadniająca i wywodząca była potrzeb-
na nie tylko przez wymagania merytorycznie traktowanej 
filozofii, lecz także dla wyraźnego określenia głównej treści 
omawianego zagadnienia. Jest nim zagadnienie uczestnic-
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twa jednostki ludzkiej w wolności Ducha. Otóż, jednostka 
ludzka pojęta jako przedmiot badań empirycznych jest 
poddana konieczności zarówno wewnętrznie – jako em-
pirycznie pojęta świadomość –, jak i zewnętrznie – jako 
ciało. Pomijając kwestię czy empirycznie da się złożyć 
z ciała i świadomości spójną teoretycznie całość, widać, 
że w tak pojętym człowieku wszystko przebiega według 
praw przyczynowości żądającej następstw nie zostawiają-
cych miejsca dla jakiejkolwiek wolności – poza – być może 
ślepym przypadkiem, choć to już jest empiryzm pozbawio-
ny filozoficznej systematyczności. Jednostkę ludzką trzeba 
ująć w jej indywidualnej pełni – jako charakter, w którym 
uczestniczy Duch. Ta konieczna część, która z człowieka 
empirycznego czyni człowieka po prostu, właściwie poję-
tego, spaja go z całą rozumującą ludzkością i wyraża to 
jej myślenie, w którym on uczestniczy. Oczywiście potrze-
ba do tego osobowości transcendentalnej, która ujmuje 
człowieka w jego historii, biografii (przeszłość jest oczy-
wiście wysiłkiem – ciągle się stającym jako całość – wiecz-
nej teraźniejszości Ducha). I taki człowiek, uczestniczący 
w świato-twórczej osobowości uświadamia sobie swoją 
wolność. Każdy akt jego poznania i każdy akt jego woli są 
niezdeterminowane jako całości duchowe (tzn. nie tylko 
empiryczne), dlatego też przynależy im ocena moralna, 
której drugim obliczem jest ocena logiczna (o czym jeszcze 
niżej). Jednak błąd w pojęciu tej wolności czai się nie tylko 
przy empirycznym pojmowaniu człowieka, ale też w jego 
pojmowaniu subiektywistycznym, jako pojedynczej jed-
nostki, choćby duchowej, np. z-substancjalizowanej duszy 
(której koncepcję tradycyjnie przypisuje się Platonowi). 
Otóż nie można tego niezdeterminowania dopatrywać się 
w świecie zamkniętym do doświadczenia jednostki: ona 
może przez nie odkryć ten brak determinacji, ale dotyczy 
on całości rzeczywistości tworzonej przez Ducha. Stąd jed-
nostka może w uprawniony sposób czuć się wolną dopiero 
obiektywnie, w całości rzeczywistości – w swych czynach 
i myślach – lecz nie w oderwaniu od ich kolektywnego 
i duchowego tła. Te rozważania są warte szerszej rozprawy, 
ale na potrzeby tej wystarczą.

Dotąd ustaliliśmy duchowy charakter jednostki ludz-
kiej, jej wolność i kolektywność. Odkryliśmy, że jednostka 
uczestniczy w podmiocie, który tworzy rzeczywistość i któ-
ry w tej twórczości, w myśleniu, jest wolny. Ta wolność 
jest zapewniona przez jego wieczność i pierwotność przy-
czynową. Oznacza ona jego autonomię moralną, a więc, 
że jest on celem samym dla siebie (Kant 1984), który sam 
sobie wyznacza obowiązki moralne, przez które wszystkie 
jego czyny, a więc wszystkie jego myśli, nabierają oce-
ny etycznej (wtórność oceny etycznej wobec obowiązku 
bardzo celnie pokazuje Kant w 1972). A zatem Duch jest 

osobowością moralną, jest też twórcą rzeczywistości w jej 
przeszłości i przyszłości. Jednostka uczestniczy w Duchu 
przez to, co w niej intelligibilne, przez charakter, który 
zmaga się z tym, co dla niej subiektywnie jest naturalne, 
ale co dla Ducha jest też jego dziełem.

Planowe kształtowanie
osobowości rozumnej

Przechodzimy teraz do ostatecznego zagadnienia. Za-
czniemy od zapowiedzianego omówienia problemu relacji 
oceny etycznej i logicznej. Sprowadza się on do wspomnia-
nego kilkukrotnie utożsamienia czynności z myśleniem, 
woli z intelektem. Ponieważ poznając – jako podmiot 
teoretyczny – oraz podejmując działania – jako podmiot 
praktyczny – zawsze musimy uczestniczyć w Duchu, który 
nadaje nam podmiotowość, to jego działania i myśli są na-
szymi działaniami i myślami jako podmiotów. A więc skoro 
w nim utożsamia się myśl i czyn w akcie, w stawaniu się 
świadomości jakim on jest, to także w nas ta tożsamość 
pozostaje. A zatem podział na myśl teoretyczną i praktycz-
ną oraz na ich dziedziny nie jest nawet podziałem funkcji, 
ale aspektów. Z tej perspektywy każdy czyn można oceniać 
logicznie (może bardziej jasno będzie brzmiał tu przymiot-
nik epistemologicznie), a każdą myśl można oceniać etycz-
nie. Co więcej, słowo można oznacza tu tylko modalność 
subiektywną, bowiem prawa moralne rozumu dotyczą 
każdego działania, a więc każdej myśli, a więc każda myśl 
ma – przez obowiązujące ją prawo – ocenę etyczną a każ-
de działanie ocenę logiczną (respective epistemologiczną).

Czym w takim razie jest doskonalenie? Przechodzimy 
do tego pytania już tylko podsumowując wyniki naszych 
dotychczasowych wywodów. Otóż doskonałość jest aktu-
alnym wzorcem moralnym (a więc zarazem poznawczym, 
charakterologicznym, itp.), który wynika ze spełnienia obo-
wiązujących aktualnie praw moralnych – można więc po-
wiedzieć, że jest aktualnym państwem celów (Kant 1984). 
Właśnie słowo aktualny jest tu bardzo ważne. Bowiem 
doskonałość nie dość, że nie jest wzorcem sensu stricto 
(bo wynika z praw moralnych, a nie warunkuje je, czy sta-
nowi), to nie jest stały. Otóż Duch w swym immanentnym 
stawaniu się ustanawia wciąż nowe prawa moralne. Aby 
to zrozumieć trzeba dodać ostatni rys charakterystyczny 
Ducha. Otóż nie można go rozpoznać jako jakiegoś – jakby 
czasowego – momentu, jako jakiejś chwili, takiej jaką jest 
empiryczna świadomość. On jest całością osobową, sku-
piającą racje, myśli, działania – cały intelligibilny proces 
swojego dotychczasowego stawania się, swojej historii – 
tak, jak ją pojmował Giambattista Vico: jako dzieje myśli 
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i czynów myślanych. A zatem Duch jest swoją historią, tak, 
jak osoba jest swoją biografią. Ale nie jest nią jako abs-
trakcyjnym ciągiem wydarzeń raz na zawsze ustalonych, bo 
jest stawaniem się. A więc jest ona aktualnie umieszczoną 
w swojej wiecznej teraźniejszości historią pojętą wedle 
aktualnego swojego stanu. Jednak zarazem jest dalszym 
stawaniem się, które wymaga dla siebie dalszego następo-
wania historii. Jest więc dialektyczną jednością dynamicz-
nych jedności myśli aktualnej i wielości intelligibilnej histo-
rii. Takie określenie Ducha pozwala na zrozumienie jego 
zmienności w prawach moralnych, a więc także w jego 
ideale, w jego wzorcu doskonałości.

Ta odpowiedź wydaje się skrajnie relatywistycznym 
oddaniem się aktualności jako ustalającej prawdę i ideały. 
Jest to tylko pozór bowiem ta aktualność jest absolutna 
i rzeczywista; ona też pozwala przez swoje formy, zgodnie 
z udaną metodą transcendentalną I. Kanta (przede wszyst-
kim 1972; 1984), zrozumieć co w tym ideale jest pewne, 
co się nie zmienia, choć nabywa nowych treści (oczywiście 
one przetwarzają formę możliwie nie do poznania, ale ak-
tualizm jest filozofią na dziś, a nie na zawsze). Idąc tym 
tropem widać już łatwo, że doskonalenie siebie polega na 
przestrzeganiu wyznaczanych przez rozum obowiązków 
moralnych, a zatem także poznawczych. Jest to więc potęż-
na systematyczna podwalina do obrony dbałości o prawdę, 
ścisłość i inne naukowe wartości. Co więcej, z obowiązku 
przestrzegania praw moralnych wynika – jako jego koniecz-
ny warunek – potrzeba panowania charakteru nad empi-
rycznością – a więc realizacji wolności Ducha w wolności 
jednostek. Ta realizacja wymaga panowania nad sobą, co 
już starożytna filozofia widziała jako bardzo ważną cnotę 
(np. Platon 2002; 2010), a więc szerzej – co znów ujawnia 
nam stwierdzenie tożsamości myśli i czynu – samoświado-
mości, co tu szczególnie wypada nazwać samowiedzą. Nie 
chodzi tu o samowiedzę jako o samo uświadomienie sobie 
własnej świadomości, ale o poznanie własnej świadomo-
ści, które przez całkowitość swego celu jest nieosiągalne 
wobec tego, że znamieniem Ducha jest stawanie się. I tu 
widać też, że doskonałość jest celem nieosiągalnym, że 
doskonalenie jest nieustannym procesem, wynikającym 
z ciągle na nowo stawianych obowiązków moralnych. Tak, 
jak Gentile widzi w stawaniu się Ducha teogonię (1922), 
tak też doskonale tej prawdzie odpowiada aforyzm Adama 
Mickiewicza (napisany na podstawie jego lektur filozoficz-
nych): „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 
| Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.” Ostatecznie 
też widać więc następujące cechy doskonalenia: moralna 
konieczność (obowiązek), nieosiągalność celu, kolektyw-
ność podstaw, jedność wysiłków poznania i czynów. Jest 
więc doskonalenie kształtowaniem w swojej indywidualnej 

cielesności charakteru jako uczestniczącego w ogólności. 
Jest więc ono kulturą pojętą w głębszym, paideitycznym 
znaczeniu (Jaeger 2001): kształtowaniem swojego człowie-
czeństwa. Jest stawaniem się człowiekiem przez jednostkę 
i stawaniem się ludzkością przez ogół – doskonale zatem 
odpowiada temu ideałowi jedna z nazw zaproponowanych 
przez G. Gentile’go, czyli humanizm (1932).

Wreszcie omówimy ostatnie znamię, wyjątkowo cieka-
we. Otóż ideał humanistyczny, że już go tak nazwiemy, wy-
maga rozbudzania wolności w każdej jednostce. Wymaga 
więc tworzenia w niej osobowości. Powyższe odwołanie 
do pojęcia kultury nabiera więc tu jeszcze systematycz-
ności i głębszego sensu. Im bardziej doskonalony zanurza 
się w Duchu, w jego historii, a więc historii swojego spo-
łeczeństwa, a dalej ludzkości, ale historii żywej, intelligi-
bilnej, tchnącej oddechem artystów, świętych i filozofów, 
historii przeżywanej w takich aktach, jak używanie języ-
ka, w którym przeżywa się etymologie, sensy, skojarze-
nia, systemy stojące za doborem słów, za ich semantyką 
i w którym wybiera się dalsze jego określenia, przez który 
uczestniczy się w wolności, oceniając prawdę i fałsz, dobro 
i zło, tym bardziej staje się podmiotem, tym silniejszy ma 
charakter, tym bardziej panuje nad sobą, a więc tym wła-
ściwie co najmniej jest nim, a staje się nim dopiero, gdy 
on to opanowuje. Wychowanie, samowychowanie i każde 
dalsze doskonalenie winno być zatem skupione na tworze-
niu w sobie – respective w doskonalonym – osobowości, 
podmiotowości, wolności, charakteru. Powinno odrzucać 
wszelkie zbyt ścisłe schematy, przyglądać się aktualnym 
potrzebom duchowym, dostosowywać się do okoliczno-
ści, odcinać się od dogmatyzmu w wyborze środków i we 
wzorcach zachowań. Powinno mieć ono dwie podstawo-
we cechy filozoficznego podejścia do rzeczywistości: kry-
tycyzm, jako syntezę sceptycznej ostrożności z dogmatycz-
nym dążeniem do ustalenia prawdy, oraz systematyczność, 
jako ciągłą dbałość o zachowanie jedności w życiu i myśli 
(które są tym samym, jak już zauważyliśmy), rozpatrywa-
nie wszystkiego, co pojedyncze, szczegółowe, w świetle 
zasad całości. Powinno być także dialektyczne, powinno 
widzieć godność, a więc bezcenną wartość, człowieka 
w jego stawaniu się nieustannym, we wzroście w siłach 
i mądrości.

Podsumowanie

Zakończmy tę krótką rozprawę spojrzeniem na całość 
tematu. Duch, który uczestniczy w nas, który przejawia 
się w każdym świadomym akcie, choćby używania języka, 
jest ponad-indywidualną osobowością moralną i twórczą. 
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Wyznacza ona światu ramy w historii i jest wolny w two-
rzeniu przyszłości (co zawiera w sobie także tworzenie hi-
storii cały czas na nowo). Obowiązki, które on wyznacza 
tworzą aktualny ideał osobowości. Realizowanie tego ide-
ału musi odbywać się przez wolność i podporządkowanie 
w niej prawom moralnym. Jednostka doskonali się przez 
uczestnictwo w kulturze ludzkości, w jej intelligibilnej hi-
storii i w kształtowaniu swojego charakteru. Wszystko to 
stanowi jedność dzięki spoiwu autonomicznej moralności 
rozumu i dzięki temu, że myśl jest aktywnością. Podsu-
mowując, ideałem człowieka i wzorcem doskonalenia jest 
człowiek wolny, kulturalny, panujący nad sobą (roztrop-
ny): Duch wcielony w indywidualne warunki empiryczne. 
Wszelkie doskonalenie, godne tej nazwy, jest procesem 
posłuszeństwa prawom moralnym, a więc jest postępem 
etycznym. Taki jest zarys aktualistycznej koncepcji dosko-
nalenia.

R E K L A M A
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Rozwój w kierunku szczęścia w psychologii 
pozytywnej: trening sił charakteru 
a dobrostan człowieka

Development towards happiness in positive psychology: 
character strengths training and human’s well-being

The primary aim of positive psychology is to strive for human’s 
happiness. This aim may be achieved by self-development and ad-
vancement. Development of virtues and character strengths may 
promote by achieving happiness and better quality of life. In or-
der to train particular character strengths, some special exercises 
may be used, which have documented impact on the increase of 
well-being. This article discusses positive interventions for two ex-
emplary character strengths, which are related to well-being: grat-
itude and humor.

Keywords: positive psychology, virtues, character strengths, hap-
piness, well-being.

Nadrzędnym celem psychologii pozytywnej jest dążenie do 
szczęścia człowieka. Osiągnięcie tego celu może nastąpić poprzez 
samorozwój i doskonalenie. Osiągnięciu szczęścia i lepszej jakości 
życia może sprzyjać rozwój cnót i sił charakteru. W celu treningu po-
szczególnych sił charakteru można wykorzystać specjalne ćwiczenia, 
które mają udokumentowany wpływ na wzrost dobrostanu. W arty-
kule zostały omówione pozytywne interwencje dla dwóch przykła-
dowych sił charakteru, powiązanych z dobrostanem: wdzięczności 
i humoru. 

Słowa kluczowe: psychologia pozytywna, cnoty, siły charakteru, 
szczęście, dobrostan.
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Dobre życie i szczęście były przedmiotem zainte-
resowania już w czasach starożytnych, gdy filozofowie 
próbowali dociec, co jest fundamentem satysfakcjonują-
cego życia. Rozważania filozoficzne z IV wieku p.n.e., do-
tyczące hedonizmu i eudajmonizmu, przyniosły pierwsze 
wyjaśnienia na czym polega dobre życie. Hedonizm (gr. 
hedone – przyjemność, rozkosz) stanowi pogląd, w któ-
rym doświadczanie przyjemności zmysłowej oraz unikanie 
bólu i cierpienia jest najważniejszym dobrem i motywem 
działania człowieka. Według podejścia hedonii, ludzie pra-
gną szczęścia, jednak nie jest w tym poglądzie sprecyzo-
wane w jaki sposób to szczęście miałoby być osiągane ani 
jakie są rodzaje szczęścia. Szczególnym typem hedonizmu 
jest hedonizm materialistyczny, w którym najwyższą lub 
nawet jedyną wartością jest gromadzenie i korzystanie 
z dóbr materialnych (Tatarkiewicz 2003). Eudajmonizm 
natomiast (gr. eudaimon – szczęśliwy, mający dobrego 
ducha) stanowi pogląd, według którego dążenie do oso-
bistego szczęścia jest najwyższym dobrem i podstawowym 
motywem do uzyskania pełnego zadowolenia ze swojego 
życia. Eudajmonistyczne poczucie szczęścia jest osiągane 
przez człowieka zadowolonego z całości swojego życia 

poprzez realizację wartości. Mimo tego, że eudajmonia 
współwystępuje z poczuciem zadowolenia, należy do niej 
dążyć dlatego, że jest ona osiągnięciem dobra, a nie z po-
wodu odczuwanego zadowolenia (Tatarkiewicz 2003). 

Na rolę dobrego życia i szczęścia człowieka wskazuje 
również współcześnie psychologia pozytywna, która kon-
centruje się na cnotach i dobrostanie człowieka. Chociaż 
powstanie nurtu psychologii pozytywnej jest datowane 
na rok 2000, psychologia pozytywna istnieje w pewnym 
sensie już od tysięcy lat, gdyż sięga myśli starożytnych filo-
zofów i przywódców religijnych, którzy poddawali dyskusji 
cnoty charakteru, szczęście i dobre społeczeństwo (Diener 
2009). W ciągu ostatnich kilkunastu lat, w obrębie nurtu 
psychologii pozytywnej znacząco wzrosła liczba badań 
mocnych stron osobowości człowieka. Za główną misję 
psychologii pozytywnej uznano lepsze poznanie ludzkich 
cnót i zalet (McCullough, Snyder 2000; Sheldon, King 
2001). Koncentracja na dobrym życiu, prowadzenie badań 
za pomocą naukowych metod pozytywnych, odwołanie 
się do subiektywnych doświadczeń, pozytywnych cech in-
dywidualnych i pozytywnych instytucji stanowią nadrzęd-
ny cel psychologii pozytywnej (Seligman, Csikszentmihalyi 
2000). W psychologii pozytywnej ważne jest wyjaśnienie, 
w jaki sposób zwyczajny człowiek, mimo napotykanych 
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problemów i trudności, może doświadczać poczucia sensu 
życia i osiągać szczęście. Inny ważny cel stanowi wykorzy-
stanie tej wiedzy w praktyce i wspieranie ludzi w dążeniu 
do szczęścia, tj. dobrego życia (Trzebińska 2008). 

Głównym przedmiotem zainteresowania psychologii 
pozytywnej jest „dobre życie”. Zazwyczaj w teorii i bada-
niach tej dziedziny używa się pojęcia „dobrostanu”. Naj-
częściej stosowane konceptualizacje dobrostanu wywodzą 
się z filozoficznego ujęcia dobrego życia, tj. hedonizmu 
i eudajmonizmu. Dobrostan subiektywny składa się z wy-
sokiego pozytywnego afektu, niskiego negatywnego afek-
tu i wysokiej satysfakcji z życia.

 W tej koncepcji dobrostan oznacza życie satysfak-
cjonujące i przyjemne pod względem emocjonalnym, 
w uproszczeniu życie szczęśliwe. Dobrostan eudajmoni-
styczny, nazywany też dobrostanem psychicznym odnosi 
się do życia pełnego, wykorzystywania swojego potencja-
łu oraz wzrostu osobowego (Ryan, Deci 2001), tzn. życia 
wartościowego.

Psychologia pozytywna opiera się na trzech filarach. 
Stanowią one pozytywne doświadczanie własnego życia, 
pozytywne właściwości osoby i pozytywne społeczeństwo 
(Seligman 2002). Prawidłowe funkcjonowanie człowieka 
oraz czynniki, które mogą mu być sprzyjające są głównym 
przedmiotem zainteresowania psychologii pozytywnej 
(Sheldon, Kasser 2001). Dostarczanie wiedzy naukowej, 
przydatnej w praktyce psychologicznej, która ma pomagać 
ludziom w osiąganiu wyższego poziomu dobrostanu oraz 
poprawy zdrowia fizycznego jest nadrzędnym zadaniem 
tej gałęzi psychologii (Keyes 2002). 

Aspekty, od których zależy dobre i szczęśliwe życie, 
które są brane pod uwagę w psychologii pozytywnej, to 
czynniki biologiczne, demograficzne, relacje interperso-
nalne oraz właściwości psychiczne. Na tych ostatnich, 
w największej mierze, skupia się uwaga badaczy psycho-
logii pozytywnej (Peterson, Seligman 2004; Trzebińska 
2008). Właściwości psychiczne, rozumiane jako cechy oso-
bowości człowieka, są uważane za kluczowe dla osiągania 
dobrostanu. Koncentracja właśnie na cechach człowieka 
w badaniu czynników sprzyjających osiąganiu szczęśliwe-
go życia jest uzasadniana kilkoma właściwościami cech, 
a są to przede wszystkim: ich dynamiczny charakter, sta-
bilność, specyficzna zawartość treściowa oraz zróżnico-
wanie międzyosobowe i wewnątrzosobowe, które wynika 
z kształtowania się pod wpływem doświadczeń, umożli-
wiając wyjaśnianie różnic indywidualnych w zakresie do-
brostanu i jego zmian w trakcie życia (Peterson, Seligman 
2004). Cechy człowieka ważne dla poczucia szczęścia 
zostały przedstawione w klasyfikacji cnót i sił charakteru 
(Peterson, Seligman 2004). 

Cnoty w psychologii pozytywnej

Celem autorów klasyfikacji cnót (Peterson, Seligman 
2004), było stworzenie katalogu zdrowia psychicznego 
jako przeciwwagi dla klasyfikacji zaburzeń psychicznych 
występujących w poszczególnych edycjach DSM (ang. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 
Klasyfikacja VIA (ang. Values in Action Classification of 
Character Strengths) wywodzi się z nurtu psychologii po-
zytywnej, skoncentrowanego na wiedzy o szczęściu, ra-
dości życia i mocnych stronach jednostki (Czapiński 2012; 
Seligman, Csikszentmihalyi 2000; Trzebińska 2008; por.: 
Gulla, Tucholska 2007). W celu odróżnienia cech korzyst-
nych dla dobrostanu od innych cech, w psychologii po-
zytywnej wprowadzono pojęcia „cnót”, sił psychicznych” 
oraz „charakteru” (McCullough, Snyder 2000; Peterson, 
Seligman 2004). Najbardziej podstawowe siły psychiczne, 
które sprzyjają osiąganiu dobrostanu to siły charakteru, 
a siły pokrewne treściowo tworzą cnoty. Cnoty to system 
myśli, przekonań, emocji, motywacji i działań, który umoż-
liwia myślenie i zachowanie korzystne zarówno dla danej 
jednostki, jak i społeczeństwa. Z posiadanych cnót składa 
się charakter człowieka. Siły charakteru definiuje się jako 
wyróżniające się sposoby okazywania cnót, podlegające 
stopniowaniu cechy, opisujące różnice indywidualne (Pe-
terson, Park 2007). Chociaż siły charakteru są opisywane 
jako wszechobecnie cenione i rozpoznawane, przejawianie 
ich wszystkich przez daną osobę jest mało prawdopodob-
ne, o ile w ogóle możliwe (Peterson, Park 2007). 

Katalog cnót został sporządzony na podobnej zasadzie, 
jak klasyfikuje się zaburzenia psychiczne, tj. na bazie opi-
nii ekspertów. Wyróżniono trzy kategorie ekspertów. Jako 
pierwszą kategorię wyłoniono „mędrców”, powołując się 
na wiedzę dotyczącą systemów filozoficznych i religijnych 
a także wybitnych przedstawicieli kultury i sztuki. Kolejną 
kategorią ekspertów stanowią „specjaliści”, tj. naukowcy 
oraz praktycy w obszarze zdrowia psychicznego. Ostatnią 
kategorię ekspertów od dobrego życia utworzono ze zwy-
kłych ludzi, poprzez dokonanie analizy wiedzy potocznej 
na temat korzystnych właściwości człowieka, zawartej 
w różnorodnych popularnych tekstach i przekazach, jak 
np. teksty piosenek. 

W klasyfikacji cnót zawarto 6 uniwersalnych cnót i 24 
siły charakteru. Do cnót należą: mądrość i wiedza, odwaga, 
humanitaryzm, sprawiedliwość, umiar oraz transcenden-
cja. Cnota mądrości i wiedzy stanowi podstawę dla sił cha-
rakteru takich jak: twórczość, ciekawość, otwartość umy-
słu, zamiłowanie do zdobywania wiedzy i perspektywa. 
Cnota odwagi składa się z siły autentyczności, dzielności, 
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wytrwałości i entuzjazmu. Cnota humanitaryzmu (czło-
wieczeństwa) współwystępuje z takimi siłami jak dobroć, 
miłość i inteligencja społeczna. Cnota sprawiedliwości sta-
nowi bazę dla sił bezstronności, zdolności do współpracy 
i zdolności przywódczych. Cnota umiaru wspiera siły wiel-
koduszności, skromności, rozwagi i samoregulacji. Cno-
ta transcendencji składa się z takich siły charakteru jak: 
docenianie piękna i doskonałości, wdzięczność, nadzieja, 
humor i religijność. 

Wprowadzenie klasyfikacji cnót VIA przyczyniło się do 
zwiększenia liczby prowadzonych badań nad dotychczas 
słabo zbadanym obszarem sił takich jak np. wdzięczność, 
przebaczanie i mądrość. Badania dotyczące cnót i dobrego 
samopoczucia można podzielić na dwie kategorie (Diener, 
Kesebir 2013). Pierwsza z nich dotyczy badań nad cnota-
mi jako zapobiegającymi nieszczęściu, które np. mają za-
pewniać odporność wobec wyzwań życia i stanowić bufor 
psychopatologii. Druga kategoria odnosi się natomiast do 
tego, jak cnoty mogą sprzyjać osiąganiu szczęścia. 

Badania dotyczące współzależności między siłami 
charakteru a szczęściem ujawniają prawie jednoznacznie 
pozytywny związek pomiędzy posiadaniem sił charakte-
ru i subiektywnym dobrostanem (Diener, Kesebir 2013). 
Prawie wszystkie 24 siły charakteru z klasyfikacji VIA Pe-
tersona i Seligmana (2004)współwystępowały z globalną 
satysfakcją z życia (Park, Peterson, Seligman 2004). Najsil-
niej związane z zadowoleniem z życia okazały się miłość, 
wdzięczność, nadzieja, ciekawość, entuzjazm i mądrość, 
których związek z zadowoleniem z życia okazał się silny 
bądź umiarkowany. Wytrwałość, samoregulacja, ducho-
wość, przebaczenie, inteligencja społeczna, humor, przy-
wództwo, odwaga, integralność i życzliwość okazały się 
również powiązane z zadowoleniem z życia, chociaż zależ-
ność ta była słabsza. Do sił charakteru o najniższych, lecz 
również istotnych związkach z satysfakcją z życia należą 
uczciwość, roztropność, zamiłowanie do uczenia się, spra-
wiedliwość, docenianie piękna, twórczość i skromność. 

Związek między szczęściem a cnotami jest dwukierun-
kowy (Diener, Kesebir 2013), tj. poczucie szczęścia sprzyja 
wyrażaniu cnót za pomocą zachowania, co prowadzi do 
jeszcze wyższego szczęścia. To z kolei ułatwia dalsze za-
chowania wynikające z cnót. Wzajemny wpływ między 
cnotami a szczęściem stanowi „krąg cnót” (ang. virtuous 
cycle), potencjalnie prowadząc do zwiększenia szczęścia 
i cnót w przyszłości. 

Jednakże nie tylko szczęście, ale również nieszczęście 
i negatywne wydarzenia mogą prowadzić do cnoty (Die-
ner, Kesebir 2013). Siły charakteru często ujawniają się 
w wyniku spotkania z przeciwnościami losu i wyzwaniami 
życia (Ryff, Singer 2003). Chociaż nadmierna ekspozycja 

na niekorzystne oddziaływania środowiska ma wyraźnie 
osłabiający wpływ na ludzki dobrostan i zdrowie, jednak 
pewne narażenie na obecność negatywnych wydarzeń ży-
ciowych może być korzystne dla wzrostu cnót, takich jak 
nadzieja, poczucie koherencji, pewność siebie, zdolność do 
ciężkiej pracy (Saakvitne, Tennen, Affleck 1998). Badania 
nad wzrostem potraumatycznym (Tedeschi, Calhoun 2004) 
również wskazują na to, że przeciwności losu mogą prowa-
dzić do samodoskonalenia. Istnieje również związek mię-
dzy historią choroby fizycznej i takimi siłami charakteru jak 
docenianie piękna, odwaga, ciekawość, uczciwość, przeba-
czenie, wdzięczność, humor, życzliwość, umiłowanie nauki 
i duchowość (Peterson, Park, Seligman 2006). W obliczu 
powyższych danych można wysnuć wniosek, że w pewnych 
warunkach zarówno szczęście i zadowolenie z życia, jak 
i kryzysy oraz traumy mogą prowadzić do rozwoju.

Rozwój cnót i sił charakteru 

Istnieje wiele interwencji psychologicznych ukie-
runkowanych na wzmacnianie sił charakteru człowieka. 
Ćwiczenia te są wykorzystywane zarówno w badaniach 
naukowych nad cnotami, jak też w praktyce pomocy psy-
chologicznej, psychoterapii, szkoleniach i coachingu. In-
terwencje pozytywne definiuje się jako metody leczenia 
lub celowe aktywności ukierunkowane na kultywowanie 
pozytywnych uczuć, pozytywnych zachowań i pozytywnych 
myśli (Sin, Lyubomirsky 2009). 

Nurt psychologii pozytywnej wniósł wiele przykładów 
ćwiczeń wspierających rozwój cnót i sił charakteru, których 
skuteczność została zweryfikowana w badaniach nauko-
wych. Do właściwości ludzkiego charakteru, które można 
i warto wzmacniać należą m.in. optymizm (Boehm 2011), 
uprzejmość (Buchanan 2010), nadzieja (Cheavens 2006), 
wybaczanie (Fincham, Kashdan 2007), ciekawość i entu-
zjazm (Proyer, Ruch, Buschor 2013) oraz zaprezentowane 
poniżej: skłonność do odczuwania i wyrażania wdzięczno-
ści i wykorzystywanie poczucia humoru.

Rozwój wdzięczności 

Wśród ćwiczeń w kierunku rozwoju sił charakteru 
można wyróżnić liczne przykłady interwencji sprzyjają-
cych zwiększaniu poczucia wdzięczności. Wdzięczność 
w klasyfikacji sił charakteru VIA jest rozumiana jako „by-
cie świadomym dobrych rzeczy, które się przydarzają i by-
cie wdzięcznym za nie; poświęcanie czasu na wyrażanie 
podziękowań” (Peterson, Park 2007: 271). Inna definicja 
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wdzięczności określa ją jako zgeneralizowaną tendencję 
do rozpoznawania i odpowiadania emocją wdzięczności na 
wkład innych ludzi w pozytywne doświadczenia i osiągane 
rezultaty (McCullough, Emmons, Tsang 2002). 

Wdzięczność należy do zmiennych silnie związanych 
z dobrostanem, co wykazano w badaniach eksperymen-
talnych (np. Emmons, McCullough 2003; Watkins i inni 
2003). Udowodniono między innymi wpływ wdzięczno-
ści na zwiększenie dobrostanu (Emmons, McCullough 
2003) w badaniu osób, które wymieniały w sporządza-
nych cotygodniowo raportach po pięć rzeczy, za które były 
wdzięczne. Wyniki dobrostanu u osób skupiających się na 
wydarzeniach wzbudzających wdzięczność porównano na-
stępnie z danymi uzyskanymi w warunkach kontrolnych, 
w których wymieniano uciążliwości dnia codziennego oraz 
z rezultatami warunku neutralnego, w którym wyliczano 
codzienne doświadczenia życiowe. Wpływ wdzięczności 
na dobrostan okazał się istotny w porównaniu z grupami 
kontrolnymi.

W innych badaniach zweryfikowano wpływ wdzięcz-
ności na odczuwanie pozytywnego afektu, w sytuacjach 
myślenia o osobie, wobec której odczuwa się wdzięczność, 
pisania o takiej osobie oraz pisania listu do swojego do-
broczyńcy (Watkins i inni 2003). W każdym z powyższych 
warunków wystąpił wzrost pozytywnego afektu u bada-
nych w porównaniu z grupą kontrolną. Najsilniejszy efekt 
wystąpił u myślących o swoim dobroczyńcy. 

Istnieje wiele sposobów rozwoju wdzięczności (por.: 
Wolanin 2013). Należy do nich pisanie listu wyrażającego 
wdzięczność, zaadresowanego do osoby, której się nigdy 
osobiście nie podziękowało za przysługę czy pomoc (To-
epfer, Walker 2009; Toepfer, Cichy, Peters 2012). Taki list 
może zostać następnie odczytany adresatowi osobiście lub 
telefonicznie. Inną metodą jest regularne liczenie otrzy-
manych dobrodziejstw (Emmons, McCullough 2003), np. 
w formie zapisywania codziennych wydarzeń, które wzbu-
dziły u piszącego uczucie wdzięczności. Innym ćwiczeniem 
jest celowe myślenie o osobie, której jest się wdzięcz-
nym lub też pisanie o osobie, wobec której odczuwa się 
wdzięczność (Watkins i inni 2003). 

Badania wskazują, że większa skłonność do doświad-
czania wdzięczności współwystępuje z lepszym samo-
poczuciem, większym zadowoleniem z życia (Emmons, 
Crumpler 2000), optymizmem, szczęściem, pozytywnym 
afektem oraz mniejszym natężeniem lęku, depresji i ne-
gatywnego afektu (Emmons, McCullough 2003) oraz po-
czuciem wyższej jakości życia w chorobie (Wolanin 2015). 
Interwencje ukierunkowane na wdzięczność odniosły po-
zytywny skutek dla dobrostanu u osób starszych (Killen, 
Macaskill 2015). 

Rozwój poczucia humoru

Poczucie humoru może być rozumiane w bardzo róż-
ny sposób. Do najczęstszych sposobów rozumienia humo-
ru (por.: Martin, Puhlik-Doris, Lersen i inni 2003) należy 
zdolność do tworzenia, rozumienia, pamiętania i odtwa-
rzania żartów (Feingold, Mazzola 1993), tendencja w za-
chowaniu polegająca na częstym reagowaniu śmiechem 
na żarty i opowiadania dowcipów (Martin, Lefcourt 1984), 
umiejętność doceniania dowcipu i cieszenia się humorem 
oraz humor jako cecha temperamentalna (Ruch, Hehl 
1998), strategia radzenia sobie ze stresem (Lefcourt, Mar-
tin 1986) i postawa humorystycznego spojrzenia na świat 
(Svebak 1996). Jako siła charakteru w koncepcji VIA humor 
jest określany również jako pogoda ducha (Peterson, Park 
2007) i oznacza „zamiłowanie do śmiechu i przekomarza-
nia; uśmiechanie się do innych ludzi; widzenie jasnej stro-
ny; robienie (niekoniecznie opowiadanie) żartów” (Peter-
son, Park 2007: 271). 

Humor jest związany z większym dobrostanem (Park, 
Peterson, Seligman 2004) oraz mniejszym nasileniem de-
presji (Deaner, McConatha 1993) i lęku (Lefcourt, Martin 
1986). Humor jest także sposobem radzenia sobie ze stre-
sem (Martin, Lefcourt 1983), a poczucie humoru sprzyja 
radzeniu sobie ze stresem w chorobie nowotworowej (Wo-
lanin, Pańczyk 2015).

Do metod rozwoju siły charakteru w postaci poczucia 
humoru należy program nabywania nawyków w posługi-
waniu się humorem 7HHP (McGhee 2010; Ruch, McGhee 
2014), który obejmuje siedem etapów. Pierwszy z nich 
polega na otaczaniu się humorem i rozmyślaniu o naturze 
własnego poczucia humoru. Przykładowe ćwiczenie tego 
kroku polega na obejrzeniu kilku śmiesznych programów 
telewizyjnych, a następnie podjęciu decyzji, który z nich 
najbardziej odpowiada poczuciu humoru danej osoby oraz 
potraktowanie tego jako okazji do refleksji nad własnym 
poczuciem humoru. Powyższe ćwiczenie sprzyja zagłębie-
niu się w humorze i myśleniu nad mocnymi i słabymi stro-
nami własnego poczucia humoru.

Drugi etap interwencji psychologicznej tego programu 
obejmuje kultywowanie żartobliwego nastawienia. W przy-
kładowym ćwiczeniu, należy wykonać listę rzeczy, które lubi 
się robić i wykorzystaniu śmiesznych rekwizytów przy tych 
czynnościach. 

Celem kolejnego kroku programu rozwijania poczu-
cia humoru jest to, by częściej się śmiać i robić to całym 
sercem. Jedno z ćwiczeń tego etapu polega na tym, by 
spędzać więcej czasu niż dotychczas w miejscach, gdzie 
ludzie częściej się śmieją, np. w kinie oglądając komedię 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 4(20)/2016                                                                                                    

30

lub na spotkaniach towarzyskich. Celem ćwiczenia jest 
również śmianie się podczas tych okazji w inny sposób 
niż zazwyczaj – np. głośniej i dłużej. W dalszej kolejności 
należy podjąć próbę śmiechu w sytuacjach odczuwania 
negatywnych emocji, np. złości, lęku, smutku – oraz ob-
serwowanie, jaki to ma wpływ na własny stan emocjo-
nalny. 

Następny krok programu polega na rozwijaniu zdolno-
ści do tworzenia humoru w formie słownej. Ćwiczenie tego 
typu humoru polega na poszukiwaniu dwuznaczności i two-
rzeniu gry słów. Przykładowo, zadanie obejmuje wyszuki-
wanie w nagłówkach gazet dwuznaczności i kalamburów 
oraz zapisywanie ich i częstsze zwracanie uwagi na humor 
werbalny. 

Celem piątego etapu programu rozwoju poczucia hu-
moru jest zauważanie humoru w codziennym życiu, co jest 
kluczowe dla użycia humoru w radzeniu sobie ze stresem, 
dzięki dostrzeganiu zabawnych stron życia. Ćwiczenie tego 
kroku polega na zwracaniu uwagi na humorystyczne sy-
tuacje występujące w domu, podczas drogi do pracy, itp. 
oraz zapisywanie śmiesznych obserwacji i dzielenie się nimi 
z innymi ludźmi. 

W następnym kroku uczestnicy programu nabywa-
ją umiejętność śmiania się z samych siebie, tj. ze swoich 
błędów i słabości, co sprzyja radzeniu sobie ze stresem 
w sytuacjach trudnych. Według autorów programu, jest 
to zazwyczaj najtrudniejsza zdolność do wykształcenia, 
gdyż zawstydzające i dziwne sytuacje wywołują powstanie 
negatywnych emocji, co utrudnia reagowanie humorem. 
W przykładowym ćwiczeniu, uczestnicy mają za zadanie 
określenie swoich czułych punktów i aspektów własnego 
życia, z których trudno im się śmiać, na punkcie których są 
wrażliwi i opowiedzenie o nich grupie, a następnie podjęcie 
próby żartowania z siebie. 

Siódmy etap programu polega na wykształceniu umie-
jętności reagowania humorem w obliczu stresu, czyli wyko-
rzystanie zdolności wypracowanych w poprzednich krokach 
w stresie. Ćwiczenia w tym kroku obejmują wszystkie po-
przednie ćwiczenia sześciu pierwszych etapów, lecz w sytu-
acji stresu. Początkowo nasilenie stresu ma być niewielkie, 
a z czasem należy trenować w sytuacjach bardziej streso-
gennych. Uczestnicy wykonują również listę najczęściej 
występujących u nich trudności i problemów, co sprzyja 
utrzymaniu gotowości do pozytywnego nastawienia i użycia 
humoru, gdy te trudne sytuacje wystąpią. 

Ostatni etap programu rozwoju poczucia humoru po-
lega na integracji wyuczonych nawyków, związanych z hu-
morem, w codziennym życiu. Zadanie to polega na tym, 
by wykorzystywać różne rodzaje humoru z poprzednich 
etapów jednocześnie w danej sytuacji. 

Badania wskazują, że program humoru sprzyja zwięk-
szeniu poczucia własnej skuteczności, pozytywnego afektu, 
poczucia kontroli, optymizmu oraz zmniejszeniu depresji, 
lęku i odczuwanego stresu (Crawford, Caltabiano 2011).

Podsumowanie

W analizie interwencji psychologicznych, ukierunkowa-
nych na rozwój cnót i sił charakteru, istotne jest określenie, 
w jakich warunkach mają one szanse powodzenia oraz jaki 
jest mechanizm ich działania. Według modelu pozytywnej 
aktywności (Lyubomirsky, Layous 2013), wpływ ćwiczeń sił 
charakteru na dobrostan jest zależny od cech ćwiczenia (jak 
ilość i różnorodność), cech osoby (np. motywacji i wysiłku) 
oraz indywidualnego dopasowania typu ćwiczeń do danej 
osoby. Zdaniem autorów powyższego modelu, wykonywa-
nie ćwiczeń może zwiększać odczuwany dobrostan poprzez 
wzbudzanie pozytywnych emocji, pozytywnych myśli, pozy-
tywnych zachowań oraz zaspokajanie potrzeb. 

Wyniki metaanalizy 39 badań nad skutecznością inter-
wencji pozytywnych (Bolier, Haverman, Westerhof i inni 
2013) wskazują na pozytywne efekty w zakresie zwiększa-
nia zarówno subiektywnego, jak i psychicznego dobrostanu, 
a także na ich wpływ na zmniejszenie nasilenia objawów 
depresyjnych. Wskazuje to na zasadność zastosowania 
technik psychologii pozytywnej, polegających na wzmac-
nianiu cnót i sił charakteru zarówno w samorozwoju, jak 
i psychoterapii. 
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Doskonalenie się 
a medytacja

Achieving perfection 
and meditation

Meditation is a consciousness development process, a pro-
cess of developing ever more adequate reality comprehension, 
becoming more aware. Its objective is to wake up from a dream 
that a person creates by herself with projections, wrong under-
standing, conditioned comprehension and mechanical perception. 
For meditational techniques to be efficient and to make achiev-
ing perfection possible, a person who practices meditation must 
remember those meditation objectives and keep correcting their 
practice understanding in accordance with them. The article dis-
cusses two dreams areas that meditation should awake from: per-
forming practice and recognition of reality. The first area is strongly 
connected with mistaking meditation, which is an internal process, 
with its outside manifestation, which is meditative technique. The 
second area concerns the world image we keep, which, in turn, 
sets the understanding of what is real and becomes a basis of func-
tioning. They set the fields necessary in achieving self-perfection. 

Keywords: meditation, achieving perfection, Bodhidharma, Navis 
Nord, Jiddu Krishnamurti.

Medytacja jest procesem rozwijania świadomości, coraz bar-
dziej adekwatnego rozumienia rzeczywistości, stawiania się coraz 
bardziej przytomnym. Jej celem jest wybudzanie ze snu, który 
człowiek sam tworzy poprzez projekcje, niewłaściwe rozumienie, 
uwarunkowane ujmowanie i mechaniczną percepcję. Aby techni-
ki medytacyjne były skuteczne i umożliwiały doskonalenie siebie, 
praktykująca osoba powinna pamiętać o tych celach medytacji 
i stale korygować swoje rozumienie praktyki zgodnie z nimi. W ar-
tykule omówiono dwa obszary snu, z których medytacja powinna 
wybudzać: wykonywanie praktyki oraz rozpoznawanie rzeczywisto-
ści. Pierwszy obszar silnie wiąże się z myleniem medytacji, która 
jest procesem wewnętrznym, z jej zewnętrznym przejawem, jakim 
jest technika medytacyjna. Drugi obszar dotyczy między innymi 
utrzymywanego obrazu świata, który wyznacza rozumienie tego, 
co realne oraz staje się podstawą funkcjonowania. Wyznaczają one 
konieczne pola pracy przy doskonaleniu samego siebie.

Słowa kluczowe: medytacja, doskonalenie się, Bodhidharma,         
Navis Nord, Jiddu Krishnamurti.
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Medytacja cieszy się popularnością zarówno wśród ludzi 
poszukujących możliwości rozwoju, jak i wśród badaczy zwią-
zanych z takimi dziedzinami jak psychologia, religioznawstwo 
czy neurobiologia. Pojawia się więc wiele definicji medyta-
cji, które określają różne przedmioty badania (np. techniki 
medytacyjne, narzędzia rozwojowe, stany świadomości, pro-
cesy), choć występują pod wspólną nazwą: medytacja. Na 
początku zostanie więc przedstawione znaczenie medytacji 
odnośnie do człowieka chcącego się doskonalić, wskazujące 
na silny związek medytacji z budzeniem i rozwijaniem świa-
domości. Następnie zostanie dokonana analiza dwóch ob-
szarów, w obrębie których – zdaniem wybranych nauczycieli 
duchowości – wielu ludzi nie doskonali i nie rozwija w sposób 
wystarczający świadomości, co sprawia, że obszary te mogą 
być nazwane snem, z którego praktykowanie medytacji po-
winno wybudzać. Sen będzie tu rozumiany jako nieadekwat-
ne ujęcie wycinka rzeczywistości, brak świadomości dotyczą-
cej zarówno tego tematu, jak i konieczności pogłębiania czy 

przeformułowywania swego rozumienia, jako iluzja, którą 
projektując na obiekty zewnętrzne, uznaje się za realność 
i działa się tak, jakby informowała o prawdzie. To sprawia, że 
dana jednostka żyje w świecie, który – poza jej umysłowym 
ujęciem – nie istnieje. 

Definicja medytacji

Posługiwanie się adekwatną definicją medytacji jest 
ważne zarówno dla badaczy tematu, jak i osób praktyku-
jących, jednak powody, dla których jest to istotne, mogą 
być całkowicie różne. Definicja, którą posługuje się nauko-
wiec, precyzuje przedmiot badań, a zatem określa obszar 
poszukiwań oraz metody dostępne lub niemożliwe do 
użycia dla badania tak określonego przedmiotu. Dla osoby 
praktykującej jej rozumienie medytacji, czyli poniekąd jej 
definiowanie, jest jednak silnie związane z kierunkiem jej 
doskonalenia się oraz z celem, jaki może czy powinien być 
osiągnięty poprzez praktykowanie medytacji. 
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W badaniach (szczególnie empirycznych, np. neuropsy-
chologicznych) może się okazać, że jedyną dającą się zastoso-
wać definicją medytacji jest taka, która utożsamia medytację 
z techniką medytacyjną lub kładzie szczególny nacisk na ze-
wnętrzne przejawy praktyki (np. oddziaływanie na fale mó-
zgowe), które mogą stać się podstawą do zebrania danych 
ilościowych, matematyzacji opisu zjawiska i późniejszej jego 
analizy, zgodnie z zaprojektowaną metodą (np. Xue, Tang, 
Tang, Posner 2014). Przyjęcie innej definicji (np. kładącej 
nacisk na rozwijanie świadomości czy podkreślającej proce-
sy zachodzące w medytującej osobie) mogłoby się wiązać 
z brakiem możliwości badania zjawiska ze względu na trud-
ności w interpretacji uzyskiwanych danych lub komplikacjami 
w przygotowaniu procedury i wiarygodnej metody badania.

Jednak osoba chcąca doskonalić siebie poprzez prakty-
kę medytacji nie powinna ograniczać swego jej rozumienia 
jedynie do techniki czy dających się zewnętrznie zaobser-
wować aktywności, jeśli jej celem jest rozwinięcie takiego 
doświadczenia, jakie faktycznie umożliwia medytacja. Kar-
ma Yeshe Zangpo zwraca uwagę na to, że „Medytacja jest 
głównie wewnętrzną, a nie zewnętrzną aktywnością. Prak-
tyka przekształca umysł, osiąga się coraz wyższe poziomy 
świadomości” (Zangpo 1986: 14) i ta wewnętrzna aktyw-
ność może mieć miejsce nie tylko wtedy, kiedy odbywa się 
sesję medytacyjną – czyli podejmuje się konkretną aktyw-
ność widoczną na zewnątrz – ale także w codziennym życiu. 
W innym miejscu podkreśla, że „Medytacja nie jest techniką. 
Jest istnieniem. To nie jest jeden ze sposobów istnienia, ale 
istnienie w jego czystej, naturalnej postaci” (Zangpo 1986: 
7). Takie określenie medytacji podkreśla stan docelowy, do 
którego może ona doprowadzić, lecz nie wskazuje etapów 
pośrednich, które wydają się potrzebne lub nawet konieczne 
dla uzyskania przez osobę rozpoczynającą naukę medytacji 
właściwego jej rozumienia. Dlatego definicja podana przez 
Navisa Norda wydaje się bardziej funkcjonalna: „Medytacja 
to poligon, na którym rozwijamy świadomość, stopniowo 
budzimy się, rozluźniamy, stajemy się świadomi, jakie siły 
w nas budują nasze związki z rzeczywistością. (…) Budząc się 
poznajemy siebie i innych. Zatem przedmiotem pracy naj-
pierw będzie codzienna świadomość, trywialny umysł” (Nord 
2014: 64).

Powyższe zakreślenie znaczenia terminu medytacja 
wskazuje na kilka ważnych elementów, na które należy 
zwracać uwagę chcąc się doskonalić między innymi poprzez 
praktykę medytacji. Wyznaczają one to, co powinno być 
praktykowane oraz dokąd zaprowadzi podejmowany wysi-
łek. Medytacja w tym rozumieniu, to między innymi proces 
budzenia i rozwijania świadomości dotyczącej siebie same-
go i relacji budowanej ze światem. Określenie „budzenie” 
zwraca uwagę na to, że proces medytacyjny jest przeciwny 

wobec doświadczenia snu. Z jakiego zatem snu powinna wy-
budzać skutecznie wykonywana technika medytacyjna? Po-
niżej, pod kątem doskonalenia się związanego z budzeniem 
poprzez medytację, zostaną przeanalizowane dwa obszary: 
praktyki oraz rozpoznawania rzeczywistości, co nie oznacza, 
że są jedynymi obszarami.

Doskonalenie praktyki

Doskonalenie praktyki można rozpatrywać z co najmniej 
trzech punktów widzenia: jako rozwijanie rozumienia tego, 
czym w ogóle jest rozwój i czym jest medytacja, jako coraz 
dokładniejsze i coraz bardziej świadome wykonywanie czyn-
ności oraz jako osiąganie określonych efektów. Ważnymi ob-
szarami refleksji dla osoby chcącej się doskonalić powinno 
stać się zatem uświadomienie sobie własnego rozumienia 
tego, czym w ogóle jest praktyka, na czym polega proces me-
dytacji, jakie działania są podejmowane w czasie sesji me-
dytacyjnych, rozpoznanie realnych możliwości praktyki na 
danym etapie własnego rozwoju oraz nauka rozpoznawania 
osiągniętych celów etapowych medytacji i urzeczywistnio-
nych stanów.

Rozumienie praktyki i jej celu wiąże się między innymi 
z posiadaną przez daną osobę koncepcją rozwoju i wiarą 
w możliwość realizacji poszczególnych etapów. Ustalenie 
punktu docelowego ścieżki wyznacza, jak daleko człowiek 
może zajść w swojej wędrówce ku doskonałości, a odległość 
w czasie tego punktu określa, czy praktyka dotyczy zmiany, 
rozwoju społecznego czy rozwoju duchowego (Kałużna-Wie-
lobób, Wielobób, Opyrchał 2015).

Pierwszy patriarcha buddyzmu zen Bodhidharma pod-
kreśla w swoich Kazaniach, że podstawowym celem praktyki 
duchowej (między innymi popularnej w buddyzmie prakty-
ki medytacji) jest rozwijanie świadomości dotyczącej funk-
cjonowania własnego umysłu. Wielokrotnie podkreśla we-
wnętrzny wymiar praktyki, krytykując tych, którzy skupiają 
się jedynie na pustej formie zewnętrznej bez dociekania jej 
wewnętrznego znaczenia. Kilka razy powtarza, że samo po-
wtarzanie słów, bez rozwijania świadomości jest podejściem 
nieprawidłowym, a nawet sprzecznym z naukami Buddy. 
Mówi on, że ludzie „którzy potrafią recytować parę sutr czy 
szast1 i myślą, że to jest dharma2, są głupcami. Dopóki nie 
znasz swojego umysłu recytacja takiej ilości tekstów jest bez 
wartości” (Bodhidharma 1997: 23), a przekazywanie innym 
treści bez rozpoznania ich sedna – co jest możliwe jedynie 
poprzez rozpoznanie natury własnego umysłu – nazywa „dia-
belską nauką” (Bodhidharma 1997: 25).

1 Teksty z tradycji buddyjskiej.
2 Dharma może oznaczać naukę lub to, co odnosi się do realności.
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W tym kontekście należy zauważyć, że choć słowa 
Johna Maina: „gdy medytujesz, twoja energia musi pły-
nąć jednym strumieniem, a bieg tego strumienia wyzna-
cza twoja mantra” (Main 2007: 15) są prawdopodobnie 
słusznym wskazaniem dla osoby posiadającej odpowiedni 
poziom czucia i szeroki zakres doświadczenia, to u osoby 
początkującej – która często jest odbiorcą książki Maina pt. 
Ścieżki medytacji – mogą stać się podstawą niewłaściwego 
rozumienia i pozostawania w obszarze wyobrażeń i fantazji 
dotyczących rozpoznania natury własnego umysłu. Jakże 
bowiem osoba nie rozwinąwszy wcześniej odpowiednio do-
brze czucia ciała i niebędąca w stanie zaobserwować celu, 
do którego zmierza obecna w umyśle myśl, będzie w stanie 
zastosować podaną przez Maina instrukcję? Jak będzie mo-
gła zweryfikować, czy jej umysł faktycznie współgra z wy-
powiadaną mantrą? Prawdopodobnym efektem będzie 
natomiast wyobrażanie sobie, że takie współbrzmienie ma 
miejsce, a nieadekwatne wyobrażenie stanie się podstawą 
do pozostania w stanie snu, podstawą śnienia na temat po-
prawności własnej praktyki i na temat jej efektów. 

Jiddu Krishnamurti (Krishnamurti 1989) otwarcie kry-
tykuje metody medytacji bazujące na powtarzaniu man-
try, a do takiej grupy zalicza się technika proponowana 
przez Maina, natomiast Nord wskazuje, że tak określona 
praktyka nie może być sposobem na doskonalenie się 
i rozwój (Nord 2016). Choć Krishnamurti zgadza się z Ma-
inem, że pod wpływem ciągłego powtarzania tego samego 
słowa umysł się uspakaja, to uznaje on taką technikę nie 
za medytację, lecz za formę autohipnozy lub mantra-jogi. 
Podkreśla on, że „Przez powtarzanie można sprawić, że 
umysł stanie się łagodny i delikatny, ale nadal będzie to 
małostkowy, płytki umysł” (Krishnamurti 1989: 71). Choć 
uspokojenie umysłu można traktować jako pozytywny 
skutek działania mantry i jako etapowy cel medytacji, to 
jest mało prawdopodobne, by taka technika prowadziła 
do rozwoju świadomości i rozpoznania natury umysłu, 
co stanowi długofalowy cel praktyki. Zwracając uwagę 
na podobne skutki wywołane nieprawidłową praktyką, 
również inni nauczyciele jak Navis Nord (Nord 2014) czy 
Jessica Macbeth (Macbeth 1998) podkreślają, by nie mylić 
medytacji z hipnozą czy autohipnozą. Dodatkowo Nord 
podkreśla, że medytacja jest aktywnością przeciwną do 
automatyzacji, która może dość szybko pojawić się przy 
nieprawidłowym wykonywaniu techniki lub przy nieodpo-
wiednio ukierunkowanych oczekiwaniach (np. przy chęci 
powtarzania przyjemnych stanów, które pojawiły się we 
wcześniejszych sesjach). Częścią świadomości rozwijanej 
podczas medytacji jest świeżość, a nie wzbudzanie pozna-
nych już stanów (Nord 2104). Mimo wykonywania podob-

nych ćwiczeń medytacyjnych, każda sesja medytacyjna 
może przynieść osobie praktykującej nowe spostrzeżenie 
na własny temat, nowy sposób rozumienia czy obserwację 
reakcji, której do tej pory nie była świadoma.

Osoba chcąca się doskonalić może także podlegać 
złudzeniom w zakresie rezultatów medytacji oraz osią-
gniętych stanów medytacyjnych. Brak dystansu wobec 
obrazów pojawiających się w umyśle czy niedostateczna 
czujność w kwestii rozpoznawania ich adekwatności do 
realnej rzeczywistości może doprowadzić praktykującego 
do błędnego wyobrażenia sobie uzyskania wiedzy, która 
jest niedostępna zwykłemu człowiekowi, czy do wygene-
rowania wizji i obrazów mających potwierdzać kontakt 
ze sferą wyższą. Navis Nord nazywa takie doświadczenia 
sztucznymi stanami i przestrzega przed ich kreowaniem, 
ponieważ – jak zauważa – łatwo je wytworzyć, lecz trud-
no je później usunąć (Nord 2015). Krishnamurti wskazuje 
dodatkowo, że niemające uzasadnienia w rzeczywistości 
nadprzyrodzonej wizje wiążą się z jednej strony z chęcią 
doświadczania przyjemności, a z drugiej – ze sposobem 
uwarunkowania umysłu: „Przyjemność jest dla nas miarą 
doświadczenia. Wszystko, co jest wymierne, znajduje się 
w granicach myśli i dlatego może ona stwarzać złudzenia. 
Można mieć cudowne doświadczenia, a jednak ulegać 
całkowitemu złudzeniu. Na pewno będziecie mieć wizje 
zgodne z waszym uwarunkowaniem. Będziecie widzieć 
Chrystusa, Buddę lub kogokolwiek, w kogo wierzycie. Im 
mocniej wierzycie, tym silniejsze będą wasze wizje, pro-
jekcie waszych własnych pragnień i popędów” (Krishna-
murti 1989: 70). Co ciekawe, św. Teresa z Ávili w Twierdzy 
wewnętrznej wspomina, że na duchowej ścieżce praca 
z wyobraźnią i z nadprzyrodzonymi wizjami, niemającymi 
adekwatnego odpowiednika w rzeczywistości, odbywa się 
szczególnie na etapie nazwanym przez nią mieszkaniem 
czwartym, czyli u osób, które nie są już początkujące (Te-
resa od Jezusa 1577/1987). Należy na tej postawie wnio-
skować, że rozpoznawanie nieadekwatnej interpretacji 
własnych stanów i obrazów ukazujących się w umyśle jest 
pracą długotrwałą i wymagającą niezwykłej ostrożności. 
Zaniedbywanie brania pod uwagę tego, że wyobraźnia 
może fałszować odbiór rzeczywistości, może spowodować 
błędną ocenę prawdy i zagłębienie się w proponowany 
przez nią sen – co prawda piękny, lecz jednak prowadzący 
do życia w nierealnym świecie. A ponieważ doskonaląc 
się, można pracować jedynie z realnymi stanami, wiara 
w wykreowaną przez umysł rzeczywistość może uniemoż-
liwić dalszą zmianę.

Ze względu na wiele błędów, które mogą się pojawić 
przy nieprawidłowym wykonywaniu techniki medytacyj-
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nej, Nord (Nord 2014) zachęca, by w pierwszej kolejności 
zbudować właściwy kontekst dla praktyki, by jej stosowa-
nie stało się sensowne i obarczone było jak najmniejszą 
liczbą błędów. Dlatego przed podjęciem ćwiczeń medyta-
cyjnych wskazuje on na znaczenie pracy nad rozwijaniem 
dyscypliny integracyjnej i etycznej (Nord 2015) oraz nad 
doskonaleniem obserwacji sposobów działania i ich mo-
tywów, gdyż praca na tych polach stanie się odpowiednim 
kontekstem do właściwej medytacji i pozwoli uruchomić 
procesy umożliwiające prawdziwą medytację. Bez właści-
wego kontekstu, techniki medytacyjne staną się jedynie 
praktyką „w czasie której warunkujesz siebie, zakłamujesz, 
stosujesz autosugestię czy wytwarzasz sztuczne emocje 
lub stany hipnotyczne i w rezultacie usypiasz, zamiast się 
budzić” (Nord 2014: 24). Natomiast odpowiednie przygo-
towanie i określenie długofalowego celu (np. wskazywane 
przez Bodhidharmę rozpoznanie natury własnego umysłu) 
pozwoli na dalsze rozwijanie świadomości, niezakłamaną 
obserwację umysłu i odkrywanie siebie w coraz pełniejszy 
sposób.

Doskonalenie rozpoznawania 
rzeczywistości

Jednym z ważnych wyznaczników medytacji zdaniem 
nauczycieli duchowości jest to, że wzmacnia ona kon-
takt z rzeczywistością (Krishnamurti 1989; Nord 2014; 
Macbeth 1998). Najlepiej, by proces ten został zapocząt-
kowany przed rozpoczęciem praktykowania technik medy-
tacyjnych, a medytacja powinna go wzmocnić i pogłębić.

Wzmocnienie kontaktu z rzeczywistością wiąże się 
z uświadomieniem sobie tego, w jaki sposób się ją zakła-
muje. Rozpoznawanie błędów w percepcji i rozumieniu 
rzeczywistości można rozpocząć od poziomu psycholo-
gicznego (np. zaobserwowanie znaczenia przekazu mię-
dzygeneracyjnego dotyczącego odbioru konkretnych zda-
rzeń czy osób). Nord zakreśla kilka obszarów obserwacji 
własnego nieadekwatnego postrzegania i kreowania rze-
czywistości, której celem ma być demontaż iluzji (Nord 
2014). Zaobserwowanie u siebie powszechnych błędów 
w percepcji rzeczywistości może zainspirować do dalszych 
poszukiwań i refleksji na temat tego, czy rzeczywistość od-
bierana jako realna jest taką faktycznie, czy stanowi je-
dynie efekt snu toczącego się w umyśle nieświadomego 
człowieka. Krishnamurti natomiast wskazuje na skłonność 
człowieka do chęci powtarzania doświadczeń i interpreto-
wania tego, co nieznane w poznanych wcześniej katego-
riach (Krishnamurti 1989). Taki zabieg powoduje fałszowa-

nie odbioru rzeczywistości, jak również może przyczynić 
się do spowolnienia procesu doskonalenia się poprzez 
projektowanie zmiany w kierunku zgodnym z dostępnymi 
wyobrażeniami, a nie z realnym otwieraniem się na to, co 
nowe, a zatem nieznane.

Zafałszowane widzenie rzeczywistości, zdaniem Nor-
da, jest wynikiem funkcjonowania różnych władz umysłu, 
między innymi wyobraźni. Mówi on: „Wyobraźnia bywa 
oprawą rzeczywistości, otulającą zasłoną. Czyni rzeczywi-
stość bardziej przystępną i sprawia, że odbieramy ją jako 
bardziej zrozumiałą” (Nord 2015: 225). Jednak pozorne 
rozumienie nie musi wskazywać na prawdziwość zrozu-
mianego zjawiska: „to, że coś sobie wyobrażasz, to też 
wcale nie znaczy, że to istnieje; to, że coś interpretujesz, 
wcale nie znaczy, że Twoja interpretacja odnosi się do cze-
gokolwiek” (Nord 2015: 98).

W toku dalszej pracy nad doskonaleniem siebie Nord 
proponuje rozpoznawanie wewnętrznego znaczenia uży-
wanych słów. Nie chodzi o ich konwencjonalne użycie 
w codziennej komunikacji, lecz o wewnętrzny obraz, który 
tkwi w przekonaniach i nastawieniach związanych z poję-
ciem, do którego dany termin się odnosi. Wewnętrzną, 
subiektywną zawartość pojęcia nazywa on „wewnętrznym 
nieuświadomionym obiektem, na który składają się prze-
życia, emocje, wrażenia, poglądy, a często uprzedzenia 
i obsesje” (Nord 2014: 97). Ten wewnętrzny obiekt jed-
nostka projektuje na rzeczywistość, imputując jej istnie-
nie, a przez to wyznacza możliwe formy działania. Dana 
jednostka będzie działała w taki sposób, jakby projekto-
wana przez nią rzeczywistość była prawdziwa. Docieka-
nie wewnętrznego znaczenia poszczególnych słów jest 
stopniowym odkrywaniem obrazu świata, na bazie któ-
rego możliwe jest budowanie owego znaczenia. Ludwig 
Wittgenstein (Wittgenstein 2001) w swoich notatkach 
opublikowanych jako zbiór myśli pt. O pewności pisze, że 
myśl dotycząca obrazu świata może być nigdy niewypo-
wiedziana, choć można o niej wnioskować na podstawie 
działań dokonywanych przez człowieka. Wittgenstein 
wskazuje również na jeden z celów podtrzymywania już 
uznanego obrazu świata – jest to zachowanie poczucia 
spokoju, czyli uniemożliwienie wprowadzenia do umy-
słu stanu niepokoju, niepewności związanej z niewiedzą, 
niezdolność do przyznania się do własnej niewiedzy. Zda-
niem filozofa łatwiej jest utrzymywać wyuczony już obraz 
świata, dopasowując do niego wszystkie doświadczenia 
w sposób utrzymujący spójność obrazu, niż przyznać się 
do bezpodstawności przekonań, które stały się podwaliną 
do zbudowania owego obrazu świata. Przyjęcie tego fak-
tu wywołałoby niepokój i wymagałoby porzucenia ułudy 
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spokoju, co dla wielu ludzi okazałoby się zbyt wysoką ceną 
za uzyskanie świadomości. Być może sen o spokoju chroni 
ich przed doświadczeniem niepokoju, którego nie byliby 
w stanie znieść.

Spokój umysłu wynikający z utrzymywania posiada-
nego już obrazu świata, o którym pisze Wittgenstein, nie 
jest oczywiście tym samym spokojem, o którym mówi się 
w kontekście rozwijania doświadczenia medytacyjnego. 
Należałoby go raczej określić jako pozorny spokój, bezruch 
wynikający z tłumienia niewiedzy, która stanowi podstawę 
budowania obrazu świata, wynikający z braku świadomości 
ogromnej liczby nieskoordynowanych myśli, w przeciwień-
stwie do samatha – spokoju wynikającego z rozpoznania 
i uspokojenia umysłu (Dhamma, Bodhi 2000). Na pozorne 
podobieństwo między tymi stanami zwraca uwagę między 
innymi Krishnamurti: „Rezultatem świadomości jest mil-
czenie. Milczenie wymuszone przez myśl jest zastojem, jest 
martwe, ale milczenie, które przychodzi, gdy myśl zrozu-
miała swój początek, swą naturę, gdy zrozumiała, dlaczego 
żadna myśl nie jest nigdy wolna, a zawsze stara, takie mil-
czenie jest medytacją” (Krishnamurti 1989: 72).

Wspomniane wyżej błędy w postrzeganiu i interpreto-
waniu rzeczywistości można obserwować zarówno w czasie 
wykonywania ćwiczeń medytacyjnych, jak i w codziennym 
życiu. Ciągła praktyka obserwacyjna ułatwia zachować cią-
głość w procesie medytacyjnym, którego jedną z funkcji jest 
budzenie świadomości.

Rozpoznawanie mechanizmów samooszukiwania się 
jest ważne między innymi dlatego, że dopóki nie jest się 
świadomym realnej motywacji konkretnych działań, pier-
wotnego źródła, które stało się podstawą dokonania danej 
czynności, dotąd będzie się błędnie rozpoznawać zakres 
własnej wolności i utożsamiać się z przypadkowymi ele-
mentami zamiast z istotowymi. Umiejętność dokonywania 
racjonalizacji sprawia, że łatwo pomylić się w ocenie źródła 
aktywności i przypisać własnemu zachowaniu nieistniejące 
intencje. Brak świadomości w tym zakresie silnie wiąże się 
z utrzymywaniem nieadekwatnego obrazu samego siebie. 
Utrzymywanie obrazu to w zasadzie jedyne, co pozostaje 
w momencie, gdy nie ma się dostępu do tego, co faktycz-
nie jest naturalnym zachowaniem, wypływającym z danej 
jednostki, a co jest jedynie uwarunkowanym, wyuczonym 
sposobem działania i samookreślania.

Podsumowanie

Potraktowanie medytacji jako procesu budzenia jest 
funkcjonalnym podejściem do zagadnienia, użytecznym 
raczej dla osób chcących się doskonalić niż do prowadzenia 

badań empirycznych. Takie rozumienie pomaga pamiętać 
o długofalowym celu medytacji, jakim jest uzyskanie świa-
domości i rozpoznanie natury własnego umysłu. Zanim to 
nastąpi, osoba praktykująca powinna pozostawać nieufna 
wobec własnego odbioru rzeczywistości i nadawania mu 
miana prawdziwości, a względem praktyki utrzymywać po-
stawę chęci ciągłej korekty. Uznanie wytworów własnego 
umysłu za śnienie jest równoczesnym przyznaniem się do 
własnej niewiedzy i stanowi bardziej funkcjonalny punkt 
wyjścia w uzyskiwaniu właściwej orientacji i pewniejszej 
wiedzy dotyczącej realności, niż pewne założenie, że wła-
sne rozpoznanie jest słuszne i ostateczne.

Bibliografia

1. Bodhidharma, (1997) Kazania, Wrocław: Pracownia „Borgis”.
2. Dhamma U.R., Bodhi B., (2000) Comprehensive Manual of Abhidham-

ma, Onalaska: BPS Pariyatti Editions.
3. Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K., Opyrchał U., (2015) Porówna-

nie psychologicznych i religijnych koncepcji rozwoju człowieka doro-
słego [w:] Kałużna-Wielobób A., (red.), Specyfika rozwoju człowieka 
dorosłego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

4. Krishnamurti J., (1989) Wolność od znanego, Warszawa: Wydaw-
nictwo Pusty Obłok.

5. Macbeth J., (1998) Medytacja dla poszukujących zdrowia i we-
wnętrznego spokoju, Warszawa: Agencja Wydawnicza COMES.

6. Main J., (2007) Ścieżka medytacji, Kraków: Wydawnictwo WAM.
7. Nord N., (2014) Sztuka Trzech Miłości, Kraków: Wydawnictwo An-

tares.
8. Nord N., (2015) Prosperity Training, Kraków: Wydawnictwo Antares.
9. Nord N., (2016) Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, Kraków: Wy-

dawnictwo Antares.
10. Teresa od Jezusa, (1577/1987) Twierdza Wewnętrzna [w:] Teresa 

od Jezusa, Dzieła, tom II, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów 
Bosych.

11. Wittgenstein L., (2001) O pewności, tłumaczenie Szczubiałka M., 
Warszawa: Wydawnictwo KR.

12. Xue S-W., Tang Y-Y., Tang R., Posner M.I., (2014) Short-term medi-
tation induces changes in brain resting EEG theta networks, “Bra-
in and Cognition”, nr 87.

13. Zangpo Y., (1986) Otwarcie, relaks, medytacja, czyli jak medytować, 
Kraków: Athanor.



Sylwia Gutowska – Szkolenia odpowiedzią na potrzebę...

37

Sylwia Gutowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Szkolenia odpowiedzią 
na potrzebę rozwoju?

Trainings as an answer
 for the skills improvement needs?

Stanislaw Lem said: “if people had done only what appeared 
to be possible, we would live in caves till today”. The pursuit of de-
velopment is an inherent of human trait. Today it is also an require-
ment of the environment in which we operate. Employers expect 
us to continuously improve skills. Previously acquired knowledge 
and skills are only the foundation, a springboard for further devel-
opment. In response to the needs of a rapidly growing market of 
training services. This article is an critical analysis of the training 
service market. It is also an attempt to answer the question of the 
wage of self-development. In addition the paper shows the way of 
shaping the image of development actions and Human Resources 
staff, in the available products of mass culture. 

Keywords: training effectiveness, development, training, busi-
ness trainer.

Stanisław Lem powiedział kiedyś: „Gdyby ludzie robili tylko to, 
co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach”. 
Dążenie do rozwoju jest immanentną cechą człowieka. Współcze-
śnie stało się również wymaganiem środowiska, w którym przyszło 
nam funkcjonować. Pracodawcy oczekują od nas stałego ponosze-
nia kwalifikacji. Dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności mają 
być tylko fundamentem i trampoliną do dalszego rozwoju. W od-
powiedzi na te potrzeby prężnie rozwija się rynek usług szkolenio-
wych. Wizerunek szkoleń i trenerów biznesu nie pozostaje jednak 
nieskazitelny. Niniejsze opracowanie stanowi krytyczną analizę ryn-
ku szkoleniowego i próbę odpowiedzi na pytania o wagę rozwoju 
osobistego oraz na to, w jaki sposób kształtowany jest obraz działań 
rozwojowych i kadry Human Resources w dostępnych wytworach 
kultury masowej.

Słowa kluczowe: efektywność szkoleń, rozwój, szkolenia, trener 
biznesu.
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Dążenie do rozwoju jako immanentna
 cecha człowieka

„Kto się nie rozwija, ten się cofa”, Sky is the limit – to 
tylko niektóre z rozlicznych haseł obrazujących to, jak bar-
dzo pożądanym, a jednocześnie popularnym kierunkiem 
w ostatnich latach stało się dążenie do doskonalenia. Nie 
będzie chyba przesadą, jeśli nazwie się go swego ro dzaju 
kultem stałego rozwijania kompetencji, który owładnął 
chyba wszystkie wymiary życia: zawodowy, interpersonal-
ny, emocjonalny i poznawczy. Dla sprostania wymaganiom 
współczesności jesteśmy wręcz zmuszeni poszerzać wa-
chlarz posiadanych umiejętności. Spoczywanie na laurach 
nie jest bowiem tym, czego oczekuje rynek i pracodawcy. 
Mamy nie tylko odpowiadać, ale czasami wręcz wyprzedzać 
rosnące potrzeby odbiorców naszych produktów i usług. 
Nasz życiorys powinien być bogaty w dodatkowe umiejęt-
ności, przydatne na stanowisku pracy oraz w szereg certyfi-
katów, które mają potwierdzać posiadaną wiedzę i umiejęt-
ności. Podstawowa wiedza i umiejętności zapewniane nam 
przez system edukacji to często za mało, szczególnie kiedy 

gra toczy się o wysoką stawkę, jaką jest atrakcyjne stanowi-
sko. Dlatego też chętnie korzystamy z dodatkowych kursów 
czy szkoleń, które mają wzbogacić nasz życiorys i wzmocnić 
naszą pozycję w oczach potencjalnego pracodawcy. Biorąc 
z kolei pod uwagę perspektywę pracodawców, można za-
uważyć, że tym, co wskazywane jest jako atuty organizacji, 
a co często podkreślane jest w ogłoszeniach o pracę i ma 
zmotywować do ubiegania się o określoną posadę, są ha-
sła typu: „praca w dynamicznym zespole zapewniającym 
rozwój”, „system szkoleń rozwojowych” lub „możliwość roz-
woju w międzynarodowej organizacji.” Przyjąć więc można, 
że rozwój stał się swego rodzaju kartą przetargową w ry-
walizacji o miejsce pracy, ale też o samych pracowników. 
Organizacje oczekują rozwoju na określonym poziomie, ale 
również ten rozwój, przynajmniej na poziomie deklaratyw-
nym, zapewniają. W tym miejscu należałoby sobie zadać 
pytania: Skąd w ogóle ten pęd ku rozwojowi? Na ile jest on 
obecny w religii i nauce? Kiedy przekraczamy tę „magiczną” 
barierę, w której kończy się świadomy rozwój, a rozpoczyna 
nieskoordynowana pogoń za kolejną porcją, w istocie dru-
gorzędnej dla nas, wiedzy? Jak procesy rozwojowe i pra-
cownicy obszaru Human Resources ukazywani są w wytwo-
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rach kultury masowej? Na te i inne pytania postaram się 
odpowiedzieć w dalszej części niniejszego opracowania.

Jednym z fundamentalnych pytań jest pytanie o to, 
dlaczego człowiek się rozwija. Oczywiście nie ma na nie 
jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ z jednej strony 
– motywacje bywają różne, z drugiej – rozwój może na-
stępować w wielu obszarach i w każdym z nich chęć czy 
potrzeba rozwoju może wynikać z rozbieżnych pobudek. 
Rozwój intelektualny na przykład wynika z potrzeby budo-
wania i pogłębiania wiedzy i umiejętności, które mogą być 
wykorzystywane dla zwiększenia efektywności zawodo-
wej, konieczności sprostania oczekiwaniom pracodawców, 
możliwości rozwiązywania problemów codziennego życia, 
czy po prostu – jak wskazują A. Kozak i M. Łaguna (2009: 
11): „do urzeczywistnienia swoich możliwości”. Rozwój 
społeczny oznacza umiejętność nawiązywania głębszych 
i trwalszych relacji z innymi ludźmi, zaś rozwój emocjonal-
ny – wgląd w siebie, umiejętność rozpoznawania własnych 
emocji i wykorzystywania ich w codziennym współdziała-
niu. Rozwój moralny na wysokim poziomie umożliwia nam 
stawanie się lepszymi ludźmi, postępowanie według zasad 
moralnych i etycznych, zaś rozwój duchowy – budowanie 
i umacnianie własnej wiary czy to w Boga, czy w określone 
systemy filozoficzne. I wreszcie rozwój fizyczny, następujący 
mimo naszej woli, dzięki któremu możemy funkcjonować 
samodzielnie, bez pomocy innych ludzi, w świecie (Żak 
2015; por.: Kozak, Łaguna 2009). Najdoskonalszym rozwią-
zaniem byłoby to, gdyby rozwój we wszystkich wymienio-
nych dziedzinach następował równolegle względem siebie, 
wiemy jednak doskonale, że rozwój wymaga wysiłku i cza-
su, a co za tym idzie – najczęściej inwestujemy w wybrany 
obszar kosztem innego. Być może wyjaśnia to, dlaczego 
wielcy uczeni mieli takie braki w zakresie budowania więzi 
społecznych, zaś wielcy sportowcy mieli trudność w nazy-
waniu własnych emocji. Znaczy to również, że wbrew temu, 
co oferuje rynek, nie ma jednego, uniwersalnego szkolenia 
czy nawet programu rozwojowego, które niosłoby ze sobą 
„zwiększenie potencjału życiowego” lub „odkrycie głębi 
swoich możliwości” we wszystkich aspektach życia.

Miejsce rozwoju w religii
 i koncepcjach teoretycznych

U podstaw każdego z wielkich systemów religijnych 
leży założenie o konieczności, a nawet obowiązku, dążenia 
człowieka do stawania się lepszym, walki z przeciwnościami 
losu i pokonywania słabości. Buddyzm jest chyba tą religią, 
w której obszar ten jest szczególnie silnie akcentowany. Cha-
rakteryzowany jest jako pozbawiony dogmatów, uniwersalny 

i zajmujący się dobrem wszystkich jednostek i społeczeństw 
system, nastawiony na przekształcanie i doskonalenie umy-
słu. Słowo „Budda” oznacza zresztą „przebudzony” i nie de-
finiuje Boga, ale „najbardziej rozwiniętą duchowo, doskona-
łą istotę” (Maślankowski 1996: 3). Zgodnie z Nauką Buddy, 
cztery zasadnicze cnoty, które prowadzą do szczęścia w przy-
szłym życiu to:

• wiara i zaufanie do wartości duchowych, moralnych, 
ale też intelektualnych;

• unikanie niszczenia życia i agresji w różnych jego ob-
szarach;

• realizacja dobrych uczynków;
• rozwój w kierunku pogłębiania własnej mądrości 

i całkowitego duchowego wyzwolenia;

W buddyzmie uwaga jego wyznawców nakierowana jest 
na prawe życie w pokoju, dojrzałe i odpowiedzialne postępo-
wanie, a także wiarę w otrzymane Nauki Buddy i dążenie do 
osiągnięcia stanu najwyższego rozwoju duchowego i moral-
nego (Maślankowski 1996: 28). Założenia o dążeniu człowie-
ka do rozwoju obecne są również w naukach filozofów i psy-
chologów. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj chociażby 
heglowska koncepcja wielkich jednostek, idea nadczłowieka 
zapoczątkowana przez F. Nietzschego lub teoria rozwoju psy-
chospołecznego E. Eriksona, w ramach której autor zakłada 
osiąganie wyższego poziomu integracji osobowości dzięki 
pokonywaniu kolejnych kryzysów rozwojowych.

Ciekawą ideę dotyczącą rozwoju w kontekście organizacji 
prezentuje P. M. Senge – twórca i propagator pojęcia orga-
nizacji uczących się. Autor (2012) przyjmuje, że organizacja 
ucząca się to miejsce, w którym pracownicy stale mogą uczyć 
się, rozwijać i podnosić poziom swojej wiedzy i kompetencji. 
Dodatkowo, tego rodzaju organizacje wspierają pracowników 
w rozumieniu ich potrzeb związanych z doskonaleniem i pod-
noszeniem kwalifikacji oraz zachęcają i stwarzają optymalne 
warunki do tego rodzaju działań. Organizacja ucząc się tym 
samym uzyskuje możliwość kreowania swojej przyszłości. Tym, 
co warunkuje uznanie organizacji za uczącą się, a jednocześnie 
jest kluczowe dla zrozumienia pojęcia organizacji uczącej się, 
są dyscypliny. Dyscyplina definiowana jest przez autora jako 
zbiór określonych sposobów i zasad postępowania, które przy 
praktycznym wykorzystaniu stają się podstawą ciągłego dosko-
nalenia. P. M. Senge wyróżnia pięć takich dyscyplin:

• osobiste mistrzostwo – doskonalenie kwalifikacji za-
wodowych, otwartość i gotowość do stałego posze-
rzania swoich granic, przy czym, samodoskonalenie 
nie powinno być celem samym w sobie, ale powinno 
mieć wymiar jak najbardziej praktyczny i umożliwiać 
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w co-
dziennej pracy;



Sylwia Gutowska – Szkolenia odpowiedzią na potrzebę...

39

• modele myślowe – umiejętność dostrzegania, roz-
poznawania i eliminowania własnych ograniczeń, 
schematów, stereotypów, determinujących sposób 
postrzegania świata i myślenia, co ma sprzyjać odrzu-
ceniu konserwatyzmu, który hamuje rozwój i możli-
wość wprowadzania zmian;

• wspólna wizja – uwzględniająca jednocześnie indywi-
dualne oczekiwania i preferencje, gdyż wtedy wzma-
ga się motywacja w dążeniu do wspólnego celu; 
wspólna wizja to nie tylko suma wizji poszczególnych 
pracowników organizacji, to identyfikacja z celami 
organizacji i wspólne poczucie misji;

• zespołowe uczenie się – gotowość do współpracy, dia-
logu, dyskusji, dzielenia się pomysłami, dociekliwość 
poznawcza, wypracowywane wspólnie idee; zdaniem 
autora zespół jest podstawowym ogniwem uczenia 
się, zaś inteligencja zespołowa może przekraczać 
sumę inteligencji poszczególnych członków zespołu;

• myślenie systemowe – tytułowa „piąta dyscyplina” 
z książki P. M. Senge (2012); szerokie spojrzenie, obej-
mujące nie pojedyncze zjawisko, ale również jego 
strukturę, szeroki kontekst, komponenty i powiązania 
miedzy nimi. Widzenie relacji, a nie tylko poszczegól-
nych obiektów, charakteru zmian w czasie, a nie po-
jedynczych obrazów. Myślenie systemowe umożliwia 
wychwycenie unikatowości i oryginalności zjawiska, 
a także zrozumienie mechanizmów rządzących zmianą.

Choć już Heraklit z Efezu powiedział: „ Jedyną stałą rze-
czą w życiu jest zmiana”, to szczególnie współcześnie, po-
stępujący proces globalizacji pociąga za sobą permanentną 
zmianę i dynamiczny rozwój w wielu obszarach życia. Bez 
względu na status społeczny, kraj zamieszkania, osobistą 
motywację do rozwoju, musimy elastycznie dostosowywać 
się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, ekono-
micznej, politycznej. Organizacje uczące się to przyszłość 
świata biznesu, bo jedynie one będą w stanie sprostać ro-
snącym wymaganiom odbiorców swoich produktów i usług. 
Jedyne rozwiązanie to podążanie z duchem czasu, szcze-
gólnie, że parafrazując słowa P. M. Senge (2012) – nasze 
przyszłe problemy wynikają z dotychczasowych, nieade-
kwatnych względem nich rozwiązań.

Rozwój jako cel sam w sobie?

Sam rozwój w kierunku doskonalenia swojego warsz-
tatu czy specjalizacji w jakiejś dziedzinie bynajmniej nie 
jest czymś złym, rozwój postrzegany jest wszakże jako coś 
pozytywnego i wartościowego. Jak wskazano już wcze-

śniej – rozwój i dążenie do wzbogacenia duchowego jest 
fundamentalną zasadą trzeciej największej religii świata, 
dostępny jest w koncepcjach i teoriach naukowych najwy-
bitniejszych myślicieli, wobec czego, jako takiego w żaden 
sposób nie można go deprecjonować. W Słowniku współ-
czesnego języka polskiego rozwój definiowany jest jako 
„proces zmian prowadzący do ulepszenia czegoś, zwięk-
szenia czegoś, osiągnięcia poziomu wyższego pod jakimś 
względem; postęp” (Dunaj 1996: 1022). Wśród terminów 
bliskoznacznych pojęcia „rozwój” powszechnie wskazuje 
się między innymi: wzrost, zmianę, postęp, progres, ewo-
lucję, rozkwit czy innowację. Rozwój czy proces rozwoju 
traktowany jest na bazie tychże wyjaśnień jako środek do 
realizacji wyższego celu, swoistego rodzaju droga wiodą-
ca do urzeczywistnienia określonych planów czy aspiracji, 
czy – używając terminologii M. Rokeacha (1973; za: Misztal 
1980), wartość instrumentalna, prowadząca do osiągnięcia 
wartości ostatecznych.

Współcześnie jednak daje się zaobserwować niepoko-
jące zjawisko. Otóż rozwój na skali wartości przesuwa się 
coraz bardziej w kierunku wartości ostatecznych, określa-
nych jako najistotniejsze cele ludzkiego życia, a więc celu 
samego w sobie. Stąd też możemy spotkać się ze stwierdze-
niami typu: „skupiam się na rozwoju osobistym” lub wręcz 
„moje zainteresowania to rozwój osobisty”. Być może to 
wina nieprecyzyjnego języka, być może jednak następuje 
pewne wyjałowienie pojęcia rozwoju, czy bardziej celu, ja-
kiemu ten rozwój służy. 

Same instytucje stojące na straży rozwoju podsycają 
ten nieskoordynowany pęd, oferując na przykład rabaty 
na drugi i kolejne kierunki studiów podyplomowych, kursy 
i szkolenia. Wartość kolejnych już dyplomów dla potencjal-
nego odbiorcy jest znikoma (ba! taka nadmiarowość może 
być źle postrzegana na rynku pracy), a jednak różnego ro-
dzaju kursy cieszą się niezmiennym zainteresowaniem.

Działania rozwojowe i kadra
 Human Resources w kulturze masowej

W ślad za modą i zapotrzebowaniem na działania 
rozwojowe prężnie rozwija się obszar usług szkoleniowo-
-doradczych. W źródłach internetowych bez trudu odnaj-
dziemy setki firm o takim profilu, a większość korporacji 
może poszczycić się własną kadrą trenerów wewnętrznych, 
będących elementem rozbudowanych struktur Human Re-
sources. Przegląd dostępnych źródeł wskazuje, że szkolenia 
w kulturze popularnej i generalnie rzecz ujmując – działy 
Human Resources – nie są okryte najlepszą sławą. Trene-
rzy biznesu prezentowani są jako osoby niekompetent-
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ne, a szkolenia przez nich prowadzone nie wnoszą nowej 
wartości w życie uczestników (polska komedia Och Karol 2 
z 2011 roku prezentuje głównego bohatera – trenera biz-
nesu – jako osobę nieodpowiedzialną, która spóźnia się na 
prowadzone przez siebie szkolenie ponad godzinę, zaś tylko 
dzięki sprytowi udaje jej się wyjść z opresji obronną ręką; 
amerykański serial Biuro z 2005 roku obnaża zupełny brak 
nie tylko warsztatu trenerskiego, ale również inteligencji 
i taktu u jednego z bohaterów, pracownika działu personal-
nego, który podejmuje się przeprowadzenia szkolenia z za-
kresu różnic kulturowych). Obok trenerów biznesu, również 
pozostali pracownicy działów personalnych uznawani są za 
osoby o niskiej wartości dla firmy. Prezentowani są jako 
główne cele dowcipów (polska komedia Wyjazd integra-
cyjny z 2011 roku ukazuje nowego dyrektora personalne-
go firmy jako osobę starającą się ratować całe wydarzenie 
przed katastrofą, na drodze stają mu jednak inni, dowcipni 
pracownicy firmy, którzy obierają go sobie za cel żartów) 
lub niereformowani zwolennicy biurokracji i bezdusznych 
procedur, którzy nie znajdują w swojej pracy wystarczającej 
empatii, by realizować zadania, do których ich działy zosta-
ły powołane (amerykański serial Korporacja według Teda 
z lat 2009-2010 prezentuje Janet S. Crotum – pracownicę 
działu personalnego, według której błąd systemu i omył-
kowe usunięcie akt pracownika wymaga jego ponownego 
aplikowania na stanowisko) (Żak 2016). Co więcej – również 
przedstawiciele biznesu nie darzą szczególnym szacunkiem 
pracowników HR-u, co bardzo dobrze wyrażone zostało 
w jednym z dialogów zaprezentowanych w serialu Biuro, 
kiedy to w jednej ze scen, na pytanie menedżera o to, czy 
jest coś gorszego niż ktoś z działu HR, jego asystent odpo-
wiada: „Dwóch z działu HR”! (Żak 2016: 161). Podział na 
„My” i „Oni” jako podział między centralą firmy a biznesem 
– strukturami sprzedażowymi lub innymi oddziałami firmy 
wydaje się z resztą być dość jasno zaznaczony i to nie tylko 
na łamach filmów i seriali. Bardzo ciekawym przykładem 
tego, jakie jest powszechne przekonanie na temat działów 
personalnych, znajduje się w filmie reklamowym portalu 
HR.com, kiedy to dzieci wypowiadają się na temat pracow-
ników obszaru Human Resources w następujący sposób: 
„Kiedy dorosnę, chcę pracować w HR. Chcę wypruwać so-
bie żyły przez czterdzieści godzin tygodniowo. Pięćdziesiąt 
godzin tygodniowo. Sześćdziesiąt godzin tygodniowo. I być 
postrzeganym tylko jako koszt. (…) Chcę być kierownikiem 
działu HR, który spędza miesiące, badając nowe systemy 
zarządzania wydajnością. Systemy śledzenia aplikacji, sys-
temy planowania awansów. Tylko po to, by usłyszeć, że nie 
ma na to budżetu. (…) Kiedy dorosnę, chcę być trenerem 
biznesu. I spędzać całe tygodnie w podłych hotelach. Orga-
nizować gry integracyjne dla dorosłych ludzi, którzy oczywi-

ście docenią mnie, siedząc przy biurku i surfując w necie” 
(Żak 2016: 176-177).

Z perspektywy uczestników część szkoleń może być po-
strzegana przede wszystkim jako okazja do odpoczynku od 
codziennych zadań, urozmaicenia tygodnia pracy, a w przy-
padku szkoleń wyjazdowych – delegacji do innego miasta, 
rozrywki (o czym zresztą mowa według przywołanych da-
lej autorów), możliwość poznania nowych ludzi o zbliżo-
nych celach biznesowych i trudnościach, z jakimi spotykają 
się w codziennej pracy. Tego rodzaju postawy mogą mieć 
źródło w niedopasowaniu oczekiwań uczestników wzglę-
dem programu szkolenia lub wręcz obowiązku służbowym 
udziału w szkoleniu. Z pomocą tej kategorii uczestników 
przychodzi pewien dostępny na rynku poradnik, którego 
odkrycie było dla Autorki niniejszego opracowania nie lada 
zaskoczeniem. Książka Praktyczny przewodnik dla uczestni-
ków szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie adresowana 
jest do osób biorących udział w szkoleniach, ale po części 
również do trenerów i pracowników działów Human Reso-
urces. Autorzy, psychologowie i jednocześnie trenerzy biz-
nesu z wieloletnim stażem, dokonują bowiem w pierwszej 
części publikacji krytycznej analizy rynku szkoleniowego, 
wskazując na przyczyny nieefektywności działań szkolenio-
wych i jednocześnie dając wskazówki sprzyjające zwiększe-
niu ich skuteczności. Już na samym wstępie autorzy (Wa-
recki 2006: 5) zaznaczają: „zaryzykowalibyśmy twierdzenie, 
że gdyby pozostawić decyzję uczestnikom szkoleń, to całe 
mnóstwo firm szkoleniowych, zajmujących się ’miękkimi 
kompetencjami’, nie miałoby co robić i to niekoniecznie 
dlatego, że źle szkolą, ale – według naszych obserwacji – 
w wielu wypadkach nabywane umiejętności w niczym nie 
poprawiają sytuacji pracownika w firmie, nie przekładają 
się na jego ścieżkę kariery. Szkolenia stają się sztuką dla 
sztuki albo okazją do rekreacyjnego spotkania towarzyskie-
go przy piwie (…), organizowane są tak, by odpowiadały 
zainteresowaniom prowadzących i jedynie deklaratywnie 
uwzględniają uwarunkowania, w jakich musi funkcjonować 
uczestnik szkoleń”. Co więcej – „hasłowość i fasadowość 
zagościła na dobre w wielu firmach w polskim HR i odbywa 
się swego rodzaju „haerowe malowanie trawy na zielono”, 
czyli przerzucanie się modnymi hasłami i koncepcjami, na-
tomiast – poza sprawami „kadrowymi” – działy HR nie peł-
nia służebnych zadań wobec pracowników” (Warecki 2006: 
6). Druga część książki to swego rodzaju przewodnik, czy, 
jak twierdzą autorzy – „życiowy słownik szkoleń” (Warecki 
2006: 22), w którym odnaleźć można szereg definicji i wska-
zówek dotyczących tego, co zawarte jest w tytule publikacji, 
czyli „jak przeżyć każde szkolenie”. Jego lektura nie napa-
wa optymizmem osób na co dzień prowadzących szkolenia 
i realnie zaangażowanych w swoją pracę. Przytoczone de-
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finicje, często w sposób prześmiewczy, uwypuklają jeszcze 
bardziej to, co opisano w pierwszej części książki, a zatem 
różnego rodzaju braki i luki towarzyszące procesom rozwo-
jowym i działom personalnym. Autorzy w taki oto sposób 
definiują szkolenia: „Szkolenia – ten tylko się dowie, kto… 
no właśnie. To niezbędna metoda przystosowania firmy 
do jednej stałej rzeczy, jaką jest zmienny rynek. Są nawet 
tacy, którzy twierdzą, że współczesna firma to firma uczą-
ca się, ale to raczej nie jest prawda, jeśli wziąć pod uwagę 
doświadczenia krajowe. Może wtedy, kiedy poziom wyszko-
lenia pracowników i kadry menedżerskiej będzie bardziej 
istotny niż… sami wiecie jakie sprawy” (Warecki 2006: 119). 
Autorzy nie opisują całego obszaru Human Resources jako 
takiego, sporo miejsca poświęcają natomiast osobie trene-
ra prowadzącego szkolenia. Wskazują przy tym na trzy ob-
szary dotyczące jego pracy – wiedzę, rozwój w dziedzinie, 
którą się zajmuje oraz jego osobowość. Poniżej przytaczam 
najciekawsze fragmenty: 

• „wiedza trenera – zadajmy sobie niebezpieczne py-
tanie: czy trener ma prawo być głupi, co stanowi 
ekstrapolację i egzemplifikację tezy F. H. Nietzsche-
go, brzmiącej: „Ludzie mają prawo być głupi”? (…) 
Trener ma prawo być głupi, a nawet nie wiedzieć 
niektórych rzeczy; problem w tym, żeby nie uważał 
siebie za najnowsze wcielenie Zaratustry. Próżność 
zabija. Warto zatem pamiętać słowa Seneki: docen-
do discimus, tj. „ucząc innych sami się uczymy” – 
i tyle” (Warecki 2006: 137);

• „rozwój osobisty trenera – jak w każdym zawo-
dzie, trzeba dużo pracować, zbierać doświadczenia, 
uczyć się, próbować przypodobać się komu trzeba, 
wykonywać prace pozbawione sensu i zbuntować 
się kilka razy. Potem przegląda się na oczy i zostaje 
realistą. Następnie popada się w rutynę, gorzknieje 
i umiera (…)” (Warecki 2006: 108);

• „osobowość (styl) trenera – to, co naszym zdaniem 
jest najważniejsze. (…) Najlepsza sytuacja ma miej-
sce wtedy, kiedy trener ma osobowość pokrewną 
zamawiającemu możliwie duży cykl szkoleń. Czasa-
mi, aby uzyskać zlecenie, w ogóle trzeba być spo-
krewnionym, ale to oddzielna historia. Sprawą nie 
do przeskoczenia jest to, że nie da się ukraść oso-
bowości trenera. Coraz częściej zachodzi podejrze-
nie, że trener ma kilka osobowości na różne okazje 
(a zwłaszcza, jeśli trochę wypije. Możliwy jest przy-
padek trenerskiego rozszczepienia jaźni. Dobrze jest, 
jeśli do tej swojej – pożal się Boże – osobowości 
trener (który się potem mądrzy, jakby wszystkie ro-
zumy pozjadał) dodał trochę wiedzy i umiejętności 
psychologicznych” (Warecki 2006: 94).

Autorzy (Warecki 2006: 130-133) pokusili się nawet 
o opracowanie typologii trenerów biznesu, w ramach której 
przytaczam tylko niektóre spośród bogatej listy 15 rodzajów:

• „Alchemik – kombinuje na sali jak może. Niewiele 
wie, ale wprost wychodzi ze skóry, aby coś tam gru-
pie przekazać (…)”;

• „Frustrat – jest genialny od dziecka, a tylko wrażenie 
siły i kłody rzucane pod nogi przez bezecnych wrogów 
uniemożliwiły mu zrobienie – należnej z racji nieprze-
ciętnych (jego zdaniem) predyspozycji osobowościo-
wych i intelektualnych – kariery albo w świecie nauki, 
albo biznesu, albo kultury, a najczęściej we wszystkich 
na raz (…)”;

• „Miluszek – jest tak miły, że nie trzeba przy nim her-
baty słodzić. Wychodzi z założenia, że nic wielkiego 
się nie stanie, jeśli nikogo niczego nie nauczy, więc 
główny nacisk kładzie na wyeliminowanie jakichkol-
wiek zapalnych momentów na treningu. Jego celem 
jest uzyskanie pozytywnych ocen w ankietach ewa-
luacyjnych (…). Jest szeroko wykorzystywany jeśli 
istnieje paląca potrzeba zagospodarowania budżetu 
szkoleniowego do końca roku”;

• „Terminator – nie zraża się niczym i nikim; aktywizo-
wanie grupy polega na systematycznym eliminowa-
niu osób w jakikolwiek sposób usiłujących zakłócić 
przebieg szkolenia (…)”;

• „Zegarmistrz – wszystko musi być realizowane co do 
sekundy w stosunku do uprzednio zaplanowanego 
i założonego scenariusza szkoleń (…)”.

Pełna lektura książki, która dość szeroko została zaprezen-
towana powyżej, w pełni obnaża rozliczne braki w procesach 
rozwojowych, które jak mniemam, są bardzo powszechne 
w różnego rodzaju organizacjach. Szkolenia, trenerzy i dzia-
ły Human Resources, zostają strącone z piedestału i ukazane 
niejednokrotnie w ciemnych barwach. Budowanie i kształto-
wanie potencjału pracowników to ogromna sztuka, wymaga-
jąca wiedzy, pracy i odpowiedzialności, tymczasem lektura ta 
wskazuje, że niestety niejednokrotnie brak tych przymiotów 
tym, którzy odpowiadają za politykę personalną. Pamiętać 
jednak należy, że autorzy publikacji nie opierają się w swych 
sądach na wynikach reprezentatywnych badań, a zatem ów 
głos w dyskusji nad kondycją rynku szkoleniowego, mimo że 
cenny, stanowi jedynie przejaw osobistych obserwacji.

Podsumowanie

Wyżej zaprezentowana analiza wskazuje jednoznacz-
nie, że podnoszenie kwalifikacji w służbie sprostania co-
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raz większym wyzwaniom rynku jest nieuniknione. Dy-
namiczny rozwój wszystkich obszarów naszego życia nie 
pozwala poprzestawać na tych technologiach, wiedzy, 
umiejętnościach i kompetencjach, które wykorzystujemy 
dziś. Konieczne jest realizowanie polityki organizacji uczą-
cych się – tworzenie optymalnych warunków do rozwoju 
pracowników, utrzymywanie w nich przekonania o zbioro-
wej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań 
i transfer w ramach organizacji najlepszych wypracowa-
nych praktyk. Jednym z podstawowych narzędzi rozwoju 
nadal pozostają szkolenia. Analiza dostępnych wytwo-
rów kultury masowej wskazuje, że często traktowane są 
bardziej jako forma rozrywki, aniżeli forma nabycia czy 
rozszerzenia cennych kompetencji. Przypisywanie im 
istotnej wagi możliwe będzie jedynie wówczas, kiedy ze 
strony działów personalnych podejmowane będą rzetel-
ne działania, sprzyjające jak najlepszemu dopasowaniu 
programów rozwojowych do rzeczywistych potrzeb ich 
odbiorców. Niezbędne jest miedzy innymi dokonywanie 
ocen stanowisk z punktu widzenia wymaganych na nich 
kompetencji, ocena pracownika przed i po zrealizowanym 
warsztacie, praktyka w miejscu pracy, ale również prze-
kazanie przynajmniej części odpowiedzialności za kształt 
ścieżki rozwojowej w ręce pracownika. Określenie tego, co 
jest dla pracownika rzeczywiście ważne, w jakim obszarze 
i kierunku chce się rozwijać, pozostawienie mu wyboru, 
z pewnością może zaowocować realnym wzrostem zain-
teresowania merytoryczną stroną szkoleń. Nie sposób, 
by kultura masowa zaprzestała korzystać z obrazu szkoleń 
i działów Human Resources w swoich wytworach, istotne 
jest jednak to, by prezentowany, miejscami nieco grote-
skowy obraz szkoleń, nie pokrywał się z tym, co uczestnicy 
zastają na sali szkoleniowej. Autorka opracowania, jako 
trener biznesu z kilkuletnim stażem, ale jednocześnie od-
biorca szkoleń dostrzega, że rynek działań rozwojowych 
jest bardzo zróżnicowany i obok szkoleń na wysokim po-
ziomie, na rynku dostępne są również takie szkolenia, 
które budują negatywny obraz całej branży szkoleniowej. 
Jak we wszystkich dziedzinach życia, tak i w tej niezbędna 
jest zbiorowa odpowiedzialność wszystkich pracowników 
obszaru Human Resources za jakość usług szkoleniowych 
dostarczanych ich odbiorcom.
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Wpływ doskonalenia jednostki 
na zapewnienie bezpieczeństwa

The impact of units improvement 
on ensuring safety

The term defense brings up many associations, but rarely 
this concept is associated with education. However, education 
and training, are a very important element of defensive capabil-
ity. The state’s strength and its security, according to Joseph Nye 
theory, are based on two segments – so called ,”hard power” and 
”soft power”. Both components make up the “prudent power”. In 
analyzing the issue of national security, we should not only consid-
er the economic and geographical potential, but also the factors 
which are the part factors of the “soft power” strategy.

Keywords: improvement, education, security, value, strategy.

Termin obronność przynosi wiele skojarzeń, rzadko jednak po-
jęcie to kojarzy się z edukacją. Wychowanie, kształcenie i doskona-
lenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła pań-
stwa i jego bezpieczeństwo, według teorii Josepha Nye, opiera się 
o dwa segmenty tak zwaną ,,twardą siłę” (ang. hard power) i ,,mięk-
ką siłę” (ang. soft power). Oba komponenty składają się na „rozważ-
ną potęgę” (ang. smart power). Analizując kwestię bezpieczeństwa 
państwa należy zatem rozpatrywać nie tylko potencjał ekonomiczny 
i geograficzny, ale również czynniki wpisane w strategię softpower. 

Słowa kluczowe: doskonalenie, edukacja, bezpieczeństwo, war-
tość, strategia.
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Nieustannie trwające konflikty i ataki terrorystyczne 
skłaniają do refleksji nad sposobami zapewnienia bezpie-
czeństwa. Niniejszy artykuł jest przyczynem do zaintereso-
wania się bezpieczeństwem w kontekście edukacji. Mimo 
rozwoju, ciągłych zmian na wszystkich płaszczyznach funk-
cjonowania społeczeństwa, nawet tych najbardziej pier-
wotnych, jakimi są podstawowe potrzeby człowieka, bez-
pieczeństwo nadal stanowi kluczową wartość.

Rozumienie i znaczenie bezpieczeństwa 
w literaturze 

Posługiwanie się terminem ,,bezpieczeństwo” jest tak 
częste, iż jego znaczenie nie zastanawia już nikogo oprócz 
metodologów. Wydarzenia świata współczesnego zmuszają 
jednak do refleksji nad tym zjawiskiem. Rozpatrując zagad-
nienie bezpieczeństwa nie należy ograniczać tego zjawi-
ska do konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych. Na 
stan bezpieczeństwa wpływa znacznie więcej czynników, 
których zagadnienia umieszczone są również w treściach 
edukacyjnych.

Bezpieczeństwo, jako zagadnienie, nie jest przypisane 
konkretnej dyscyplinie, należy zatem rozpatrywać je jako 
wartość transdyscyplinarną. Na potrzeby tego artykułu 

przedstawione zostanie kilka ujęć rozpatrywania terminu 
bezpieczeństwo. Pierwszym znaczeniem terminu bezpie-
czeństwo jest przedstawianie go, jako stanu. Formy tak de-
finiowanego terminu bezpieczeństwa przedstawia politolog 
D. Frei:

Rysunek 1. Bezpieczeństwo jako stan

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jakubczak R., Flis J., 
(2006) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania 
i strategie, Warszawa: Bellona. 
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Następnym sposobem definiowaniem terminu bez-
pieczeństwo jest przedstawianie go, jako nadrzędnej po-
trzeby, celu, motywu oraz wartości (Polcyn-Radomska 
2014: 216-233). Według teorii Maslowa bezpieczeństwo 
jest podstawową potrzebą człowieka. Według tej teorii 
zaspokojenie wyższych potrzeb jest możliwe tylko wów-
czas, gdy potrzeby niższego szczebla są już osiągnięte. 
Dążenie do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
na przestrzeni dziejów było i nadal jest aktualną ak-
tywnością człowieka. Pierwotnie, człowiek zmagał się  
z niebezpieczeństwami środowiska naturalnego, co zmoty-
wowało go do doskonalenia technik i narzędzi obronnych. 
Obecnie zaspokojenie bezpieczeństwa jest zadaniem jed-
nostki, państwa oraz instytucji międzynarodowych. 

Rysunek 2. Tabela Potrzeb A. H. Maslowa

Źródło: http://www.naukowiec.org/wiedza/psychologia/pi-
ramida-potrzeb-maslowa_2796.html [30.08.2016].

Stan Bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa nie jest 
czymś stałym, jest on płynny i zmienny. Dlatego bezpie-
czeństwo należy rozpatrywać również w kategorii procesu. 
Na rozumienie bezpieczeństwa jako procesu składają się 
między innymi (Jakubczak, Skrabacz, Gąsiorek 2008):

• działalność jednostek;
• działalność samorządów;
• działalność państw;
• działalność organizacji międzynarodowych.

Opinia publiczna oraz media często wyrażają stano-
wisko, jakoby zapewnieniem bezpieczeństwa miał zajmo-
wać się tylko prezydent, minister lub służby mundurowe.              
A. Bocheniewski przedstawia inne stanowisko dotyczące tej 
samej sprawy: „Walkę o byt i godność toczy nie rycerstwo 
raz na rok, ale każdy obywatel, każdego dnia o oczywisty 
i nadrzędny cel działań każdego społeczeństwa, jakim jest 
zawsze troska i walka o wzrost sił narodowych” (Boche-
niewski 1987).

Kolejną definicją bezpieczeństwa jest ujmowanie 
tego terminu jako wartości i głównego celu społeczeństw 
i jednostek. Tak rozumiane bezpieczeństwo przedstawia  
W. Tulibacki: ,, Bezpieczeństwo tak rozumiane poprzedza 
więc inne wartości, ale samo jest jedną z wartości pod-
stawowych, spełniając rolę instrumentalną dla powstania 
i istnienia wartości materialnych i duchowych” (Tulibacki 
1999).

Bezpieczeństwo jako wartość prezentuje J. Kukułka 
(rysunek 3). Autor tak prezentowanego terminu zaznacza 
zależność bezpieczeństwa ze środkami utrzymania go, jako 
wartości.

Rysunek 3. Składne bezpieczeństwa jako wartości

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kukułka J., (1982) 
Bezpieczeństwo a współpraca europejska – współzależność 
i sprzeczność interesów, „Sprawy międzynarodowe”, nr 7.

Historyczne znaczenie edukacji 
w kontekście obronności

XXI wiek to czas nieustannych zmian i przeobrażeń. 
Nowe technologie wypierają tradycyjne metody, nato-
miast człowiek jest nie tyle obserwatorem tego procesu, co 
jego częścią. Niezmienne od wieków pozostaje, iż człowiek 
w swoim życiu kieruje się wartościami. Ów system aksjolo-
giczny jest podstawą decyzji i działań. Znaczna część systemu 
wartości kształtuje się na przestrzeni nauki szkolnej (Leger 
2005). Czas ten jest tworzeniem własnego „ja” i socjalizacji. 

Również obecna sytuacja na arenie międzynarodowej 
jest skutkiem kierowania się wartościami. Grupy terrory-
styczne upatrując wyższy cel, dokonują makabrycznych 
zbrodni. Należy zatem pamiętać, aby podczas procesu edu-
kacji budowano w uczniu system aksjologiczny odnoszący się 
do uniwersalnych wartości.
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Edukacja od wieków była gwarantem stabilizacji pań-
stwa. Władze różnych epok wykorzystywały dla własnych 
celów: proces nauczania do ideologizacji, i jak było to  
w okresie PRL-u, tworzenia ,,nowego człowieka” (Fra-
naszek 2010). Funkcjonowanie oświaty jest niezwykle 
ważnym elementem każdego społeczeństwa, ponieważ 
kształtuje wiedzę, buduje system aksjologiczny, ale tak-
że wpływa na inne dziedziny życia społecznego takie jak 
administracja, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości 
i inne. Umieszczanie w programie nauczania wartości pa-
triotycznych, narodowych lub odwrotnie antynarodowych 
np. systemowych (jak we wcześniej wspomnianym okre-
sie PRL-u) jest motywowane ukształtowaniem w młodym 
obywatelu światopoglądu odpowiadającemu władzy”. Na 
skuteczność tego procesu mają wpływ dwa istotne czyn-
niki:

• człowiek w okresie dorastania jest podatny na 
wpływy zewnętrzne, ponieważ jego osobowość 
jest w trakcie tworzenia;

• nauczyciel jest nie tylko osobą przekazującą wiedzę 
młodym pokoleniom, ale również kluczową posta-
cią dla wszelkich przemian społecznych. Zawód ten 
należy do tak zwanej grupy zaufania publicznego.

W strategii obronności edukacja ma za zadanie 
wprowadzenie ucznia w zagadnienia bezpieczeństwa 
państwa realizowane podczas zajęć „Edukacja dla bez-
pieczeństwa” oraz przekazanie uczniom patriotycznych 
wartości. Owe wartości według badaczy polskiego sys-
temu edukacyjnego, były decydujące w procesie obron-
ności państwa polskiego w czasie II wojny światowej 
(Ćwikliński 2006). Zorganizowanie systemu edukacyjne-
go w międzywojennej Polsce było trudnym wyzwaniem. 
Ze względu na wcześniejszą przynależność, tereny na 
nowo odrodzone w 1918 roku były bardzo zróżnicowa-
ne. Proces unifikacji na tych terenach przebiegał przez 
szereg trudności, które były przeszkodą w ujednoliceniu 
kształcenia w państwie polskim. Należy jednak przyznać 
słuszność badaczom, którzy zauważyli siłę patriotycz-
nych wartości w potencjale obronnym kraju. Polacy, 
jako jedyni z europejskich krajów, walczyli na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Zarówno podczas wojny, 
jak i w okresie komunistycznym Polacy byli gotowi żyć, 
walczyć i umierać w ,,czerwono-białym honorze”. Na-
leży zatem docenić znaczenie edukacji i promowanych 
w czasie jej trwania wartości. Sięgając w głąb historii na-
leży również dostrzec znaczenie edukacji w obronności 
i bezpieczeństwie narodów. 

Jeśli przyjrzymy się wychowaniu w starożytnych 
Atenach, już wówczas widzimy to, że chłopców uczono 

czytania, pisania i rachunków obok rozwoju fizyczne-
go (Litak 2010). Można zatem wysunąć wniosek, że od 
czasów starożytnych edukację intelektualną traktowano 
na równi ze sprawnościami fizycznymi w potencjale za-
rządzania i obronności państwa. 

Na przestrzeni wieków edukacja potwierdziła swoje 
znaczenie. Można pójść nawet dalej w poszukiwaniu 
znaczenia edukacji w zarządzaniu państwem, prowa-
dzenia wojen i obronności. Strategie, broń i wynalazki 
są wynikiem odkryć ludzi, natomiast te są wynikiem 
wiedzy.

Edukacja w obecnej stategi obronności 
państwa polskiego

Edukacja jest rozwojem, podczas którego zdobywamy 
wiedzę i wykształcenie. Na edukację składają się wycho-
wanie, kształcenie i socjalizacja. 

„Edukacja dla bezpieczeństwa” jest wpisana w stra-
tegię bezpieczeństwa narodowego. Aby zdefiniować za-
gadnienie „Edukacja dla bezpieczeństwa” przyjmuje się 
definicję R. Stępnia: ,,(...) Określony system dydaktyczno 
wychowawczej działalności rodziny, szkoły, wojska, środ-
ków masowego przekazu, organizacji młodzieżowych 
i stowarzyszeń, zakładów pracy oraz instytucji państwo-
wych i samorządowych, ukierunkowanej na kształcenie 
systemu wartości, upowszechnienie wiadomości i kształ-
cenie umiejętności ważnych dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa narodowego” (Stępień 1994).

W stategi obronności państwa wydanej przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, w punkcie dotyczącym 
obrony w czasie pokoju, zadania zapewniające bezpie-
czeństwo to ,,edukacja w zakresie obronności oraz pa-
triotyczne wychowanie społeczeństwa” (Strategia Obron-
ności Rzeczypospolitej Polskiej 2009). Przedmiot „Edu-
kacja dla bezpieczeństwa” jest wynikiem porozumienia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Cele kształcenia w ramach przedmiotu „Edu-
kacja dla bezpieczeństwa” określa Ministerstwo Edukacji 
Narodowej następująco (https://men.gov.pl/wp-content/
upload s/2011/02/8c.pdf 2016):

I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony 
cywilnej. Uczeń rozumie znaczenie powszechnej 
samoobrony i ochrony cywilnej;

II.  Przygotowanie do działania ratowniczego. Uczeń 
zna zasady prawidłowego działania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia;

III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomo-
cy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w na-
głych wypadkach”.
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Treści dotyczące bezpieczeństwa bynajmniej nie znaj-
dują się tylko w dziedzinie ,,edukacja dla bezpieczeństwa”. 
A. Pieczywok odnosi się do bezpieczeństwa, jako wartości: 
,,Teoretyczne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa tkwią 
przede wszystkim w tych koncepcjach filozoficznych, psycho-
logiczno pedagogicznych i socjologicznych, które rozpoznają 
naturę człowieka i odpowiadają na pytanie, kim jest czło-
wiek, a szczególnie wskazują na bezpieczeństwo, jako po-
trzebę naturalną w życiu człowieka. Równocześnie edukacja 
dla bezpieczeństwa czerpie wiedzę z teorii filozoficznych, 
aksjologiczno-etycznych i pedagogicznych, traktując bezpie-
czeństwo jako wartość szczególnie cenną i ukierunkowana na 
działalność wychowawczą...” (Pieczywok 1998).

Równocześnie z realizowanymi treściami w przedmiocie 
„Edukacja dla bezpieczeństwa” znaczenie mają zagadnienia 
realizowane w ramach innych przedmiotów. Proces edukacji, 
obok dostarczenia wiedzy z dyscyplin naukowych, ma przy-
czynić się do rozpoznania swoich możliwości, co wpisuje się 
w założenie starożytnej maksymy strategicznej dotyczącej 
zapewnienia bezpieczeństwa ,,Poznaj dobrze wroga i poznaj 
dobrze siebie, a w stu bitwach nie doznasz klęski” (SUN TZU 
1994).

Rozpatrywanie edukacji, jako jednego z gwarantów 
bezpieczeństwa odnosi się zarówno do zganień związanych 
z przetrwaniem i zapewnieniem bytu, ale także do zapewnie-
nia możliwości do samorealizacji i poszerzania i zdobywania 
wiedzy. A. Banaszak w zapewnieniu bezpieczeństwa dopa-
truje się równego dostępu do edukacji (Banaszak, 2013). 
Prawo do nauki określa Konstytucja RP w artykule 70 ,,Wła-
dze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy 
dostęp do edukacji” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku artykuł 70).

Edukacja oraz programy realizowane w procesie kształ-
cenia mają nie tylko wpływ na bezpieczeństwo i obronność 
państwa, ale także mogą stać się jej gwarantem. Mądrze 
skonstruowany program nauczania i wychowania, może 
wypuścić obywateli posiadających fundamenty aksjologicz-
ne i znajomość najnowszych technologii, na których oparte 
są systemy obronności państwa. Dlatego umiejętne i mądre 
kierowanie polityką oświaty ma znaczenie nie tylko eduka-
cyjne i kulturowe, ale wyniki kształcenia obywateli mogą 
wpłynąć na potencjał ekonomiczny, gospodarczy i obronny 
państwa.

Podsumowanie 

Artykuł ten jest próbą ukazania zależności bezpieczeń-
stwa państwa od procesu kształcenia obywateli. Potencjał 
intelektualny ludności zamieszkującej kraj może wpłynąć 

na rozwój technologii obronności, a wartości patriotycz-
ne mogą przyczynić się do gotowości obywateli do walki 
w obronie kraju. Artykuł ten obrazuje przykłady jak władze 
wykorzystywały edukację do celów zapewnienia bezpie-
czeństwa lub jego braku. Obecna sytuacja światowa wska-
zuje, że wartości i przekonania mogą nie tylko zapewnić 
bezpieczeństwo, ale wręcz przeciwnie. Kraje europejskie 
zmagające się z przestępczością terrorystyczną również  
w edukacji dopatrują się jednego z gwarantów bezpieczeń-
stwa. We francuskich szkołach od września 2016 roku wdro-
żony zostanie program dotyczący zachowań w sytuacjach za-
grożeń, rozpoznawania ich oraz pierwszej pomocy. W Polsce, 
znaczenie edukacji w kontekście bezpieczeństwa zdaje się 
być nadal niedoceniane. Wiedza natomiast potrafi być siłą.
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Sny jako narzędzie rozwojowe stosowane 
w metodzie „Dream Coaching” 

Dreams as a development tool applied 
in Dream Coaching method

This article presents a new approach to the subject of dreams 
and the potential associated with it. Dreams, perceived in collec-
tive consciousness as a projection of insignificant images, appear 
to be a practical tool supporting human development. Interpre-
tation of dreams provides access to subconscious informations 
which are cause of majority if not the whole of human experience. 
The practice of dream interpretation opens up to everyone many 
still undiscovered possibilities. 

Keywords: dreams interpretation, coaching, improving, subcon-
scious.

Artykuł przedstawia nowe podejście do tematu jakim są sny 
oraz potencjału, jaki się z nimi wiąże. Sny, które w zbiorowej świa-
domości ludzkiej postrzegane są często jako zbiór mało znaczących 
obrazów, okazują się być realnym narzędziem wspierającym rozwój 
człowieka. Interpretowanie snów zapewnia dostęp do informacji 
zgromadzonych w podświadomości, które są wypadkową większo-
ści, jeśli nie wszystkiego, czego doświadczamy. Praktyka ze snami 
otwiera przed każdym wiele niewykorzystanych dotąd możliwości. 

Słowa kluczowe: interpretowanie snów, coaching, doskonalenie, 
podświadomość.
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Nie każdy ma możliwość skorzystania z usług coachin-
gowych lub doradczych, jakie oferuje rynek.

Jest także grono osób, którzy sami poszukują, ale się 
gubią w oceanie często sprzecznych informacji pochodzą-
cych z zewnątrz, dotyczących tego jak optymalnie zarządzać 
swoim życiem. 

W tych i wielu innych sytuacjach ciekawym rozwiąza-
niem okazuje się być interpretowanie snów. Celem arty-
kułu jest ogólne przedstawienie najważniejszych aspektów 
pracy ze snami. Zainspirowanie czytelnika do działań, które 
są w konsekwencji inwestowaniem w siebie, budowaniem 
własnej wartości, odzyskiwaniem wiary w informację, która 
pochodzi z własnego wnętrza.

Świadomość zakochana w podświadomości              
– praprzyczyna rozwoju

Rozwój jest to proces przybierający różne formy i do-
tyczący rożnych aspektów życia. Towarzyszy człowiekowi 
nieustannie, jednak z odmienną intensywnością. Jest natu-
ralną konsekwencją istnienia, której optymalnym podłożem 
rozwoju jest stan zakochania czyli bezwarunkowej miłości. 

Bezkrytycznie zakochani w sobie jesteśmy do 3 roku ży-
cia. W tym czasie dziecko jest zafascynowane sobą i wszyst-

kim dookoła. Jest to etap, w którym podświadomość jest 
wyjątkowo plastyczna i kształtuje się bardzo intensywnie 
(Harwas-Napierała, Trępała 2009). 

Najbardziej podobny do tego będzie stan zakochania 
w drugiej osobie.  

Im bardziej zbliżone podświadomościowo (programo-
wo) są dwie osoby, tym bardziej intensywne będzie zako-
chanie. Ten stan będzie trwał tak długo, aż nie „poznamy” 
drugiego człowieka. Jeśli w pewnym momencie nasza pod-
świadomość wyłapie i dopasuje do siebie wszystkie bliź-
niacze elementy, czar pryska. Poziom fascynacji znacznie 
spada. 

Dzieje się tak dlatego, że nie ma w nas naturalnie napę-
dzanej chęci ciągłego poznawania wpierw samego siebie. 
Nie do pewnego momentu, ale przez całe życie. 

Za każdym razem, gdy się zakochujemy na nowo od-
krywamy siebie. Powtarzamy proces z dzieciństwa, gdy po 
praz pierwszy odkrywaliśmy siebie i świat. Odzyskanie tej 
naturalnej zdolności i skierowanie jej w stosunku do siebie 
(wieczna ciekawość) może się okazać opcją nie do zlek-
ceważenia. Nie jest to tylko wspaniała acz niewykonalna 
teoria. Realizacja tego jest jak najbardziej możliwa. Inter-
pretacja snów jest praktycznym narzędziem, propozycją do 
rozpatrzenia dostępną dla każdego bez względu na możli-
wości intelektualne czy finansowe. 

Świadomość jest narzędziem, służącym do eksploracji 
tego co jest w nas podświadome, nieodkryte, co stanowi 
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tajemnicę. Celem nie jest eliminacja tego co „negatywne”, 
lecz rozpoznanie i uczynienie świadomym. Rozwój jest 
naturalną konsekwencją poznania, który jednak nie jest 
celem samym w sobie. Odkrycie jednego aspektu pod-
świadomości jest wstępem do poznania kolejnego. Apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Okazuje się, że człowiek nie po-
trzebuje doskonalenia, że sam akt poznawania w naturalny 
sposób napędza fascynację obiektem, która nie pozosta-
wia przestrzeni na dezaprobatę czy krytykę. Cykl ten nie 
jest zasilany lękiem ani chęcią zmiany, ale miłością i chęcią 
poznania. To co  można zinterpretować na bazie ostatnio 
wyśnionego snu dotyczy najważniejszego tematu na dany 
dzień. W pewnym sensie „oddajemy pałeczkę” i zawierza-
my nieomylności czemuś tak ulotnemu jak sen. Takie po-
dejście utrwala w psychice człowieka pewną strategię my-
ślową. To co stanowi codzienną praktykę w pracy ze snami 
w pewnym momencie zaczynamy stosować w stosunku do 
własnego życia i do siebie. Jest w tym pewien paradoks. Im 
mniejszą posiadamy potrzebę, by cokolwiek w sobie zmie-
niać, tym więcej pozytywnych zmian zaczynamy dostrzegać 
(http://www.inspiritacje.pl 2016). 

 Dream Coaching-definicja metody

„Dream Coaching jest to metoda pracy ze snami służą-
ca poszerzaniu świadomości osoby śniącej dotyczącej przy-
czyn tego co się dzieje w jej życiu. Opiera się na czterech 
poziomach interpretacji snów w połączeniu z elementami 
tradycyjnego coachingu. Uczy jak można być niezależnym 
od innych ludzi (coachów, trenerów, psychologów, terapeu-
tów).

Głównym celem Dream Coachingu jest promowanie 
wiedzy o tym, jak każdy może zostać swoim Coachem. Nie 
chodzi o autocoaching, gdzie osoba zadająca pytanie jest 
jednocześnie tą, która na nie odpowiada. Aby poznać co-
kolwiek muszą być co najmniej dwie perspektywy (efekt 
lustra). Sen stwarza taką możliwość” (http://www.dream-
coaching.pl 2016). 

Znaczenie snu w metodzie Dream Coaching

Sen jest to doświadczenie nieograniczone ramami rze-
czywistości, w jakiej żyje człowiek. Jest raportem przedsta-
wiającym najbardziej aktywną energię (kombinacja ener-
gii), jaką jesteśmy w danym momencie życia. Indywidual-
ne symbole senne wraz z fabułą snu stanowią formę, jaką  
wybiera podświadomość osoby śniącej do przedstawienia 
konkretnych emocji. To właśnie one odgrywają zasadniczą 

rolę w procesie interpretacji (http://www.dreamcoaching.
pl 2016). 

W śnie możemy latać, przemienić się w postać z bajki, 
chodzić po wodzie, robić rzeczy, które z logicznego punktu 
widzenia są niemożliwe. Posiadamy zdolność przemienie-
nia się w tą drugą osobę, aby w pełni zrozumieć, a raczej 
poczuć jej punkt widzenia. Daje to możliwość empirycz-
nego zrozumienia motywów postępowania innych osób. 
W ułamku sekundy pojmujemy różne zależności w taki 
sposób, że żadne tłumaczenia nie dałyby podobnych rezul-
tatów. 

Podstawy praktyki Dream Coachingu

Dream Coaching jest to łatwy i przyjemny proces, któ-
rego rytm oraz tempo jest ustalane zawsze indywidualnie. 
Człowiek na co dzień odbiera świat z najbardziej mu znanej 
perspektywy „ja”. Podświadomość człowieka to jego druga 
perspektywa. Interpretowanie snów jest budowaniem re-
lacji w dosłownym znaczeniu. 

Nie ma odgórnie ani zewnętrznie narzuconych zasad. 
Układ opiera się na naturalnej chęci interakcji człowieka 
z jego niewidzialną, ale istniejącą częścią. Chęć poznania 
jest motorem napędzającym cały proces. Sukcesywnie do-
konywane odkrycia, motywują do podejmowania kolejnych 
interpretacji. Każdy kolejny sen jest potencjałem do zdoby-
wania nowych informacji. 

Interpretowanie snów jest postrzegane jako ekscytu-
jąca rozmowa niepozbawiona dynamiki, charakteru, za-
skoczeń, której efektem ubocznym staje się rozwój w tych 
obszarach życia, które najbardziej tego potrzebują. 

Założeniem tego procesu nie jest ciężka, codzienna 
praca, ale przyjemność i zabawa, i tylko wtedy, gdy wystę-
puje naturalna chęć na tego rodzaju doświadczenie. Wów-
czas osiągane efekty, dokonywane odkrycia, będą napraw-
dę fascynujące. 

W metodzie Dream Coaching wyróżnia się cztery po-
ziomy interpretacji snów: wstępną, skojarzeniową, emo-
cjonalną  oraz autorefleksję (http://www.dreamcoaching.
pl 2016). Trzy pierwsze dotyczą analizy snu. Ostatnia jest 
formą syntezy tego co już zostało zinterpretowane. 

Interpretacja wstępna stanowi bazę do dalszej pracy. 
Bardzo często zawiera w sobie elementy interpretacji emo-
cjonalnej. Jest niemal niezbędna do wyprowadzenia trzech 
pozostałych interpretacji (wyjątek może stanowić interpre-
tacja emocjonalna). 

Poniżej opisane doświadczenie przeprowadzone na 
grupie pięciu osób pokazuje istotność interpretacji wstęp-
nej jako „części wyjściowej” w procesie analizy snu.

http://www.inspiritacje.pl/
http://www.dreamcoaching.pl/
http://www.dreamcoaching.pl/
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ziomie swojej fali dźwiękowej. Rzecz, słowo, kryształ nawet 
zapach posiada swoją wibrację. Wszystko jest wibrującą 
energią. Również człowiek jest zbiorem różnych dźwięków, 
które wspólnie razem tworzą unikatową melodię (https://
www.empoweringpoetry.com 2016). 

Bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na charak-
ter tej melodii są właśnie emocje, będące odczuwalnym 
stanem w ciele człowieka, który wynika z subiektywnej in-
terpretacji doświadczeń (http://www.inspiritacje.pl 2016). 
Rodzaj emocji, które są konkretną energią, określa to kim 
jest człowiek, z jakich dominujących energii się składa 
i w wyniku tego, z czym będzie rezonował każdego dnia. 
W muzyce oraz coraz powszechniej stosowanych terapiach 
takie oddziaływanie nazywamy biorezonansem (Romanow-
ska 2004). W praktyce będzie to naturalna kompatybilność 
z konkretnymi okolicznościami o tych samych lub bardzo 
podobnych wibracjach. Każdy jest kombinacją przeróżnych 
energii, które przyciągają do swojej przestrzeni podobne. 
Tych energii nie widać, ale one istnieją i znacząco wpływa-
ją na wszystkie wydarzenia, sytuacje, przez które przecho-
dzimy. Im bardziej zmienna będzie energia człowieka tym 
większych zmian będzie doświadczał w swoim życiu. 

Znaczenie emocji w procesie 
interpretowania snów

Emocje są subiektywną interpretacją zdarzeń, których 
doświadcza dana osoba. Są najbardziej pierwotnym językiem, 
w jakim zachodzi komunikacja człowieka z jego podświadomym 
światem (http://www.inspiritacje.pl 2016). Ciało emocjonalne 
jest długotrwałym nośnikiem indywidualnej historii tworząc po-
most łączący podświadomość ze świadomością. Emocje okazują 
się być kluczem do odkrycia wielu zdarzeń, gdy pamięć intelek-
tualna zawodzi (http://www.dreamcoaching.pl 2016). 

Przyczyną wystąpienia pierwszych emocji jest zaspo-
kojenie (pozytywne emocje) lub nie (negatywne emocje) 
potrzeb człowieka.

Każde kolejne pojawienie się emocji jest aktywowa-
ne poprzez już zapisane skojarzenia związane z każdym 
dotychczasowym doświadczeniem gdy emocja osiągnęła 
maksymalne natężenie. Podświadomość działa bezwarun-
kowo, nie racjonalizuje, po prostu zapisuje. Dlatego też za-
palnikiem do wybuchu ogromnych emocji u jednej osoby 
będzie rzecz, zapach, dźwięk, który dla kogoś innego nie 
będzie się wiązał z niczym szczególnym. Rozpoznanie tego 
mechanizmu pozwala zrozumieć bezzasadność generalizo-
wania symboli sennych zgromadzonych w podświadomości. 
Nawet tych, które są powszechnie uważane za uniwersalne 
takie jak np. ogień czy woda (Fromm 1977).

Każdy z uczestników dostał dwie kartki. Zadaniem było 
opisanie obrazu „Triumf Achillesa” Franza von Matscha, 
który został wyświetlony tylko na dwie sekundy. Miał to 
być opis spontaniczny, bez narzucania stylu czy jakichkol-
wiek reguł. Po skończeniu opisu należało przejść do drugiej 
kartki z czterema pytaniami, na które należało dać również 
spontaniczną odpowiedź. Pytania brzmiały:

1. Jaki tytuł nadasz obrazowi, który zobaczyłeś na ekra-
nie? 

2. Wybierz jeden element, który najbardziej przykuł 
twoją uwagę? 

3. Jaki jeden kolor wybrałbyś do namalowania tego co 
zobaczyłeś? 

4. Na który z twoich zmysłów, oprócz wzroku, naj-
bardziej oddziaływał obraz (węch, słuch, dotyk, 
smak)?” (http://www.inspiritacje.pl 2016).

Na realizację dwóch części zadania było 10 minut. Po 
wyznaczonym czasie każda osoba po kolei odczytywała 
swój opis wraz z odpowiedziami. 

Wyprowadzone wnioski na podstawie informacji 
zwrotnej w postaci opisów i odpowiedzi były potwierdze-
niem tego, że pomimo, iż ludzie patrzą na ten sam obraz, 
to każdy odbiera (widzi) go inaczej. Dlatego też interpreta-
cja wraz z odpowiedziami w przypadku każdej osoby była 
znacząco różna.

„Podobnie jest ze snami. Skupienie i koncentracja po-
zwala na „dwie sekundy” zobaczyć, usłyszeć, poczuć… żeby 
potem to zapisać, opowiedzieć. Wyrażamy tak naprawdę 
siebie i to co jest w nas (...). To co zapamiętaliśmy ze snu, 
który nam się przyśnił to jest tylko jego część. Ten sam me-
chanizm działa także w życiu. Dzieją się wokół nas rzeczy, 
których nie dostrzegamy. Nie posiadamy receptorów odpo-
wiednich do odbioru tego czym sami nie jesteśmy. Dwoje 
ludzi może patrzeć na tę samą sytuację i każdy z nich bę-
dzie ją interpretował na bazie tego kim sam jest, co prze-
żył, jakie zapisy ma w podświadomości. Tak działa psychika. 
Wyłapuje to co zna, wyłapuje podobne. Każdy zapamięta 
coś innego. Każdy uchwyci dokładnie to na co najczęściej 
zwraca uwagę, to co jest dla niego najważniejsze. Wstępna 
interpretacja snu, czyli jego zapisanie, jest formą wyraże-
nia siebie, swojej energii w danym punkcie życia...” (http://
www.inspiritacje.pl 2016).

Emocje jako forma interpretacji energii

Ucho ludzkie jest w stanie usłyszeć i rozpoznać dźwię-
ki w paśmie od 16 Hz do 20 kHz. Jest to pewien wycinek 
z dużo większej skali. Wszystko co istnieje wibruje na po-
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innych faktorów charakteryzujących jednostkę ludzką. Każ-
dy pojedynczy zapis będzie oznaczony równie indywidual-
ną, konkretną emocją.

Dla jednego człowieka pies ukazujący się w śnie będzie 
się wiązać z bardzo pozytywnym doznaniem. Wynikać to 
będzie z wcześniejszego doświadczenia jakie miała ta oso-
ba z psami. Zwierzęta te pełniły w jej życiu rolę towarzysza, 
obrońcy. Pies w śnie będzie tego symbolem.

Dla kogoś innego ten sam symbol nie musi budzić po-
zytywnych emocji. Jeśli jako dziecko został zaatakowany 
przez to zwierzę, to całkiem prawdopodobnie silna i nie-
przyjemna emocja strachu będzie uaktywniona na nowo 
w związku z tym konkretnym symbolem. 

Jest to prosty przykład, ale dość jasno tłumaczy, że ten 
sam symbol w przypadku dwojga ludzi może się wiązać ze 
skrajnie rożnymi emocjami, nawiązywać do całkiem innych 
faktów z życia, prowadzić do innych wniosków, być impul-
sem do całkiem odmiennych osobistych odkryć. Znaczenie 
obrazu sennego będzie za każdym razem tak indywidualne 
jak indywidualna jest osoba, która go wyśniła. 

Przepowiadanie przyszłości za pomocą snów

W każdym momencie życia możemy określać naszą 
kompatybilność z różnymi okolicznościami poprzez usta-
lanie Kreacji na bazie przeprowadzonej wcześniej autore-
fleksji, czyli ostatniego poziomu interpretacji snu (http://
www.dreamcoaching.pl 2016). Całkowita nieświadomość 
zależności jaka występuje pomiędzy energią z jakiej skła-
da się człowiek, a tym co się dzieje w jego życiu znaczenie 
obniża szansę na jakąkolwiek zmianę. Można w tym wy-
padku z dużym prawdopodobieństwem określić, co będzie 
pasowało do danej osoby za jakiś czas. Przepowiadanie 
przyszłości będzie na tyle trafne na ile stabilna i niezmien-
na będzie nasza energia, na ile niezmienny będzie poziom 
naszej świadomości.

Jeśli krew jest zakażona wirusem to można przypusz-
czać (przepowiedzieć), że jeśli pozostaniemy wobec tego 
nieświadomi, nie zażyjemy odpowiedniego antidotum, 
prawdopodobieństwo, że wirus się rozwinie i za jakiś czas 
pojawią się symptomy jest bardzo wysokie. 

W każdym momencie naszego istnienia jesteśmy „nosi-
cielami” różnych energii. Zależność opisana powyżej będzie 
dotyczyła każdej rzeczy, której doświadcza w swoim życiu 
człowiek. Chorób, uzdrowień, porażek, sukcesów, spotyka-
nych ludzi, zdarzeń, rozmów, myśli.

 Rozpatrując kwestię przepowiadania przyszłości nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, że obecnie samoświadomość 
ludzi gwałtownie wzrasta. Ewolucja dotycząca kolektyw-

Rola symboli sennych

Symbole senne wraz z powiązanymi skojarzeniami 
służą do indywidualnego odszyfrowania znaczenia snu. Są 
sposobem w jaki podświadomość komunikuje się z naszym 
świadomym umysłem w celu przekazania nam informacji. 

To co się dzieje w życiu każdego człowieka jest ściśle  
związane ze snami, pomimo iż na pierwszy „rzut oka” nie 
potrafimy dostrzec w tym żadnego powiązania. Jednak są 
to tylko pozory. Nie ma możliwości śnienia snu, który nie 
pasuje „wibracyjnie” do tego co przeżywamy na co dzień. 
Owszem, różnica występuje, ale tylko w formie przekazu. 

Informacja każdorazowo będzie kształtowana przez 
pryzmat tego co zawiera podświadomość człowieka. Jest 
to rodzaj wymiany, cykl, który zatacza 24 godzinne koło. Co 
noc przetwarzanych jest biliony danych, z których najodpo-
wiedniejsza „garstka” zostanie wytypowana do przekazania 
wyśnionych scen. W żadnym śnie nie ma ani jednego przy-
padkowego lub bezsensownego elementu. Każdy zapach, 
obraz, obiekt, dźwięk będzie dokładnie taki jaki ma być, 
aby doprowadzić nasze skojarzenie tam, gdzie ono powsta-
ło. Do sceny, zdarzenia, sytuacji w naszym życiu, która była 
początkiem, zarzewiem tego co przeżywamy właśnie teraz. 

Generalizowanie jakiegokolwiek z symboli jest opa-
trzone wysokim prawdopodobieństwem błędu w procesie 
interpretacji. 

Indywidualne znaczenie symboli sennych

Symbolem sennym jest każda rzecz, którą możemy zde-
finiować. Dowolny przedmiot, osoba, zapach, kolor, dźwięk, 
kształt, liczba, itd. 

W powszechnym rozumieniu konkretny symbol senny 
dla dwóch, dziesięciu, setki i więcej ludzi będzie oznaczał 
dokładnie to samo. Dla przykładu, sen w którym widzimy 
„białego psa” ma oznaczać: „idealnie szczęśliwy związek, 
ale także szczerą przyjaźń...” (http://www.dobrysennik.pl). 
Interpretacja tego symbolu w przypadku większości sen-
ników dostępnych w sieci lub w formie książkowej będzie 
jeśli nie taka sama, to bardzo podobna. 

Podstawowym argumentem przeciwko sensowności 
takiego podejścia jest fakt, że każdy człowiek bez wyjątku 
posiada inne zapisy w podświadomości, a właśnie stamtąd 
nasz umysł „pobiera” symbole do przedstawiania śnionej 
fabuły. Podświadoma baza danych każdego człowieka jest 
tworzona, modyfikowana i rozwijana na przestrzeni całego 
życia. Rodzaj zapisów będzie ściśle związany z indywidual-
nymi przeżyciami z wczesnego dzieciństwa, krajem pocho-
dzenia, płcią, statusem społecznym oraz całym zapleczem 

http://www.dobrysennik.pl/
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Podsumowanie

Ogromną zaletą pracy ze snami jest niezależność. Każ-
da informacja od kogoś innego (mentora, mistrza, jasnowi-
dza, guru) jest mniej lub bardziej „zniekształcona” poprzez 
jego sposób interpretacji i postrzegania. Sen to „szyta na 
miarę” informacja dostarczona bez kanałów pośredniczą-
cych. Najlepsza dla osoby, która ją otrzymuje.

Sen jest potencjałem, który towarzyszy nam przez całe 
życie. Choć odrobina zainteresowania tym zjawiskiem może 
znacznie podnieść jakość życia człowieka, być ciekawym do-
świadczeniem, które  pozwoli spojrzeć na  kwestię rozwoju 
człowieka w inny niż dotychczas sposób.
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nego potencjału świadomości rasy ludzkiej, nabiera coraz 
większego rozpędu. W obliczu zmian, które są udziałem 
praktycznie każdego człowieka cała idea „przepowiadania” 
zmienia się i to znacząco. W pierwszej kolejności nie będzie 
chodziło o zmianę przyszłych zdarzeń, ale o przeprojekto-
wanie sposobu, w jaki zdarzenia będą doświadczane. To co 
przepowiedziane (wyśnione) zostanie jako tragedia, stanie 
się wyzwaniem i podłożem do odkrywania tej części nas, 
zachowań, predyspozycji, zdolności, o których istnieniu 
nie mieliśmy pojęcia. Naturalną konsekwencją tego będzie 
zmiana zdarzeń ale to w dalszej perspektywie.

Sen w relacji ze zdarzeniami 
życia codziennego

Sen jest to swoista, bardzo konkretna forma przedsta-
wienia dominującej energii, jaką wibrujemy w danym dniu. 
Wciąż zachodzą w nas niezauważalne zmiany, których nie 
rejestrujemy ze względu na ich subtelny charakter. Sen jest 
bardzo precyzyjnym przedstawieniem naszego samo-po-
czucia. Stanu, który jak magnez przyciąga do przestrzeni 
człowieka sytuacje, zdarzenia, okoliczności najbardziej po-
dobne. Energia jaką promieniujemy wybudza w spotkanych 
osobach podobny stan lub całkiem nieprzypadkowo spoty-
kamy ludzi, którzy już go w sobie mają. 

Wyobraźmy sobie, że śniliśmy sen o bieganiu po pięk-
nym terenie. Czujemy się cudownie, młodo, beztrosko 
i szczęśliwie. W bardzo dużym uproszczeniu, mieszanka tych 
właśnie emocji oraz sposób ich odczuwania jest odzwiercie-
dleniem naszego obecnego stanu. Im precyzyjniej opisana, 
tym większe znaczenie będzie stanowić dla zrozumienia ro-
dzaju i specyfiki Kreacji na dany dzień (http://www.dream-
coaching.pl 2016). Podświadomość przedstawia konkretną 
emocję za pomocą swoich symboli. Najbliższe wydarzenia 
będą zgodne emocjonalnie, a nie faktologicznie. 

Załóżmy, że opisany powyżej sen przyśnił się z czwartku 
na piątek pewnej młodej kobiecie, która nie przywiązuje 
do snów większej wagi. Sen pozostawił w niej jednak nut-
kę tego cudownego stanu jaki miała podczas snu. Po pracy 
ktoś zaproponował, że wszyscy idą do pobliskiego pub’u. 
Pomimo faktu, że ta kobieta nie miała tego w planach, to 
pomysł (każda osoba w grupie wpływa na jej kolektywną 
energię) nawet się jej spodobał. W pub’ie leciały skoczne 
utwory. Do kobiety podszedł fajny mężczyzna i zaprosił ją 
do tańca. Przetańczyli cały wieczór, cudownie się razem 
bawiąc.

Tego dnia, podobnie zresztą jak w każdym innym dniu 
z życia tej kobiety zadziałało „przeznaczenie” (https://www.
empoweringpoetry.com 2015).
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Coaching jako uzupełnienie umiejętności 
doradców zawodu 

Coaching skills development
 for counselors

Coaching is based on a simple principle: every human has 
a huge potential to grow. This potential must be found, known, 
understood and focused properly. This happens by self-diagno-
sis, self-analysis, setting goals, and their gradual implementation. 
Coaching can be used for different problems and milestones in 
a person’s life, as well as in consulting. Coaching style of working 
with the client, supports some areas of counselors’ working mod-
els, as presented in Bożena Wojtasik’s typology. The author points 
out that the implementation of the coaching method, as a skills de-
velopment for counselors, may be the beginning of a new quality 
in their individual counseling, as a response to a new world event 
in work environment and also to customer needs.

Keywords: counseling, career counseling, coaching.

Coaching opiera się na prostym założeniu: każdy człowiek po-
siada ogromny potencjał i aby się rozwijać musi go w sobie odna-
leźć, dobrze poznać, zrozumieć oraz odpowiednio ukierunkować. 
Odbywa się to poprzez autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie 
celów, a następnie ich stopniową realizację. Z coachingu można 
korzystać w przypadku różnych problemów i przełomowych mo-
mentów w życiu człowieka. Znajduje on również zastosowanie 
w doradztwie. Coachingowy styl pracy z klientem wspiera niektó-
re modele działalności doradcy zawodu w pespektywie typologii 
Bożeny Wojtasik. Autor zwraca uwagę, że wprowadzenie metody 
coachingu, jako uzupełnienia dotychczasowych umiejętności dorad-
ców zawodu może stać się początkiem nowej jakości indywidual-
nego doradztwa zawodowego, stanowiącego odpowiedź na nowe 
zjawiska w świecie pracy oraz same potrzeby klientów. 

Słowa kluczowe: poradnictwo, doradztwo zawodowe, coaching.
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Szybko postępujące zmiany rzeczywistości gospodar-
czej, w jakiej znalazło się społeczeństwo polskie, wymusza-
ją zwrócenie uwagi na konieczność kształtowania silnego, 
aktywnego, efektywnego, odpornego i elastycznego czło-
wieka, który skuteczniej będzie funkcjonował w swoim 
środowisku. Koniecznością staje się uzyskanie nowego, ak-
tualnego spojrzenia na modelowanie potencjału ludzkie-
go i przeniesienie go na praktykę kształtowania wymiaru 
funkcjonowania zawodowego (Gruszczyńska 2006). Cele 
poradnictwa zawodowego, rola doradcy zawo dowego, jak 
i sam charakter procesu doradczego ulegają nieustannym 
modyfikacjom, są redefiniowane zgodnie z wyzwaniami, 
jakie przed poradnictwem stawia dynamika zachodzących 
zmian (Pakulniewicz-Błońska 2011). Doradztwo zawodo-
we ma obowiązek służyć w sposób bardziej zaawansowany 
niż do tej pory. Ma to czynić poprzez ustalanie i usuwanie 
barier rozwoju potencjału ludzkiego w jego zawodowym 
wymiarze, jak i wyznaczać warunki dalszego, dynamicznego 
rozwoju związanego z podniesieniem aktywności i efektyw-
ności (Gruszczyńska 2006). „(…) Postępująca tendencja do 
indywidualizacji jednostki, gwałtownie zmieniająca się sy-

tuacja gospodarcza i społeczna oraz związana z tymi zjawi-
skami koniecz ność ciągłego redefiniowania własnej roli za-
wodowej sprawiają, że klasycznie pojmowane poradnictwo 
zawodowe, rozumiane jako usługa polegająca na udzieleniu 
pomocy jednostce w wyborze zawodu, ścieżki kształcenia 
czy znalezieniu miejsca na rynku pracy, zaczyna być stop-
niowo zastępowane ideą poradnictwa jako usługi dostęp-
nej każdemu i na każdym etapie życia, której celem nie jest 
wyłącznie rozwiązanie problemów zawodowych klienta, 
lecz wspieranie go w sze roko rozumianym rozwoju zawo-
dowym”. Profesjonalne doradztwo zawodowe powinno 
mieć na celu „(…) pomoc jednostkom w każdym wieku, na 
dowolnym etapie życia w dokonywaniu wyborów w zakre-
sie edukacji, szkoleń oraz wyboru zawodu, a także pomoc 
w zarządzaniu własną karierą zawodową” (Sultana 2004: 
6). Konieczność kontrolowania własnego miejsca na rynku 
pracy, nieustannego aktualizowania i doskonalenia kompe-
tencji zawodowych, podążania za szybko pojawiającymi się 
zmianami społeczno-gospodarczymi, trendami, tendencja-
mi i zjawiskami w świecie pracy, połączone ze wzrostem 
znaczenia holistycznego podejścia do rozwoju człowieka, 
zgodnie z którym wyznacznikiem rozwoju osobistego i sa-
morealizacji jest integracja poszczególnych obszarów życia, 



 Łukasz Brzeziński – Coaching jako uzupełnienie...

53

nego, co będzie wprowadzało i utrzymywało go w ruchu, 
popychało ku rozwojowi. U podstaw tego rozwoju znajduje 
się przekonanie – jedna ze sztandarowych zasad coachin-
gu – o nieogra niczonych wręcz możliwościach i potencjale 
jednostki, które jednocześnie stwa rzają olbrzymie szanse 
na postęp, przekraczanie własnych ograniczeń, eksploro-
wanie nowych, nieznanych obszarów samego siebie i świa-
ta zewnętrznego. Stwarza to jednak z drugiej strony pew-
ne zagrożenie, polegające na łatwości zagubienia się we 
współczesnym świecie, w którego dynamice ścierają się 
skrajne tendencje (Pakulniewicz-Błońska 2011). Dlatego 
też w odpowiedzi na potrzeby klientów wymagających in-
nego, bardziej nowatorskiego podejścia niż stosowane do 
tej pory, poradnictwo powinno rozważyć zaadoptowanie 
coachingu do potrzeb doradców zawodowych.

W dalszej części artykułu zostanie zaprezentowana 
analiza dotycząca zakresu i charakteru elementów wspól-
nych i odmiennych działalności doradcy zawodu według 
typologii B. Wojtasik i coachingu. 

Pięć modeli działalności doradcy zawodu 
w zestawieniu z metodą coachingu

Na sposób pracy z klientem wpływa zakres zadań, jaki 
przed sobą stawia doradca i styl pra cy, jakim się posługuje. 
B. Wojtasik (Wojtasik 1994) wyróżnia pięć modeli działal-
ności doradcy zawodu wpisujących się w teoretyczne typy 
poradnictwa. Są one następujące: ekspert, informator, 
konsul tant, spolegliwy opiekun i leseferysta. 

W celu zaprezentowania zakresu i charakteru elemen-
tów wspólnych i odmiennych działalności doradcy zawo-
du i coachingu, na początku zostanie wyjaśnione pojęcie 
„coaching”, a następnie przedstawiony opis modeli dzia-
łalności doradcy zawodu z komentarzem odnoszącym się 
do metody coachingu. 

Starając się zdefiniować pojęcie coachingu, można 
powiedzieć, że jest to „(…) proces mający pomóc ludziom 
w osiąganiu lepszych wyników działań” (Parsloe 1998: 10). 
Według Międzynarodowej Federacji Coachów (ang. Inter-
national Coach Federation – ICF), największej na świecie 
organizacji zrzeszającej coachów, „(…) coaching to trwająca 
przez określony czas relacja między coachem a klientem, 
która pomaga mu osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim 
życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching 
klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje 
osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia” (http://www.
icf.org.pl 2016). Stanowi formę pomocy oraz samopomocy. 
Nie jest jednak psychoterapią czy poradnictwem psycho-
logicznym. W coachingu zakłada się, że klient funkcjonuje 
normalnie i jest całkowicie zdrowy psychicznie, a pomoc 

przesuwają klasycznie rozumiane poradnictwo zawodowe 
w kierunku coachingu (Pakulniewicz-Błońska 2011).

Raport zrealizowany w 2003 roku na zlecenie Komisji 
Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) na podstawie przeglądu w niektórych krajach 
członkowskich OECD strategii usług informacji zawodowej 
i poradnictwa zawodowego (Krawiec 2006) wykazał w ba-
danych krajach – w tym także w Polsce – że poradnictwo 
dla uczniów to przede wszystkim „pakiety”, zawierające 
zbiór informacji o możliwościach dalszego kształcenia, 
ogólną wiedzę z zakresu zawodoznawstwa oraz określanie 
predyspozycji zawodowych. W wyniku takiego podejścia, 
uczeń bardzo często pozostawał sam z zestawem wielu 
informacji lub był zdany na pomoc najbliższych „niepro-
fesjonalistów”, albo na dyrektywne wskazówki specjali-
stów czy nauczycieli. W odniesieniu do osób bezrobotnych 
poszukujących pracy, doradztwo polegało na wskazaniu 
aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, czy sposobów 
dostosowania posiadanych przez bezrobotnego kwalifika-
cji do konkretnych stanowisk pracy. Jak twierdzą autorzy 
raportu i beneficjenci działalności Urzędów Pracy, udział 
doradców zawodowych w pracy dla pojedynczego bezro-
botnego był niewystarczający. Kontakt z doradcą zawodo-
wym zajmował bardzo niewielką część czasu poświęcone-
go na korzystanie z usług Urzędu – a większość tego czasu 
zajmowały sprawy czysto administracyjne (Krawiec 2006). 
Na szczęście podejście to stopniowo zaczęło być uzupełnia-
ne przez nowe formy pracy, wyrosłe nie tylko lub nie tyle 
z rozwijania i wzbogacania dotychczasowych praktyk, ale 
z nowego podejścia do poradnictwa, wymuszonego proce-
sami rozwoju i globalizacji (Krawiec 2006) oraz samymi po-
trzebami klientów. „(…) Model poradnictwa dyrektywnego 
powoli zastępowany jest modelem poradnictwa liberalnego 
lub dialogowego, co sukcesywnie przesuwa poradnictwo 
jako takie w kierunku coachingu kariery. Świadczy o tym 
wiele kwestii, począwszy od zmian w założeniach dotyczą-
cych celu procesu doradczego i definiowania jego rezulta-
tów, roli doradcy w tym procesie, sposobu postrzegania 
klienta, po – będące konsekwencją poprzednich – zmiany 
przebiegu procesu doradczego, doborze i stosowaniu me-
tod pracy z klientem, czy wreszcie – zmiany w charakterze 
relacji doradca-klient” (Pakulniewicz-Błońska 2011: 365). 
Obserwowany kierunek zmian jest naturalną konsekwen-
cją, a tym samym odpowiedzią na potrzeby jednostki we 
współczesnym świe cie, w którym człowiek żąda bardziej in-
dywidualnego i podmiotowego podejścia do swojej osoby. 
W takiej rzeczywistości nie wystarczy już doradzać. Klient 
procesu doradczego potrzebuje czegoś więcej niż jak do 
tej pory zwykłej porady. Potrzebuje ogniw, pośredników, 
uproszczeń, inspiracji, czegoś nowatorskiego i motywacyj-
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koncentrowana jest na jego teraźniejszości i przyszłości. 
Coaching stanowi formę pomocy w osiąganiu lepszych 
wyników w przeróżnych sferach życia klienta. S. Thor-
pe w Podręczniku coachingu pisze, iż coaching to relacja 
pomocy klientowi we wzmacnianiu i udoskonalaniu jego 
potencjału poprzez refleksję nad tym, w jaki sposób wyko-
rzystuje konkretną umiejętność i wiedzę w praktyce (Thor-
pe, Clifford 2011). Coaching prowadzony jest przez osobę 
zwaną coachem, co oznacza po prostu trenera osobistego, 
a cała relacja oparta jest na partnerstwie między stronami. 
M. Downey wskazuje, że „(…) coaching jest sztuką – w tym 
sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć 
się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę z pod-
opiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca 
dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i part-
nerstwo” (Parsloe, Wray 2002: 48). Zadaniem coacha jest 
podążanie za klientem, wspieranie go w działaniach, żeby 
osiągnął jak najlepsze wyniki w tej dziedzinie, którą obej-
muje proces coachingu. Według Międzynarodowej Fede-
racji Coachów (ICF) coaching to interaktywny proces, który 
pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przy-
spieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. 
Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związa-
nymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem 
i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci 
ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, 
podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich 
naturalnych umiejętności (https://szkoleniadoradowzawo-
dowych.wordpress.com/2011/08/15/coaching-kariery-a-
-doradztwo-zawodowe 2016).

Przybliżenie definicji coachingu pozwala na określenie 
w jakim modelu działalności doradcy zawodu oraz w jakim 
zakresie można zastosować metodę coachingu do potrzeb 
poradnictwa. 

Doradca ekspert – prezentuje poradnictwo dyrektyw-
ne. Stosunki społeczne pomiędzy ekspertem a radzącym się 
można rozpatrywać w relacji zależności i podporządkowa-
nia, która zakłada znaczną przewagę doradcy nad radzącym 
się. Doradca to ekspert, który ma dużą wiedzę, doświadcze-
nie, wie co dla danego klienta jest najlepsze. Ekspert jest 
przekonany o swojej racji, zakłada, że jeżeli radzący dosto-
suje się do porady, rezultaty będą zgodne z przewidywania-
mi. Radzący się jest tylko wykonawcą poleceń i instrukcji. 
Głównym problemem, który musi rozwiązać doradca za-
wodu-ekspert, jest wybór zawodu dla radzącego się. Inne 
problemy osoby radzącej się przeważnie nie są specjalnie 
brane pod uwagę, choć trudności w wyborze zawodu mogą 
okazać się wierzchołkiem góry lodowej. Dla eksperta wybór 
zawodu jest jednorazowym aktem. To doradca diagnozuje, 
a także podejmuje decyzję za radzącego się, zatem odpo-

wiedzialność za wybór leży po stronie eksperta, a zainte-
resowany pozostaje biernym podmiotem udzielonej mu 
usługi (Wojtasik 1994).

Doradca zawodu informator – prezentuje poradnictwo 
również dyrektywne. W tym modelu doradca może wystę-
pować w dwóch rolach: jako nadawca i jako odbiorca infor-
macji. Jeżeli komunikacja jest jednokierunkowa, wówczas 
współzależność określana jest jako asymetryczna (pochy-
ła) i utożsamiana z poradnictwem dyrektywnym. Jeżeli role 
nadawcy i odbiorcy będą się zmieniały, czyli będą podej-
mowane raz przez radzącego się, a raz przez doradcę, to 
ich wpływ będzie dwustronny, nastąpi wówczas działanie 
symetryczne (równoległe). Przedmiotem działania dorad-
cy informatora nie jest jednostka, ale jej problem, który 
w trakcie rozwiązywania staje się również problemem do-
radcy, jednak w innym zakresie aniżeli osoby radzącej się. 
Metodą działania doradcy w tym modelu jest gromadzenie, 
selekcjonowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji. 
Doradca zajmuje się propagowaniem, jego zdaniem, najlep-
szego zawodu dla radzącego się (Wojtasik 1994). Z uwagi na 
sposób i zadania jakie przypisano roli doradcy zawodu eks-
perta i informatora, coaching nie może zostać wykorzystany 
przy realizacji tych ról. W coachingowym stylu doradztwa, 
doradca-coach nie może wchodzić w rolę decydenta, gdyż 
odbiera prawo klientowi do panowania nad swoim życiem 
i istniejącym problemem. Niosąc ratunek, aktywnie lub 
podświadomie daje mu do zrozumienia, że jest zbyt słaby 
(nie ma wiedzy i umiejętności), aby samemu rozwiązać pro-
blem. Przyjęcie roli decydenta sugeruje również, że klient 
nie jest w stanie samodzielnie kierować swoimi wybora-
mi, stając się jednostką zależną, uległą, „słabszą”. Uznając 
klienta za słabszego i dokonując bezpośredniej pomocy 
poprzez dawanie rad lub sugestii, doradca-coach wpada 
w większą pułapkę. Traci wiarę, że klient posiada wszystkie 
niezbędne zasoby, by rozwiązać własny problem i podjąć 
decyzję. Jest to jednocześnie wykroczenie przeciwko głów-
nym zasadom coachingu mówiącym, że klient jest źródłem 
zasobów, dzięki którym może sobie pomóc, czy też zasadzie 
mówiącej o tym, że klient i coach są sobie równi, a podsta-
wą ich współpracy jest partnerstwo oparte na bezwzględ-
nym szacunku i zaufaniu (Brzeziński 2012). Wszelkie podej-
ścia dyrektywne są odrzucane przez coaching w związku 
z leżącą u podstaw tej metody filozofią interakcji, skutkującą 
specyficzną metodologią prowadzenia rozmowy i konkretny-
mi narzędziami pracy mówiącą, że „(…) coaching to stymulo-
wanie osób do samodzielnego podejmowania decyzji” (Kuc 
2008: 90). A. Cooper i O. Cooper dodają, że „(…) coaching to 
profesjonalna obsługa, która stosuje sprawdzone metody 
pracy z daną osobą, aby skutecznie osiągać wyniki, których 
ta osoba chce w każdym aspekcie życia zawodowego i oso-
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jednego z nich (doradcę) cechuje większe doświadczenie 
i odpowiednie kompetencje. Doradca i radzący się z zało-
żenia są partnerami, którzy nawiązują dialog. Radzący się 
jest jednostką twórczą i samodzielną, kieruje sam swoim 
losem, jednak w pewnych sytuacjach może potrzebować 
pomocy. Wtedy doradca dostarcza mu nowych informacji, 
doświadczeń, inaczej organizuje informacje już przez niego 
posiadane, wspólnie z radzącym się rozwiązuje problemy. 
Ten typ doradcy zajmuje się przekazywaniem, analizowa-
niem informacji nie tylko o zawodach, ale również o oso-
bie radzącej się. Celem działania doradcy konsultanta jest 
udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowej 
przez poznanie radzącego się, poznanie zawodów oraz do-
pasowanie do potrzeb klienta. Podstawową metodą działa-
nia konsultanta jest udzielanie porad. Porada taka powinna 
mieć charakter rozmowy dwóch partnerów. Doradca nie 
powinien namawiać ani wywierać nacisku, a nawet suge-
rować, ale przez ukazywanie różnych możliwości i dyskusję 
przygotować klienta do samodzielnych wyborów (Wojtasik 
1994). Doradca zawodu spolegliwy opiekun – to doradca, 
który oferuje oparcie w trudnych chwilach, wytwarza at-
mosferę opiekuńczości. Nie wchodzi jednak w rolę wiedzą-
cego lepiej, nie poucza. Przyjmuję rolę „starszego kolegi lub 
brata”, który posiada autorytet. W takim modelu nie narzu-
ca on swojego zdania ale sugeruje rozwiązania oraz podsu-
wa propozycje. Doradca posługuje się metodami wpływu 
osobistego i sytuacyjnego. Pobudza, stymuluje, nie narzuca 
zdania, ale proszony nie odmawia udzielenia porady. Zada-
niem doradcy jest wspieranie, podtrzymywanie i łagodne 
ukierunkowanie aktywności radzącego się, aby uwierzył we 
własne siły i sam mógł sobie pomóc; rola doradcy polega 
na wspomaganiu rozwoju, otwieraniu osobowości, jest re-
alizacją formy wychowania bez przymusu. W modelu tym 
radzący się został umieszczony na pierwszym miejscu, aby 
podkreślić jego znaczenie i aktywność. Radzący się nie jest 
jednostką bierną, ale świadomie działającym podmiotem, 
a nawet inicjatorem i kreatorem układu. Stroną czynną 
pozostaje bezwzględnie klient. To klient dokonuje wyboru 
i on sam ponosi jego konsekwencje (Wojtasik 1994). Do-
radca zawodu leseferysta – prezentuje poradnictwo libe-
ralne. Termin lesferyzm wywodzi się z języka francuskiego 
i znaczy: „dajcie ludziom czynić co im się podoba”. Doradza 
w tej roli nie przeszkadza, nie wtrąca się, pozostawia klien-
towi wolną rękę i swobodę działania. Nie wysuwa propo-
zycji czy sugestii, nie ocenia, nie krytykuje, nie poucza. Jest 
cierpliwym słuchaczem, zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
i zaufania do własnych sił osoby radzącej się. Podmiotem 
najbardziej aktywnym jest radzący się. Sam koncentruje się 
na własnym postępowaniu, dąży do tego, by przez własny 
rozwój „przerosnąć problem”. Rola doradcy ogranicza się 

bistego. Celem coachingu jest usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają tym osobom osiąganie ich celów” (Cooper, 
Cooper 2009: 34).

Analizując przeobrażenia usługi doradczej można za-
uważyć odejście od poradnictwa dyrektywnego, w którym 
doradca występował jako ekspert czy informator. Sama 
twórczyni modeli działalności doradcy zawodu B. Wojtasik 
wskazuje, że „(…) zadaniem doradcy zawodowego jest sty-
mulacja radzącego się do samopoznania, samooceny, po-
znawania zawodów i szkół, aby mógł sam wybrać własną 
drogę rozwoju zawodowego. Doradca powinien wzmacniać, 
ukierunkowywać klienta, nie dając mu gotowych recept” 
(Wojtasik 1997: 34). Takie podejście jest przede wszystkim 
szczególnie pielęgnowane i stosowane w metodzie coachin-
gu. Rolą współczesnego doradcy-coacha nie jest zmienianie 
człowie ka, ale jak najlepsze zrozumienie i pobudzanie jego 
refleksyjności, aby ten, przy wsparciu doradcy, mógł sam 
kształtować swoją tożsa mość (Wojtasik 2005). 

G. O’Donovan, filozof, a zarazem twórca jednej z naj-
znamienitszych szkół coachingu na świecie – Noble Man-
hattan Coaching, definiuje coaching jako sposób na osią-
ganie rezultatów, dzięki wsparciu, motywacji i prowadzeniu 
do celu przez osobę coacha (http://www.noblemanhattan.
pl 2016). E. Fisher dodaje, że coaching umożliwia koncen-
trację na osobie, na jej refleksjach i działaniach, dzięki cze-
mu następuje poprawa jakości życia klienta (O’Donohue, 
Fisher 2008). M. Malewski natomiast podkreśla zmianę 
w roli do radcy zawodowego, dla którego najważniejszym 
zadaniem jest „bycie z innymi”, emocjonalna solidarność 
z osobami zmagającymi się ze swo im losem (Wojtasik 
2005). B. Wojtasik wprowadza „doradcę środ ka” – kon-
sultanta, który posiada pozytywne cechy doradcy liberal-
nego, jak i kompetencje doradcy dyrektywnego (Wojtasik 
1997). Zauważyć można, że opisy współczesnych twórców 
przesuwają poradnictwo w kierunku obszarów realizowa-
nych przez metodę coachingu. Zasady coachingu odgórnie 
odrzucają wszystko, co jest związane z dyrektywnym po-
dejściem. Coach też nie musi być specjalistą w dziedzinie, 
w której klient chce stawiać sobie cele i osiągać sukcesy. 
Zrozumiałe jest jednak, że doradca-coach powinien mieć 
wiedzę w zakresie, w którym doradza, stąd też mowa jedy-
nie o zaadoptowaniu coachingowego stylu do indywidual-
nego doradztwa zawodowego. 

Kontynuując rozważania nad zaadaptowaniem co-
achingu do poradnictwa zawodowego poniżej przedstawio-
ny został uzasadniony możliwy zakres tego zastosowania. 
Doradca zawodu konsultant – prezentuje poradnictwo 
dialogowe. W modelu działalności doradcy konsultanta 
są dwa działające podmioty: doradca i radzący się – cha-
rakteryzują się one aktywnością, są badaczami, przy czym 
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do wsparcia działań będących wynikiem przemian i wybo-
rów świadomie dokonywanych przez klienta. Jest to model, 
który nie jest w sposób bezpośredni związany z wyborem 
zawodu, ale dzięki niemu klienci mogą ćwiczyć i doskonalić 
umiejętności podejmowania decyzji oraz mogą lepiej po-
znać siebie (Wojtasik 1994).

Przedstawione powyżej modele realizowane są przez 
podejście coachingowe, które oprócz tego, co już do tej 
pory zostało zaprezentowane, dysponuje nowatorskimi 
metodami i technikami wyrosłymi z historycznej ewolucji 
metody coachingu, a w szczególności z korzystania z dzie-
dziny psychologii. Coach kieruje się złotą zasadą mówiącą, 
że poprzez zadawanie odpowiednich pytań, stawianiu wy-
zwań i udzielaniu wsparcia klientowi, ten zaczyna korzystać 
z własnych zasobów (Rogers 2010). T. Landry twierdzi, że 
coaching pomaga w osiąganiu istotnych celów, dzięki uwal-
nianiu indywidualnego potencjału (Landry, Wiley 2010). 
W ten sposób odkryte i wypracowane rozwiązania uznawa-
ne są jako „własne”, przez co stają się akceptowalne, a mo-
tywacja do ich realizacji wzrasta. Coaching zatem polega na 
wspieraniu aktywnych działań klienta, który po zrozumieniu 
swojego problemu, wyznaczeniu nowych celów, będących 
wynikiem jego świadomych i samodzielnych decyzji, będzie 
dążył do ich realizacji. Należy zatem unikać wszystkich sy-
tuacji podsuwania klientowi rozwiązań, udzielania mu rad 
czy osobistego wybawiania z kłopotów. Klient „musi” zatem 
sam określić swoje kompetencje, umiejętności, zdolności, 
potrzeby czy marzenia. 

Omówienie zostały obie formy wspierania jednostek 
w rozwoju zawodowym: poradnictwo zawodowe i co-
aching, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, 
które są kluczowe w jednym i drugim przypadku oraz sta-
nowią o istocie procesów: doradczego i coachingowego           
i, zarazem, je różnicują. W tym miejscu artykułu chciałbym 
postawić następujące pytania: czy zatem coaching nie jest 
tym samym, co doradztwo zawodowe? Czy nie jest to ko-
lejna modna i chwytliwa idea na określenie tego, co już od 
dawna jest nam znane i ma się całkiem dobrze? Nie wydaje 
mi się bym potrafił w tak krótkiej rozprawie odpowiedzieć 
na to pytanie rozwiawszy wszystkie wątpliwości i kwestie. 
Na tym etapie analizy, odpowiedź będzie brzmiała tak i nie. 
Coaching może być tym samym lub bardzo mocno zbliżyć 
się do doradztwa, jeśli doradca odstąpi od dyrektywnego 
stylu pracy z klientem. Będzie nastawiony na empatyczną 
relację partnerską, pozwalającą klientowi na dokonywanie 
w obecności doradcy-coacha głębszych analiz i zwiększa-
nie otwartości. Coaching nie jest jednak tym samym, co 
doradztwo z jednego zasadniczego powodu – coach nie 
dostarcza porad. Dlatego też pojęcia te nie mogą być utoż-
samiane. Możliwe jest jednak zaadaptowanie metody co-

achingu do potrzeb poradnictwa, wówczas będziemy mó-
wili o stylu coachingowym w doradztwie zawodowym lub 
doradcy w roli coacha. 

Praktyczne implikacje coachingu 
w poradnictwie zawodowym

Richard N. Bolles w swojej bestsellerowej książce „Ja-
kiego koloru jest Twój spadochron?” za najbardziej efek-
tywny – gwarantujący aż 86% szansy na sukces – sposób 
poszukiwania pracy podaje metodę Life-Changing-Job-Hunt 
(szukanie pracy, która odmieni Twoje życie) (http://www.
jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe 2016). Autor 
w swoim podejściu wykorzystuje metodę coachingu. Na 
samym początku klient powinien zidentyfikować i skatalo-
gować posiadane umiejętności i zasoby, ale tylko te, które 
przynoszą mu najwięcej radości i możliwości. Jak podaje 
druga co do wielkości organizacja zrzeszająca profesjo-
nalnych coachów „(…) coaching jest procesem, którego 
głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie 
go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, 
w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby” (www.icc-
poland.pl 2015). Autodiagnoza i wgląd w siebie, znajomość 
swoich mocnych stron, wiedza o tym co sprawia kliento-
wi przyjemność, umiejętność odpowiedzi na pytania za 
co szanują go ludzie, z jakimi problemami do niego przy-
chodzą, pozwala ustalić „w czym klient jest dobry”. Punkt 
ten stanowi początek planowania rozwoju i ścieżki kariery 
zawodowej. Kolejny krok pracy z klientem polega na okre-
śleniu, gdzie będą wykorzystywane umiejętności klienta, 
jakie środowisko, miejsce, ludzie, rzeczy, informacje będą 
stymulować jego dalszy rozwój. I dopiero po uzyskaniu tych 
informacji, klient powinien zastanowić się nad pytaniem, 
jak chce osiągnąć swój cel zawodowy. Jak twierdzi Richard 
N. Bolles ten moment jest najlepszy do stosowania pytań 
o charakterze coachingowym (http://www.jobcoaching.
com.pl/doradztwo-zawodowe 2016):

• które z posiadanych przez klienta zasobów, umie-
jętności, wiedzy, talentów, cech będą szczególnie 
przydatne w realizacji jego zawodowego celu?

• jakiej wiedzy, umiejętności, doświadczenia potrze-
buje klient, aby zrealizować wytyczony cel?

• co jeszcze warto zdobyć (czego klientowi jeszcze 
brakuje), aby osiągnąć cel?

• jak klient poradzi sobie z wewnętrznymi (zachowa-
nia, przyzwyczajenia, przekonania) i zewnętrznymi 
barierami, które mogą utrudniać mu dojście do 
celu?

• kto może wesprzeć klienta w realizacji celu?

http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.iccpoland.pl
http://www.iccpoland.pl
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe
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• co konkretnie zrobi klient w pierwszej kolejności, 
aby osiągnąć swój cel? 

Przy tym dodaje, że do tej pory proces doradztwa za-
wodowego prowadził używając metod coachingowych, któ-
re w jego odczuciu wykorzystywane być powinny w szcze-
gólności w fazie początkowej prowadzenia procesu dorad-
czego (http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawo-
dowe 2016). Klient, który efektywnie korzysta ze wsparcia 
doradcy-coacha, poprzez ukierunkowanie własnych planów 
i działań na osiąganie ważnych dla siebie zamierzeń, nie 
prosząc przy tym o rady staje się bardziej świadomy waż-
nych wartości i celów życiowych. Poznaje swoje zasoby, 
możliwości realizacji poszczególnych wyzwań, ale i rów-
nież barier i ograniczeń. Dzięki temu klient uzyskuje więk-
szą efektywność i produktywność. Wzrasta jego poczucie 
wartości oraz zaufania do siebie i swoich możliwości. Staje 
się bardziej przedsiębiorczy i kreatywny (Brzeziński 2012). 
Na tym etapie to klient jest ekspertem od własnego życia, 
a doradca-coach ma za zadanie wesprzeć go w odkrywaniu 
własnych zasobów, sprawdzaniu, co sprawia mu radość, 
daje satysfakcję, a czego z kolei się obawia. I dopiero wtedy, 
kiedy klient zdefiniuje swój cel zawodowy, popracuje z we-
wnętrzną motywacją i przekonaniami, przychodzi czas na 
fazę ekspercką, czysto doradczą, polegającą na pracy z CV, 
listem motywacyjnym i sposobem prezentacji na rozmowie 
rekrutacyjnej (http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-
-zawodowe 2016). 

Podsumowanie 

Niniejszy artykuł stanowi połączenie zagadnień teore-
tycznych, poruszanych w dostępnej literaturze przedmio-
tu oraz wniosków, opracowanych na podstawie praktycz-
nych doświadczeń doradców i coachów. Opracowanie to 
może posłużyć doradcom zawodowym jako inspiracja do 
doskonalenia własnego warsztatu pracy. Analizowane za-
gadnienia stanowią propozycję rozwiązań w sytuacji braku 
znormalizowanych i określonych systemowo standardów 
pracy doradcy zawodowego. Ograniczone możliwości zwią-
zane z koniecznością ujęcia szerokiej tematyki zaprezento-
wania zakresu i charakteru elementów wspólnych i od-
miennych działalności doradcy zawodu i coachingu w jed-
nej krótkiej publikacji, uniemożliwiają wyczerpanie tematu. 
Tekst zatem stanowi jedynie zarys zagadnienia i wstęp do 
szerszego poznania metody coachingu i możliwości jej za-
adaptowania do potrzeb doradztwa zawodowego. 
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Paulina Sudoł, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, 
Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu

Pozyskiwanie i zarządzanie talentami 
– potencjał pracownika kapitałem firmy

Acquisition and talent management 
– the employee’s potential as the firm’s capital

The article focuses on the implementation process of talent 
management in the company, from recruitment and development 
for efficient capacity utilization of the intellectual potential of em-
ployees. The aim of the article is to show the essence of the in-
volvement of top management in adapting training to the individ-
ual needs of the worker and the importance of the decisions taken 
by the management in terms of use of the skills and potential of 
employees for the development of the organization. The author in 
his discussion also touches the issues of organizational culture as  
a factor of effective management talents.

Keywords: human capital, talent, talent management.

Artykuł porusza temat realizacji procesu zarządzania talenta-
mi w firmie, od rekrutacji i rozwoju do efektywnego wykorzystania 
zdolności potencjału intelektualnego pracowników. Celem artykułu 
jest ukazanie istoty zaangażowania kadry menadżerskiej w dosto-
sowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb pracownika oraz zna-
czenie podejmowanych decyzji przez kadrę kierowniczą w aspekcie 
wykorzystania umiejętności i potencjału pracowników, dla rozwoju 
organizacji. Autorka w swoich rozważaniach porusza także zagad-
nienia dotyczące kultury organizacyjnej, jako czynnika efektywnego 
zarzadzania talentami.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, talent, zarządzanie talentami.
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Koniec XX i początek XXI wieku to rozwój przedsiębiorstw 
opartych na wiedzy. Upowszechnienie poglądu o kluczowej 
roli kapitału ludzkiego, jako czynnika przewagi konkurencyjnej, 
wywołało spore zainteresowanie problematyką zarządzania 
zasobami ludzkimi (ZZL). 

Pomimo że wiedza z zakresu ZZL wydaje się być rozbudo-
wana, wciąż jednak istnieje wiele obszarów, którym należało-
by poświęcić więcej uwagi. Zmiany na rynku pracy, dotyczące 
trudności z pozyskaniem i zatrzymaniem kompetentnych pra-
cowników spowodowały wzrost znaczenia czynnika ludzkiego 
dla organizacji. Pracownicy wiedzy stali się kluczową grupą 
w strukturze zatrudnienia, dlatego organizacje przywiązują 
coraz większą wagę do kwestii zarządzania talentami w firmie. 

Niniejszą pracę poświęcono tematyce zarządzania wiedzą 
i zarządzania talentami w organizacji. Celem artykułu jest zro-
zumienie istoty talentu, jako kapitału współczesnej organizacji. 
Artykuł odwołuje się także do elementów stanowiących o efek-
tywności zarządzania, jakimi są pozyskiwanie, retencja utalento-
wanych pracowników, a także programy zarządzania talentami.   

Wartość czynnika ludzkiego w organizacji

W dobie tak mocnej konkurencyjności na rynku, przed-
siębiorstwa zmuszone są do podejmowania starań związa-

nych z umocnieniem swojej pozycji. Efektywność podejmo-
wanych działań zależy od funkcjonowania całej organizacji, 
włącznie z poszczególnymi, choćby najmniejszymi lub po-
zornie nieistotnymi elementami. Pojęcie organizacji defi-
niuje ją w trzech aspektach, a mianowicie rzeczowym, czyn-
nościowym i atrybutowym (Wartecki 2008). Charakteryzuje 
się jako społeczne praktyki ustrukturyzowane albo raczej 
ciągle strukturyzujące się w czasie i przestrzeni, ponieważ 
z jednej strony organizacja to utrwalone wzory struktural-
ne (reguły i zasoby) stanowiące opór, ale i bazę w ciągle 
trwającym procesie organizowania, z drugiej natomiast to 
przede wszystkim zdolność i kreatywność kapitału ludzkie-
go przedsiębiorstwa (Konecki 2007: 37). 

Potrzeba rozwoju przedsiębiorstwa i ciągłego przysto-
sowywania się do zmiennych warunków otoczenia, spowo-
dowała zmiany w dotychczasowych koncepcjach zarządza-
nia. Znaczną uwagę skierowano na zasoby ludzkie, stano-
wiące jeden z podstawowych kapitałów przedsiębiorstwa. 
Postępująca globalizacja, jako proces wielowymiarowy, od-
działujący zarówno na gospodarkę, jak i jednostki organiza-
cyjne, w różnym znaczeniu zrodziła konieczność tworzenia 
koncepcji zarządzania opartych o czynnik ludzki w przedsię-
biorstwie, a także oparty na wiedzy. Są dwa podstawowe 
aspekty zarządzania wiedzą, które odnoszą się do scentra-
lizowanego systemu polegającego na magazynowaniu wie-
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dzy w bazach danych lub dotyczą wiedzy spersonalizowa-
nej. Personalizacja wiedzy oznacza zdolność indywidualnej 
jednostki oraz jej kreatywność opartą na posiadanym zaso-
bie wiedzy, jednocześnie oznaczająca umiejętność komuni-
kacji z innymi i zdolność przekazania tej wiedzy pozostałym 
członkom zespołu. Strategiczne znaczenie wiedzy uzasad-
nionej jest realną wartością, gdyż tworzy ona kapitał finan-
sowy przedsiębiorstwa. Staje się krytycznym zasobem, na 
którym organizacje budują swoją przewagę konkurencyjną, 
gdyż często o wycenie firm giełdowych w coraz większym 
stopniu decyduje stworzony kapitał intelektualny (Wrycza 
2010: 84). Według M. Bratnickiego oraz J. Strużyny kapitał 
intelektualny to suma kapitału ludzkiego, społecznego i or-
ganizacyjnego. H. Król to samo pojęcie definiuje poprzez 
łączną wartość kapitału ludzkiego, strukturalnego oraz rela-
cji zewnętrznych z otoczeniem. Innym autorem definicji jest 
także J. Fitz-Enz, który zakłada, że pojęcie kapitału intelek-
tualnego tworzą własność intelektualna firmy z procesami 
i relacjami tych procesów w niej zachodzącymi, w oparciu 
także o kapitał ludzki (Jamka 2011). Pomimo że definicje 
dotyczące pojęcia są różne, większość autorów zgadza się, 
że kapitał intelektualny jest sumą wiedzy posiadanej przez 
ludzi tworzących społeczność przedsiębiorstwa oraz prak-
tycznym przekształcaniem tej wiedzy w składniki wartości 
przedsiębiorstwa.

Kapitał ludzki to przede wszystkim źródło innowacji 
i rozwoju (Borowiecki, Kwieciński 2003). Definiuje integra-
cję wiedzy, doświadczenia i możliwości działań w przedsię-
biorstwie związanych z posiadanymi kwalifikacjami pracow-
nika (Dziuba 2000). Kapitał ludzki jest inwestycją w przy-
szłość, pomimo że nie można przewidzieć przyszłych zmian 
i nowych potrzeb na rynku. Poza zasobem spersonalizowa-
nej wiedzy i umiejętności, poprzez kapitał ludzki należy 
rozumieć również postawy i motywację do podejmowania 
czasem ryzykownych działań. Stanowi on swoistą wartość 
przedsiębiorstwa. Jest źródłem przyszłych wyników finan-
sowych i skuteczności działań organizacji, przy czym ten oto 
czynnik ludzki jest odnawialnym i stale powiększanym po-
tencjałem. Zasoby ludzkie organizacji to przede wszystkim 
wiedza, która może być przekształcona w wartość. Zatem 
kapitał intelektualny organizacji stanowi sumę całej wiedzy, 
którą posiada każda poszczególna jednostka w organizacji, 
a która daje firmie przewagę konkurencyjną na rynku (Dziu-
ba 2000). Mimo wszystko podlega on deprecjacji tak samo 
jak kapitał materialny, co oznacza, że nieustanny postęp 
technologiczny powoduje dezaktualizację wiedzy wśród 
pracowników (Bochniarz, Gugała 2005). Efektywne zarzą-
dzanie kapitałem ludzkim organizacji z pewnością opiera 
się o organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje jej 
pracowników. Szkolenie jest procesem stwarzającym moż-

liwości uzyskania i ulepszania umiejętności zawodowych. 
Dotyczy to zarówno wstępnego szkolenia pracowników, jak 
i rozwijania lub zwiększania ich umiejętności, potrzebnych 
w związku ze zmieniającymi się warunkami otoczenia oraz 
wymaganiami w pracy (Schermerhorn 2008: 224). 

Podstawowe pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 
obejmuje proces pozyskiwania, szkolenia i motywowania 
pracowników, którego celem jest zwiększenie aktywności 
i poprawa efektywności siły roboczej firmy w osiąganiu 
wyznaczonych celów organizacyjnych. Dla współczesnych 
przedsiębiorstw wzrasta jednak znaczenie zarządzania wy-
bitnymi jednostkami organizacji, dzięki którym firmy tworzą 
stabilną i konkurencyjną pozycję na rynku. Trudność po-
zyskania i utrzymania pracowników o strategicznym zna-
czeniu dla firmy, zrodziła potrzebę zarządzania talentami 
organizacji.

Koncepcja zarządzania talentami

Słowo talent jest pojęciem o wielu znaczeniach. Każdy 
definiuje je w sposób subiektywny, a więc różny. Na ogół 
można by powiedzieć, że jest to zdolność, predyspozycja 
do określonej dziedziny życia społecznego, w której to 
człowiek się wyróżnia. Mówi się, że talent się odkrywa, 
a wiedzę zdobywa. W. Kopaliński definiuje talent jako wy-
bitne uzdolnienia do poczynań twórczych, dlatego ana-
logicznie myśląc talentem charakteryzowana jest osoba, 
która jest obdarzona takimi uzdolnieniami (Pocztowski, 
Miś 2008). 

Identyfikacja osób utalentowanych opiera się na zi-
dentyfikowaniu cech i kompetencji człowieka, które wy-
różniają go spośród innych. Umiejętność refleksyjnego, 
niekonwencjonalnego myślenia, elastyczność i adapta-
cja do zmian otoczenia, a także wewnętrzna dyscyplina 
i skłonność do poświęceń to jedynie część elementów 
składowych, jakie przypisuje się talentom. K. Kwiecień 
w swoim artykule dotyczącym tematyki zarządzania talen-
tami w korporacjach międzynarodowych podał propozycję 
cech i kompetencji jednostek utalentowanych, charakte-
ryzując je jako (Kwiecień 2005):

• umiejętność strategicznego myślenia;
• zdolności przywódcze;
• inteligencja emocjonalna;
• przedsiębiorczość;
• integracja emocjonalna;
• orientacja na rezultaty;
• umiejętności w dziedzinie swojej specjalizacji;
• umiejętność wywierania wpływu;
• umiejętność pracy w grupie.
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Talentem mogą być zdolności w zakresie konceptu-
alnym, analitycznym lub wnioskującym. Również aspekt 
umiejętności interpersonalnych, związanych ze zmianą 
i każdym obszarem aktywności organizacyjnej, oznacza 
predyspozycje do ponadprzeciętnej wartości. Zatem ta-
lentem jest pracownik danej firmy, posiadający określone 
cechy charakteru i kompetencje, które z punktu widzenia 
organizacji stanowią strategiczną wartość. Wysoki poten-
cjał pracownika jest czynnikiem zasługującym na wsparcie 
w rozwoju. Jest traktowany jako specyficzny rodzaj intelek-
tualnego wyposażenia jednostki, jej zdolności i umiejęt-
ności, a także jako przedsiębiorczość, kreatywność i inno-
wacyjność pomysłów. Kluczowym dla firmy jest pracownik 
o wysokim potencjale, gdyż jako osoba aktywna, skiero-
wana na efektywną realizację zadań, kreuje nowe szanse 
dla organizacji. W sposób świadomy podejmuje i kształtuje 
działania, które zmierzają do wyższości przedsiębiorstwa 
nad innymi. Najprostszą drogą do efektywnego wykorzy-
stania talentu pracownika jest pomoc w sformułowaniu 
mu jego własnej drogi najmniejszego oporu, wiodącej do 
wyznaczonego celu. 

Definicja zarządzania talentami odnosi się do zbioru 
działań dotyczących osób wybitnie uzdolnionych, z zamia-
rem ich identyfikacji, rozwoju oraz utrzymania i zaangażo-
wania we właściwe procesy organizacyjne. O efektywności 
systemu zarządzania talentami w organizacji decydują czte-
ry jego elementy (Mikuła 2001: 56):

• przyciąganie talentów;
• utrzymanie talentów;
• zarządzanie talentami;
• identyfikowanie talentów.

Zarządzanie talentami to zarządzanie pracownikami 
firmy w taki sposób, aby mieli poczucie ciągłego rozwoju 
i samorealizacji, by jednocześnie w sposób jak najlepszy 
wykonywali zadania, wykorzystując swoje naturalne pre-
ferencje i zdolności. Celem koncepcji zarządzania talen-
tami jest poszukiwanie najlepszych sposobów ujawnienia 
i wykorzystania potencjału pracowników (Huk 2012: 131). 
Definicja zarzadzania talentami według T. Davisa to proces 
polegający na rekrutacji i odpowiednim szkoleniu oraz roz-
woju pracowników, a także utrzymaniu pracowników osią-
gających doskonałe wyniki w sposób nieprzerwany i konse-
kwentny (Mróz 2015). 

Model  autorstwa  T.  Ingrama zaprojektowany w 2011 
roku (ryzunek 1),  akcentuje  rozpatrywanie  zarządzania 
talentami w  kontekście zarówno otoczenia zewnętrznego, 
jak i wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych. Zapro-
ponowany model obejmuje etapy pozyskiwania pracow-
ników, utrzymania, rozwijania, oceniania oraz rozstania 

z pracownikiem utalentowanym. Bardzo istotna jest tutaj 
również integracja procesu zarządzania talentami z wyni-
kami osiąganymi na poziomie pracowniczym oraz efektyw-
nością całej organizacji.

Rysunek 1. Model zarządzania talentami według T. Ingrama

Źródło: Mróz J., (2015) Zarządzanie talentami – modele i po-
dejścia badawcze [w:] „Nauki o zarządzaniu”, nr 2(23), Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 100.

W dobie postępującej internacjonalizacji i globaliza-
cji przedsiębiorstw definicja pojęcia zarządzania talentami 
ulega zmianie. Następuje zwrot ku aspektom międzykultu-
rowym zarówno dotyczących istoty pozyskiwania talentów, 
jak i uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębior-
stwo. Współczesny model zarządzania talentami opracowany 
w 2015 roku przez M. Careaga, E. Sepúlveda i M. G. Badilla 
zakłada sześć głównych elementów tego procesu (rysunek 2). 

Rysunek 2. Model procesu zarządzania talentami według            
M. Careaga, E. Sepúlveda i M. G. Badilla

Źródło: Mróz J., (2015) Zarządzanie talentami – modele i po-
dejścia badawcze [w:] „Nauki o zarządzaniu”, nr 2(23), Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 102.
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Rysunek 3. Model pozyskiwania pracowników według                 
K. Catlin i J. Matthewsa

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ingram T., (2011) 
Rekrutacja i selekcja talentów [w:] Ingram T. (red.), Zarządzanie 
talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, War-
szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 58.

R. H. Searle jest kolejnym autorem interesującego mo-
delu pozyskiwania talentów w organizacji. Zaproponowany 
przez niego proces działania organizacji w celu rekrutacji 
i selekcji kandydatów został przedstawiony na rysunku 4. 
Wyszczególniono etapy, dzięki którym organizacja może 
sprawdzić kompetencje przyszłych pracowników. Z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa ten model jest bogatszy, bardziej 
szczegółowy i kompletny. Określa jasne wskazówki, w jaki 
sposób i w jakiej kolejności prowadzić poszczególne etapy.

Rysunek 4. Proces rekrutacji i selekcji według R. H. Searle

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ingram T., (2011) 
Rekrutacja i selekcja talentów [w:] Ingram T. (red.), Zarządzanie 
talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, War-
szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 60.
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wyników informacji zwrotnej. Zgodność stylu działania 
z określonym wcześniej profilem identyfikowana jest na 
zasadzie oceny osobowości i kompetencji zawodowych. 

W tym celu wykorzystywane są np. testy psycho-
metryczne, polegające na utworzeniu zespołu projekto-
wego, po czym można określić styl działania badanych 
kandydatów, jak również rolę zespołową, z jaką iden-
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styczności i mobilności, a także innych wcześniej okre-
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Niekiedy pracodawcy przywiązują również wagę 
do umiejętności dzielenia się wiedzą, kładąc nacisk na 
pracę zespołową, poszukują więc osób, które posiada-
ją wysokie umiejętności komunikacyjne, wykazuje się 
inicjatywą i są wzorem dla innych. K. Catlin oraz J. Mat-
thews zaprezentowali wskazówki dotyczące przyciąga-
nia wyjątkowych ludzi do organizacji (rysunek 3).
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Wskazany zakres działań, charakteryzujący praktyczne 
wskazówki dotyczące etapu rekrutacji i selekcji, czyli wstęp-
nego procesu zarządzania talentami organizacji, polega na 
identyfikacji szczególnie wybitnych jednostek. Kolejnym 
etapem w systemie zarządzania talentami jest rozwój ta-
lentu. Proces szkolenia talentów odbywa się na podstawie 
identyfikacji pracowników utalentowanych, analizy ich po-
trzeb rozwojowych, a następnie doboru odpowiedniego 
szkolenia. Pogramy szkolenia zmierzają do utrzymania lub 
podwyższania wydajności na obecnie zajmowanym stano-
wisku, zaś programy doskonalenia dążą do rozwijania umie-
jętności potrzebnych do przyszłych zadań. Do rozpoznawa-
nia potrzeb szkoleniowych i określania celów szkoleń naj-
częściej wykorzystuje się analizę pracy, która „zawiera listę 
właściwości potrzebnych do dobrego wykonywania pracy 
oraz sekwencje niezbędnych operacji na danym stanowi-
sku” (Schulz 2000: 209). Można także określać potrzeby 
szkoleniowe pracownika na bazie oceny jego efektywności 
pracy. Także sami pracownicy są dobrym źródłem wiedzy 
o potrzebach szkoleniowych, gdyż „często to oni najlepiej 
wiedzą, w jakich dziedzinach potrzebują wiedzieć więcej” 
(Stredwick 2005: 120). Szkolenia można podzielić na dwie 
kategorie. Dotyczą zakresu teoretycznego, obejmującego 
wykłady na temat technik sprzedaży i oferty firmy oraz 
zakresu praktycznego, obejmującego kontakt bezpośredni         
i pracę w terenie. Funkcje szkolenia przyjmują postać:

• organizacyjną, w celu zwiększenia elastyczności 
pracowników w dostosowywaniu się do wymagań 
stanowiska pracy i racjonalnym wykorzystaniu po-
tencjału pracownika;

• ekonomiczną, w celu zwiększenia wartości wskaźni-
ków ekonomicznych przedsiębiorstwa i jego konku-
rencyjności na rynku;

• społeczną, aby wzmocnić integrację pracowników 
z firmą oraz jej kulturą organizacyjną. 

Działania podejmowane w celu zatrzymania utalento-
wanych pracowników w firmie to kolejny etap procesu za-
rządzania talentami. Według badań The Conference Board 
główną rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów od-
grywają szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego, cie-
kawe zadania i praca oraz przyjazna atmosfera (Karwiński 
2008: 124). W procesie zarządzania talentami priorytetowo 
zatem powinno się podchodzić do planowania kariery uta-
lentowanych pracowników. Tworzenie ścieżki kariery zawo-
dowej, to logiczna i spójna sekwencja kolejnych stanowisk, 
które pracownik obejmie w okresie pracy. Celem zindywi-
dualizowanego programu rozwoju kariery jednostki utalen-
towanej jest stworzenie predyspozycji do osiągnięcia przez 
pracownika osobistych celów, spełnienia własnych ambicji, 

nabycia nowego doświadczenia, a jednocześnie także speł-
nienie oczekiwań przedsiębiorstwa.

Nie sposób pominąć istotnej kwestii, dotyczącej reten-
cji najbardziej wartościowych pracowników organizacji. Pla-
nowanie sukcesji wspiera stabilizację i równowagę organi-
zacji. Stanowi koło ratunkowe na wypadek odejścia kluczo-
wych pracowników. Plan ten opiera się też na stworzeniu 
możliwości awansu jednostkom utalentowanym bez obawy 
o utratę kontroli nad działaniem firmy. W tym przypadku 
opiera się on na identyfikacji stanowisk sukcesywnych, 
przygotowaniu planów rozwoju przyszłych pracowników, 
monitorowanie ryzyka odejścia pracowników ze stanowi-
ska. Kolejnym etapem jest program następstw stanowisk.

Podsumowanie

Postępujący proces globalizacji i internacjonalizacji 
spowodował szerokie zmiany w funkcjonowaniu współ-
czesnych przedsiębiorstw. Jednostki gospodarcze stanęły 
w obliczu nowych problemów, związanych z umiędzynaro-
dowieniem, dynamiką zmian otoczenia oraz wzrostem kon-
kurencji. Wyzwania współczesnych firm nie jednokrotnie 
stanowią zagrożenie ich egzystencji. Dlatego kluczowym 
czynnikiem determinującym zarządzanie współczesnego 
przedsiębiorstwa są obszary oparte na wiedzy i kapitale 
ludzkim. To człowiek stanowi największą wartość organi-
zacji. W wyniku kolejnych dynamicznych zmian otoczenia 
coraz większego znaczenia nabierają kompetencje. Artykuł 
prezentuje najważniejsze aspekty zarządzania zasobami 
ludzkimi a przede wszystkim talentami w przedsiębiorstwie. 
Definiuje pojęcie talentu i zarządzania talentami w firmie. 
Charakteryzuje wybrane elementy procesu pozyskiwania 
i utrzymywania talentów w organizacji. 
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Wspieranie rozwoju kompetencji menedżera 
w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem
– ujęcie modelowe 

Supporting the development of manager’s competence
 in soft management of an enterprise – model approach

The management of an enterprise depends on many factors 
(elements), resources contributing to the increase of the organiza-
tion’s value. One of the basic resources of an organization, which 
are the primary resource, is the human resource. In the context 
of human resource, the person of a manager together with the 
subordinates come to the forefront of the implementation of man-
agement process. The managers in an enterprise are characterized 
by and distinguished by, inter alia, their competence. The aim 
of the study is to present the supporting of the development of 
manager’s competence in soft management of an enterprise. Two 
research hypotheses were taken in the study. The first research 
hypothesis: awareness of the manager is a factor supporting its 
competence. The second research hypothesis: awareness of the 
manager and his competence are the factors shaping the soft man-
agement of an enterprise. To verify the hypotheses the method of 
interpretation was used based on the study of literature. 

Keywords: manager’s competence, soft management of a man-
ager, manager’s awareness, awareness of management. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest uzależnione od wielu 
czynników (elementów), zasobów przyczyniających się do wzrostu 
wartości organizacji. Jednym z podstawowych zasobów organizacji 
będących zasobem pierwotnym jest zasób ludzki. W ramach zaso-
bu ludzkiego, na czołowe miejsce w realizacji procesu zarządzania 
wysuwa się osoba menedżera wraz z podwładnymi. To co wyróż-
nia, charakteryzuje menedżerów w przedsiębiorstwie, to między 
innymi ich kompetencje. Celem opracowania jest przedstawienie 
wspierania rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu mięk-
kim przedsiębiorstwem. W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy 
badawcze. Pierwsza hipoteza badawcza: świadomość menedżera 
jest czynnikiem wspierania jego kompetencji. Druga hipoteza ba-
dawcza: świadomość menedżera i jego kompetencje są czynnikami 
kształtowania zarządzania miękkiego przedsiębiorstwem. Do zwe-
ryfikowania hipotez wykorzystano metodę interpretacji w oparciu 
o studium literatury przedmiotu. 

Słowa kluczowe: kompetencje menedżera, zarządzanie miękkie 
przedsiębiorstwem, świadomość menedżera, świadomość zarzą-
dzania. 
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Zarządzanie przedsiębiorstwem jest uzależnione od wie-
lu czynników (elementów), zasobów przyczyniających się do 
wzrostu wartości organizacji (Jaki 2012). Jednym z podsta-
wowych zasobów, będących zasobem pierwotnym, jest za-
sób ludzki (Leśniewski 2014). W ramach zasobu ludzkiego 
na czołowe miejsce w realizacji procesu zarządzania wysu-
wa się osoba menedżera wraz z podwładnymi. Menedżer 
i podwładny mają stanowić układ komplementarny, gdzie 
wzajemne zrozumienie ma przyczyniać się do efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jako podmiotu konkurują-
cego w zmiennym otoczeniu. Czynnikiem wspierania, wspo-
magania pracy menedżera są między innymi kompetencje, 
które nie tylko charakteryzują menedżera ale także podwład-
nych. Eksponowanie kompetencji menedżera w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem stanowi o przejawie w danym podmiocie 
zarządzania miękkiego. Kompetencje pełnią szczególnie waż-
ną rolę w przypadku osoby realizującej proces zarządzania, 
odpowiedzialnej za losy innych pracowników jaką jest me-
nedżer. Menedżer jest rozumiany jako pracownik realizujący 
proces zarządzania organizacją (niezależnie od szczebla za-
rządzania), natomiast podwładny to pracownik niebędący 
menedżerem, wykonujący polecenia menedżera. 

Cel opracowania: przedstawienie wspierania rozwoju 
kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsię-
biorstwem. 

Pierwsza hipoteza badawcza: świadomość menedżera 
jest czynnikiem wspierania jego kompetencji. 

Druga hipoteza badawcza: świadomość menedżera 
i jego kompetencje są czynnikami kształtowania zarządzania 
miękkiego przedsiębiorstwem. 
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Do zweryfikowania hipotez wykorzystano metodę in-
terpretacji w oparciu o studium literatury przedmiotu1.         

Modele wspierania kompetencji
 kadry zarządzającej 

Kompetencje postrzegane są jako źródło rozwoju or-
ganizacji ukierunkowanej na konkurencyjność (konkuren-
cyjność miękka) (Leśniewski 2015) mające swoje rezulta-
ty w postaci przewagi konkurencyjnej organizacji. Należy 
zwrócić również uwagę na to, że kompetencje organizacji 
to kompetencje poszczególnych jej pracowników (Turek, 
Wojtczuk-Turek 2006). To ludzie, ich wiedza, umiejętności, 
twórcze myślenie, zaangażowanie, ambicje, zdolność do 
współpracy kształtują i rozwijają organizację, jej produkty, 
technologię, budują markę firmy i jej produktów, wpływają 
na zainteresowanie klientów i odpowiednie relacje z nimi 
oraz zdolności produkcyjne (Sułkowski 2012). Kompeten-
cje są przedmiotem rozważań podejmowanych w ramach 
kapitału ludzkiego, menedżerskich teorii firmy, teorii beha-
wioralnej, teorii agencji, zarządzania jakością, zarządzania 
talentami oraz zarządzania kompetencjami. Poglądy te sta-
nowią perspektywę badawczą rozpatrywania istoty kom-
petencji kadry menedżerskiej. Należy pamiętać, że kompe-
tencje kadry zarządzającej wpisują się w model zarządzania 
miękkiego przedsiębiorstwem2. 

Kapitał ludzki 

Jako pierwszy pojęcie „kapitał ludzki” użył T. W. Schultz 
w 1961 roku w artykule pt. Investment in Human Capital 
w American Economic Review. Autor uznał, że przyczyn 
wzrostu ekonomicznego danego kraju należy upatrywać 
nie tylko w analizie przyrostu kapitału rzeczowego, prze-
pływów kapitału obrotowego, wielkości siły roboczej, lecz 
także w kwalifikacjach pracowników, wiedzy którą oni po-
siadają. Ten jakościowy aspekt ekonomii nazwał „kapitałem 
ludzkim” (Grodziski 2003). 

W literaturze brak jest jednoznacznych i precyzyjnych 

1 Jeśli chodzi o studium literatury przedmiotu Autor opracowania ma na 
myśli studium dostępnej literatury przedmiotu, która została zaprezento-
wana w bibliografii. 
2 W model ten również wpisują się kompetencje pracowników niebędą-
cych menedżerami (tzw. pracownicy szeregowi), którzy również przyczy-
niają się do tworzenia kompetencji na poziomie organizacji jako całości. 
Logiczne i zrozumiałe jest, że menedżerowie bez pracowników szere-
gowych (podwładnych) nie mogliby funkcjonować jako menedżerowie. 
Menedżer to przecież osoba, która ma pod sobą podwładnych (relacja: 
przełożony – podwładny). Kompetencje menedżerów, kompetencje pra-
cowników szeregowych przyczyniają się do tworzenia kompetencji orga-
nizacji jako całości.     

sformułowań pojęcia kapitał ludzki i spotkać można wiele 
różnych jego interpretacji. Niektóre z nich traktują o życiu 
ludzkim, inne o kapitale ucieleśnionym w człowieku, jesz-
cze inne podkreślają rolę ludzi wraz z ich wiedzą, umiejęt-
nościami i zdrowiem jako zasób kapitału, bądź też wiedzę, 
zdrowie i umiejętności ujmują jako poszczególne rodzaje 
kapitału zawartego w danej populacji (Rybak 2003). Jed-
nakże autorzy publikacji dotyczących kapitału ludzkiego 
zgodni są co do cech odróżniających ten rodzaj kapitału od 
kapitału rzeczowego organizacji: kapitał ludzki jest w nieod-
łączny sposób zintegrowany z człowiekiem (pracownikiem), 
jego wiedzą, doświadczeniem, obecnością i możliwościa-
mi działania w przedsiębiorstwie; kapitał ludzki nie może 
być przedmiotem obrotu rynkowego i nie może zmieniać 
właściciela, ponieważ stanowi integralną część pracownika, 
która zawsze mu towarzyszy, a przez to staje się on trudny 
do skopiowania; jest własnością zatrudnionych, a więc nie 
może być zawłaszczony, może jedynie podlegać „wydzierża-
wieniu”; dysponowanie nim musi odbywać się przy zacho-
waniu praw jednostek i nie jest tak proste jak w przypadku 
dysponowania kapitałem rzeczowym; odejście pracowni-
ków z firmy może wywołać zjawisko zaniku pamięci orga-
nizacyjnej – wraz z pracownikiem traci się bezpowrotnie 
umiejętność, doświadczenie związane z opanowaniem 
określonych mechanizmów działania, powiązania niefor-
malne z klientami, dostawcami i innymi pracownikami; 
kapitał ludzki, jako jedyny czynnik ekonomiczny sam może 
powiększać swoją wartość, dzięki temu posiada własną dy-
namikę rozwoju, nie jest więc zasobem biernym, ponieważ 
jest ucieleśniony w ludziach; kapitał ludzki może przyczynić 
się do zmniejszenia lub zwiększenia wartości innych rodza-
jów kapitału firmy; budowanie kapitału ludzkiego polega 
na inwestowaniu w pracowników, stwarzaniu właściwych 
warunków do rozwoju; kapitał ludzki, jak każdy kapitał, 
posiada stronę jakościową, kształtowaną przez działania 
o charakterze inwestycyjnym oraz ilościową, rozpatrywaną 
z perspektywy kosztów jego wytworzenia (Francik 1998, 
Sokołowska 2005). 

 Jakościowy wymiar kapitału ludzkiego (Oczkowska 
2014, Pocztowski 2006) nawiązuje do koncepcji kompe-
tencji. Przykładowo według J. Fitz-Enz kapitał ludzki sta-
nowi kombinację takich czynników jak: cechy wnoszone 
przez człowieka: inteligencja, energia, ogólnie pozytywna 
postawa, wiarygodność, zaangażowanie; zdolność pra-
cownika do uczenia się: chłonność umysłu, wyobraźnia, 
zdolności twórcze, zdrowy rozsadek; motywacja pra-
cownika do dzielenia się wiedzą i informacjami: duch 
zespołowy, orientacja na cel (Fitz-Enz 2001). Według 
innej koncepcji kapitał ludzki składa się z kompetencji, 
relacji i wartości. Zaś same kompetencje mają trzy wy-
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miary: zasobowy, społeczny i handlowy. Relacje decydują 
o możliwości przekształcania się wiedzy w czyny. Nato-
miast wartości są filtrem dla postrzegania danych działań 
jako właściwe lub nie (Listwan 2004). Również według                                      
W. F. Cascio kapitał ludzki tworzą takie elementy, jak: 
innowacyjność pracowników, zdolność do tworzenia no-
wych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów po-
przez rozwój już istniejącej wiedzy lub zdobywanie i przy-
swajanie nowej; postawy pracownicze wyrażone poprzez 
stosunek pracownika do stanowiska pracy oraz do orga-
nizacji jako czynniki decydujące o jego zachowaniu wo-
bec klientów (Miś 2010); kompetentność pracowników, 
o której decyduje staż pracy w danej organizacji, poziom 
fluktuacji i poziom wiedzy pracowników (Cascio 2001). M. 
Bratnicki uważa, że na strukturę kapitału ludzkiego skła-
da się: kompetentność pracowników (umiejętności prak-
tyczne: biegłość, fachowość, wiedza teoretyczna, talenty); 
zręczność intelektualna (innowacyjność ludzi, zdolność 
do naśladowania, przedsiębiorczość, zdolność do zmian); 
motywacja (chęci działania, predyspozycje osobowościo-
we do określonych zachowań, zaangażowanie w procesy 
organizacyjne, skłonność do zachowań etycznych, władza 
organizacyjna, przywództwo menedżerskie) (Bratnicki, 
Strużyna, Dyduch 2001). 

Przegląd różnych koncepcji struktury kapitału ludzkie-
go wskazuje, że jego podstawowym składnikiem są kom-
petencje pracowników. Od efektywnego zarządzania kom-
petencjami zależy wartość kapitału ludzkiego, czyli jego 
jakość i unikalność, stanowiąca wypadkową przełożenia 
intelektualnego potencjału pracowników w ich innowa-
cyjne i przedsiębiorcze zachowania decydujące o sukcesie 
firmy (Juchnowicz 2009). 

Jakość kapitału ludzkiego ma istotne znaczenie 
w zarządzaniu organizacją (przedsiębiorstwem). Ukazując 
szczegółowość zarządzania, można stwierdzić, że problem 
kapitału ludzkiego wchodzi w aspekt zarządzania mięk-
kiego podmiotem gospodarczym. Jednym z przejawów 
obecności zarządzania miękkiego w całościowym zarzą-
dzaniu podmiotem gospodarczym jest kształtowanie przez 
kadrę zarządzającą (kadrę menedżerską) jakości kapitału 
ludzkiego w postaci pozyskiwania i utrzymywania kom-
petentnych pracowników (jakość pracowników). Należy 
podkreślić, że kompetentni menedżerowie3 wraz z kom-
petentnymi pracownikami4 będą przyczyniać się do kształ-
towania kompetentnego przedsiębiorstwa.   

3 Kompetentni menedżerowie – jakościowa kadra zarządzająca, jakość 
kadry menedżerskiej.   
4 Kompetentni pracownicy – jakościowi pracownicy, to tzw. pracownicy 
wykonawczy, pracownicy szeregowi, którzy wraz z menedżerami wpływa-
ją na kształtowanie kompetentnego przedsiębiorstwa.        

Menedżerskie teorie firmy

Analiza związku przyczynowo-skut kowego zachodzą-
cego pomiędzy sprawnym realizowaniem funkcji a osią-
ganymi przez menedżera efek tami jest przedmiotem za-
interesowania teorii firmy. Teoria firmy, jako samodzielna 
dyscyplina wyodrębniła się w latach 30. XX wieku. W jej 
ramach wykształciło się wiele różnych nurtów (Pierścionek 
2003). Szczególne znaczenie dla rozważanej problematyki 
mają teorie firmy wywodzące się z teorii organizacji i zarzą-
dzania, a w śród nich: menedżerskie teorie firmy. Teorie te 
koncentrują się na procesie separacji własności od zarzą-
dzania oraz na funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw. 
Znamienną ilustracją tego procesu jest określenie go, jako 
„rewolucja menedżerska”, ze względu na znaczny wzrost 
rangi i roli menedżerów w rozwoju społecznym i gospo-
darczym, mających coraz większą władzę w przedsiębior-
stwach dzięki wysokim kwalifikacjom oraz dysponowaniu 
informacjami. Zjawisko to wiąże się z procesem profesjona-
lizacji zarządzania, który rozpoczął się w pierwszej połowie 
XX wieku w społeczeństwach przemysłowych (Gliński, Kuc, 
Fołtyn 2000; Gruszecki 2002). Menedżerowie stali się auto-
nomicznie działającą grupą, której interesy mogą przeciw-
stawiać się interesom właścicieli – akcjonariuszy (Pierścio-
nek 2003). Zysk, zwłaszcza w długim okresie czasu, przestał 
być dla menedżerów bodźcem prowadzonej działalności, 
na rzecz wynagrodzenia za wykonywaną pracę (Noga 
2009). Od menedżerów, w szczególności od ich zdolności 
przywódczych, umiejętności zastosowania odpowiednich 
metod i technik zarządzania, zależy efektywność alokacji za-
sobów zarządzanego przedsiębiorstwa i tworzenie nowych 
wartości. W przypadku słabego nadzoru właścicielskiego, 
motywacja menedżerów do wykorzystania posiadanych 
kompetencji na najwyższym poziomie znacznie obniża się. 
Wobec tego szczególnego znaczenia nabiera problem kon-
troli działalności profesjonalnych menedżerów oraz zapew-
nienia wpływu właścicieli (akcjonariuszy) na wybór celów 
i alokację zasobów przedsiębiorstwa (Lachiewicz 2007). 

Menedżerowie stanowią filar rozwoju każdej organiza-
cji. Są oni źródłem wszelkich zmian, stanowią oni centrum 
kształtowania w podmiocie gospodarczym zarządzania 
miękkiego, gdyż na pierwszy plan wysuwa się człowiek 
i jego perspektywa w organizacji5. Człowiek pełniący rolę 
menedżera musi posiadać bogactwo swoich umiejętności, 
dzięki którym może oddziaływać na innych pracowników.  

5 Należy pamiętać, że zarządzanie miękkie widzi na pierwszym planie czło-
wieka i jego perspektywę w organizacji. Zarządzanie to jest bardzo bliskie 
zarządzaniu humanistycznemu z ukierunkowaniem na zarządzanie eko-
nomiczne. Można stwierdzić, że zarządzanie miękkie to inaczej zarządza-
nie humanistyczno-ekonomiczne, czyli człowiek i to co sobą reprezentuje 
i generuje dla organizacji (człowiek jako dawca „czegoś” dla organizacji).   
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Teoria behawioralna

Idea teorii behawioralnej została zaprezentowana 
w 1963 roku przez R. H. Cyerta i J. G. Marcha w pracy pt: 
A Behavioural Theory of the Firm. Teoria behawioralna 
przedstawia złożoność przedsiębiorstwa, jego zachowań, 
ukazując jednocześnie sprzeczność i zbieżność interesów 
menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz ich zacho-
wania uwarunkowane kompetencjami i zasobami (Noga 
2009). Punktem wyjścia do rozważań jest przyjęcie zało-
żenia o separacji własności i kontroli. Menedżerowie mają 
swoje własne cele, które dodatkowo różnią się między 
sobą, w zależności od poziomu zarządzania i zakresu od-
powiedzialności. Sytuację komplikują także rodzaje reali-
zowanych celów: niemożliwe i możliwe do kwantyfikacji 
oraz fakt, że są one realizowane przez odrębne komórki 
organizacyjne. Zróżnicowanie celów wymaga ich uzgadnia-
nia przy pomocy takich narzędzi, jak negocjacje, koalicje, 
manipulowanie informacją (Gruszecki 2002). W świetle 
założeń teorii behawioralnej ocenę kompetencji menedże-
rów można przeprowadzić badając racjonalność wybranej 
do realizacji „wiązki celów” oraz poprawność zastosowa-
nych mechanizmów alokacji zasobów, użytych do realizacji 
przyjętych celów. 

Silny wpływ na zachowanie i kształtowanie kompeten-
cji menedżerów ma świadomość jako fakt zdawania sobie 
czegoś ze sprawy (posiadania wiedzy o czymś). Menedżer 
wie o czymś lub też, że zdaje sobie z czegoś sprawę (Le-
śniewski 2016). Wie, że jego zachowanie łączy się z różnymi 
konsekwencjami dla innych pracowników i dla całej orga-
nizacji. Behawioralność kadry zarządzającej i pozostałych 
pracowników wpisuje się w zarządzanie miękkie.    

Teoria agencji

Problemy, które zostały naświetlone w ramach me-
nedżerskich teorii firmy i teorii behawioralnej znalazły 
swoje rozwiązanie na gruncie teorii agencji. W 1976 roku 
M. Jensen i W. Meckling publikują artykuł pt: Theory of 
the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital 
Structure, w którym przedstawiają założenia agencyjnej 
teorii przedsiębiorstwa. W szczególności przedmiotem 
badań teorii agencji są relacje powstające między pryn-
cypałem a agentem, zasady kształtowania tych relacji, 
źródła rozbieżności interesów (celów) pryncypała i agenta 
oraz sposoby ograniczania tych rozbieżności. Teoria kon-
centruje się na szczególnym typie relacji zachodzących 
w przedsiębiorstwie między właścicielami (akcjonariusza-
mi), którzy dysponują kapitałem, a menedżerami, którzy 

tym kapitałem zarządzają w imieniu właścicieli. Relacje te 
są analizowane w układzie pryncypał – agent. W świetle 
teorii agencji pryncypał (właściciel, grupa akcjonariuszy) 
upoważnia na mocy zawartego kontraktu grupę menedże-
rów (zarząd, kadrę kierowniczą) do występowania w roli 
agenta (przedstawiciela) reprezentującego interesy pryn-
cypała i zarządzającego w jego imieniu określoną organi-
zacją (Mesjasz 1998; Lachiewicz 2007). Zawarty kontrakt 
określa prawa, odpowiedzialność i obowiązki partnerów 
oraz podział korzyści między nimi. Jednakże, nie zawsze 
wszystkie czynniki wpływające na realizację zawartej umo-
wy można uwzględnić w kontrakcie. Dlatego kontrakt jest 
zawsze kontraktem niekompletnym (niedookreślonym) 
i pojawia się potrzeba wprowadzania dodatkowych me-
chanizmów kontrolnych (Mesjasz 2006). 

Do głównych postulatów teorii agencji należy stosowa-
nie mechanizmów nadzoru korporacyjnego. Mechanizm 
ten prowadzi jednak do powstania tak zwanych kosztów 
agencji, związanych z kosztami: monitoringu (np. kontroli, 
controllingu, audytu sprawozdań finansowych) zapewnia-
jącego lepszy dostęp do źródeł informacji na temat działal-
ności przedsiębiorstwa, które obciążają przedsiębiorstwo 
z inicjatywy pryncypała; mechanizmów motywacji mene-
dżerów; emisji obligacji obciążających przedsiębiorstwo 
z inicjatywy agenta, starającego się uwiarygodnić swoje 
działanie w oczach pryncypała; straty rezydualnej wynika-
jącej z niedoskonałego nadzoru, powstałej w wyniku po-
mniejszenia dochodów właścicieli na skutek odejścia od 
zasady maksymalizacji majątku akcjonariuszy (Lachiewicz 
2007; Noga 2009). Poziom kosztów agencji stanowi pod-
stawę oceny efektywności zastosowanych mechanizmów 
nadzoru korporacyjnego oraz określa stopień opłacalności 
kontraktu zawartego między pryncypałem a agentem. 

Relacje na linii: pryncypał – agent (właściciel kapitału 
– menedżer) mogą być źródłem sukcesów lub porażek orga-
nizacji. Dlatego też należy dbać przede wszystkim o jakość 
relacji, dążenie do wspólnego wypracowania porozumienia. 
Relacje wchodzą w obszar zarządzania miękkiego.  

Zarządzanie jakością

Kompetencje podkreślają znaczenie jakości wykonywa-
nej pracy, nie chodzi tu wyłącznie o skuteczność osiągania 
wymiernych celów, ale także o sposób w jaki cele są osiąga-
ne, co także wywiera wpływ na wynik finansowy i sukcesy 
rynkowe przedsiębiorstwa. Przyjęcie tego aspektu w pro-
wadzonych rozważaniach umożliwia wskazanie związków 
pomiędzy perspektywą kompetencyjną a teorią Total Qu-
ality Management (TQM). 
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TQM to zarządzanie organizacją, której głównym ce-
lem jest jakość. TQM opiera się na kształtowaniu zaanga-
żowania i współdziałania wszystkich pracowników po to, 
by osiągnąć zadowolenie klientów. Centralnym elementem 
systemu TQM jest przywódcza rola kadry menedżerskiej 
(Sajkiewicz 2002; Pluta 1997). Rola ta sprowadza się do 
decydowania o sposobach osiągania zadowolenia klientów 
poprzez spełnianie lub przekraczanie ich oczekiwań, przy-
noszenie korzyści pracownikom poprzez wzrost ich zaufania 
do systemu zarządzania firmą i wzrost ich produktywno-
ści, a także zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego 
sukcesu poprzez zwiększenie wiarygodności firmy na ryn-
ku, wzrost sprzedaży, zmniejszenie kosztów nietworzących 
wartości dodanej (Wasilewski 1998). Kadra zarządzająca 
ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie i wspieranie re-
alizacji filozofii TQM, odpowiada za komunikowanie i wy-
jaśnienie wizji jakości wszystkim pracownikom (Toruński 
2011). Od wiedzy, umiejętności, inteligencji menedżerów 
zależy jakość ich pracy i podejmowanych decyzji, które im-
plikują jakość pracy podwładnych, a w końcu jakość pro-
duktów firmy. 

Norma ISO 9001 wskazuje także na potrzebę odpo-
wiedniego nadzorowania realizowanych w organizacji pro-
cesów, w oparciu o ustalone kryteria. W szczególności przy-
wołać należy: rozdział 4.1 dotyczący zarządzania procesami, 
rozdział 5 mówiący o celach jakości dla różnych szczebli or-
ganizacji, rozdział 7 wskazujący obowiązek ustalenia sposo-
bu nadzorowania procesów związanych z produkcją lub do-
starczaniem usługi, rozdział 8 poświęcony monitorowaniu 
zadowolenia klientów, skuteczności systemu, zachowania 
procesów i jakości wyrobów. Z jednej strony odpowiednie 
nadzorowanie można sprowadzić do ustalenia właściwych 
wskaźników i stałej oceny przebiegu realizowanych proce-
sów natomiast z drugiej strony – w sytuacji, gdy oczekiwa-
ne wartości nie są osiągane – niezbędne staje się posia-
danie przez kadrę menedżerską właściwych kompetencji, 
umożliwiających tworzenie wysokiego standardu kultury 
organizacyjnej oraz zbudowanie odpowiedniej atmosfery, 
ukształtowanie pełnego zaangażowania i odpowiedzialno-
ści pracowników za jakość (Słuja, Greber 2011). Dlatego też 
obok kompetencji technicznych, związanych z ustaleniem 
zmian w zakresie technologicznych charakterystyk proce-
su, niezwykle cenne w takiej sytuacji są także kompetencje 
motywowania podwładnych, prowadzące do oddziaływania 
na postawy pracowników, zmiany ich nastawienia wobec 
realizowanych zadań, wzrostu świadomości jakościowej. 

Jakość stanowi ważny czynnik wspierania rozwoju kom-
petencji i tym samym wpisuje się w zarzadzanie miękkie. 
W zarządzaniu tym, jakość pojmowana jest jako trwałość, 

zadowolenie i generowanie ponadprzeciętnej satysfakcji 
z tytułu posiadania i użytkowania danego dobra. Jakość to 
także stopień zaangażowania pracownika w powierzone mu 
zadania.  

Zarządzanie talentami 

Zarządzanie talentami zrodziło się w latach 80. XX 
wieku w Stanach Zjednoczonych (USA). Rozwój koncepcji 
nastąpił w latach 90. XX wieku, wraz z głoszonym hasłem: 
„wojny o talent”. E. Michaels postrzega talent jako sumę 
zdolności danej osoby – jej wrodzonych darów, umiejęt-
ności, wiedzy, doświadczenia, inteligencji, osądów, postaw, 
charakteru, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się 
i doskonalenia (Michaels, Handfield-Jones, Axelrod 2001). 
T. Listwan uważa, że tym co wyróżnia ludzi utalentowanych 
jest ich ambicja i wewnętrzna motywacja do osiągania ce-
lów zawodowych (Listwan 2005). Z kolei z punktu widzenia 
organizacji talent oznacza każdego pracownika, który dys-
ponując wysokimi kompetencjami i potencjałem rozwo-
jowym (określanym także jako „dar”) w znaczący sposób 
może wpłynąć na obecne i przyszłe osiągnięcia przedsię-
biorstwa (Mikuła 2007; Kaczmarska, Sienkiewicz 2005). 

Zarządzanie talentami polega na wyszukiwaniu uta-
lentowanych pracowników w przedsiębiorstwie lub jego 
otoczeniu i objęciu ich szczególną opieką, w porównaniu 
z pozostałymi pracownikami. Zazwyczaj przejawia się to 
w zapewnieniu możliwo ści rozwojowych i szkoleniowych, 
planowaniu kariery oraz wynagradzaniu na odpowiednim 
poziomie (nie tylko za pomocą płacy), aby pracownicy byli 
odporni na pokusy płynące ze strony innych pracodawców 
i chcieli pozostać w danym przedsiębiorstwie (Maliszew-
ska 2005). Wskazane działania są powiązane z tworzeniem 
warunków umożliwiających i wspierających organizacyjne 
uczenie się, kreowanie i transfer wiedzy między ludźmi i ze-
społami firmy oraz uzyskiwanie innowacji. S. Chowdhury 
uważa, że do oceny opłacalności inwestycji w utalentowa-
nych pracowników organizacji można wykorzystać wskaźnik 
rentowność talentów (Return on Talent – ROT), liczony jako 
stosunek generalnej wiedzy do inwestycji w talenty. Wskaź-
nik ROT pokazuje, jakich ludzi zatrudnia organizacja i czy 
efektywnie korzysta z ich potencjału do osiągnięcia sukce-
su. W celu wzrostu efektywności zarządzania talentami au-
tor proponuje utworzenie stanowiska do spraw zarządzania 
talentami (Chief Talent Officer – CTO) (Chowdhury 2000).

Talenty można traktować jako „coś”, co wyróżnia pra-
cownika ponad przeciętność, talenty są potrzebne organi-
zacji i są także podstawą innowacyjności i innowacji orga-
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nizacji6. Utalentowani pracownicy, w tym menedżerowie, 
nie tylko wspierają kształtowanie swoich kompetencji, ale 
także przyczyniają się do zarządzania miękkiego przedsię-
biorstwem. Każda organizacja winna posiadać utalentowa-
nych pracowników i dbać o nich w taki sposób, aby ich nie 
stracić.      

Zarządzanie kompetencjami 

W historycznym tego słowa znaczeniu należy wska-
zać, że po raz pierwszy kompetencjami menedżerskimi 
w wąskim zakresie, czyli kwalifikacjami, zainteresował 
się F. W. Taylor. Zakładał on, że wysoką efektywność pra-
cy można uzyskać poprzez starannie opracowaną normę 
pracy oraz dobranie pracowników najlepiej przystosowa-
nych do wykonywania danej pracy. W 1916 roku H. Fayol 
wyróżnił sześć grup umiejętności, które powinien posiadać 
kierownik i przedstawił swoją koncepcję w postaci tabli-
cy uzdolnień kierowniczych. Do niezbędnych umiejętno-
ści kierowniczych H. Fayol zaliczył uzdolnienia: technicz-
ne, handlowe, finansowe, ubezpieczeniowe, rachunko-
wościowe, administracyjne (w zakresie zarządzania). H. 
Fayol zauważył także zależność: w miarę wzrostu przed-
siębiorstwa wzrasta zapotrzebowanie na uzdolnienia 
administracyjne (zarządzanie), a maleje na umiejętności 
techniczne. Te dwa rodzaje umiejętności równoważą się 
w przypadku przedsiębiorstwa średniej wielkości (Mar-
tyniak 1993). Koncepcję H. Fayola zmodyfikował w 1935 
roku E. Hauswald, który z sześciu grup czynności i odpo-
wiadających im uzdolnień, występujących w tablicy Fay-
ola, pozostawił trzy kategorie, a mianowicie: administra-
cyjno-ubezpieczeniowe, techniczne i kupieckie. W swoim 
ujęciu E. Hauswald połączył uzdolnienia administracyjne, 
związane z realizacją funkcji kierowniczych (przewidywa-
nia, organizowania, rozkazodawstwa, koordynowania 
i kontroli) z uzdolnieniami ubezpieczeniowymi. Z kolei 
uzdolnienia handlowe, rachunkowościowe i finansowe 
scalił pod nazwą uzdolnień kupieckich (Martyniak 1988). 
Kwalifikacje menedżerskie, a w szczególności ich rozwój, 
były także przedmiotem zainteresowania T. Baty, który 
w Zlinie zorganizował szkołę zawodową przygotowującą 
niższy personel kierowniczy (brygadzistów i majstrów). 
Słuchacze szkoły rekrutowali się z pośród młodych, wy-
różniających się pracowników, chcących podnieść swoje 
kwalifikacje (Martyniak 1988). 
6 Innowacyjność – to proces tworzenia innowacji w organizacji. Przykła-
dem innowacji są produkty, usługi, nowe rozwiązania, idee, itp. Warun-
kiem innowacyjności są m.in. utalentowani pracownicy, kultura organi-
zacyjna przychylna innowacyjności, chęć dzielenia się posiadaną wiedzą 
przez pracowników, itp.       

 W latach 40. XX wieku behawioralny wymiar kom-
petencji kadry menedżerskiej przedstawił S. Bieńkowski 
w ramach teorii cech kierowniczych. Jego zdaniem, ide-
alny kierownik powinien posiadać cały splot charaktery-
stycznych uzdolnień, które są wzajemnie ze sobą zhar-
monizowane. S. Bieńkowski zaliczył do tych uzdolnień: 
wolę, rozumianą jako siłę wewnętrzną nakierowującą 
działania ludzkie na osiągnięcie ustalonych zamierzeń 
w przewidywanym czasie; odwagę w podejmowaniu de-
cyzji i braniu odpowiedzialności za ich skutki; umiejęt-
ność przewidywania i intuicję. Obok tych podstawowych 
uzdolnień S. Bieńkowski wyróżnił cechy uzupełniające, 
takie jak doświadczenie, opanowanie i zdolność podpo-
rządkowania się wyższemu zwierzchnictwu (Martyniak 
1988).

 Zagadnienie kompetencji pojawiło się w literaturze 
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, wraz z opublikowa-
niem prac dwóch psychologów – R. White’a i D. C. McC-
lellanda. R. White wyróżnił ludzką cechę, którą nazwał 
kompetencją (ang. competence) (White 1959). Nato-
miast D. C. McClelland opublikował na łamach „Ameri-
can Psychologist” artykuł Testing for Competence Rather 
Than for Intelligence, w którym stwierdził, że chociaż in-
teligencja ma niewątpliwy wpływ na ludzkie zachowania, 
to cechy charakterystyczne danej osoby (np. motywacja, 
postrzeganie samego siebie), które można zaobserwo-
wać w sytuacjach życiowych i zawodowych, decydują 
w większym stopniu niż inteligencja o tym, czy jej okre-
ślone zachowanie będzie skuteczne, czy nieskuteczne. 
W artykule tym zwrócił uwagę, że ani testy psycholo-
giczne, ani też oceny i świadectwa szkolne nie pozwala-
ją przewidzieć, czy człowiek odniesie sukces zawodowy. 
Skłoniło to D. C. McClellanda do poszukiwania innych 
metod przewidywania wyników pracy. Metodą taką sta-
ło się identyfikowanie sposobów myślenia i zachowania 
osób, które osiągają wysoki poziom efektów w pracy 
(McClelland 1973).

 Na gruncie nauk o zarządzaniu, szczególne zainte-
resowanie kwestią kompetencji miało miejsce w latach 
80. XX wieku, a zadecydowały o tym między innymi ta-
kie czynniki, jak: wzrost złożoności funkcjonowania pod-
miotów na rynku, konieczność reorientacji zawodowej, 
rosnąca wielofunkcyjność oraz konieczność poliwalent-
ności pracowników i postrzeganie „uczenia się”, jako 
kluczowego czynnika sukcesu organizacji (Czekaj 2005). 
W 1982 roku do zarządzania termin kompetencje wprowadził 
R. E. Boyatzis. Zaproponował on używaną do dzisiaj definicję 
kompetencji. R. E. Boyatzis stwierdził, że kompetencja to 
podstawowe cechy danej osoby, które decydują o efek-
tywnym wykonywaniu zadań i (lub) osiąganiu ponadprze-
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Model wspierania kompetencji menedżera 
w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem 

Kompetencje przyczyniają się do kształtowania mię-
dzy innymi jakościowej postawy pracowników, w tym tak-
że kadry zarządzającej. Jakościowy pracownik szeregowy 
(wykonawczy), wraz z jakościowym menedżerem, tworzą 
jakościową organizację. Kompetentny menedżer umożliwia 
usprawnienie zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem). 

Rysunek 1. Model wspierania kompetencji menedżera w za-
rządzaniu miękkim przedsiębiorstwem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Leśniewski M.A., 
(2015) Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Warszawa: 
Wydawnictwo Difin; Leśniewski M.A., (2015a) Employee con-
sciousness in creating competitive advantage of companies [w:] 
Significance of human resources and strategy in organization 
improvement, Borkowski S., Rosak-Szyrocka J., Zagreb: Croatian 
Quality Managers Society; Leśniewski M.A., (2016) Świadomość 
ekorozwojowa w konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw, 
„Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2.

ciętnych wyników. Kompetencja wyraża różnicę poziomu 
między średnim a najlepszym wykonawcą. Kompetencja 
stanowi najważniejszą cechę menedżera i jej znaczenie 
jest bardzo szerokie, a mianowicie może nią być motyw, 
cecha, umiejętność, aspekt składający się na czyjeś wy-
obrażenie o sobie, albo rola społeczna lub zakres wiedzy, 
której się używa dla osiągnięcia określonych wyników 
(Boyatzis 1982). R. E. Boyatzis zaprezentował listę dwu-
dziestu jeden kompetencji wyróż niających skutecznych 
menedżerów. Dla każdej kompetencji wyróżnił cztery jej 
komponenty: motywu, obrazu własnej osoby, rolę spo-
łeczną oraz zdolności. Przykładowo osoba, posiadająca 
orientację efektywnościową, powinna być motywowana 
silną potrzebą osiągnięć, powinna posiadać obraz własnej 
osoby wyrażony w stwierdzeniach: „mogę to zrobić le-
piej”, „jestem sprawnie działający”, powinna występować 
w roli innowatora i wykazywać się takimi zdolnościami, 
jak umiejętność wytyczania celów, umiejętność plano-
wania, umiejętność sprawnego organizowania zasobów 
(Boyatzis 1982)7. 

Fakt, że kompetencje są narzędziem integrującym 
wszystkie procesy kadrowe, prowadzi do spójnej ich re-
alizacji oraz wzrostu efektu synergii realizowanych działań 
personalnych. Taki efekt był trudny do osiągnięcia w kla-
sycznym podejściu do realizacji zarządzania zasobami ludz-
kimi, ponieważ oczekiwania stawiane wobec pracowników 
wyraźnie różniły się na poszczególnych etapach realizacji 
funkcji personalnej, przykładowo w ramach: 1)rekrutacji 
kandydatów do pracy zwracano uwagę na kwalifikacje, do-
świadczenie oraz cechy osobowościowe kandydatów do 
pracy; 2) ustalania kategorii zaszeregowania oraz miejsca 
w hierarchii organizacyjnej, ważne były zadania, upraw-
nienia i odpowie dzialność, które zupełnie nie były spójne 
z wymaganiami stawianymi na etapie rekrutacji pracow-
nika; 3) oceny i rozwoju pracownika ponownie wracały 
kwalifikacje, doświadcze nia oraz cechy osobowościowe 
pracownika, a odejście pracownika z firmy było traktowa-
ne wyłącznie jako pojawienie się wakatu, czyli stanowiska 
(z je go zakresem zadań, uprawnień i odpowiedzialności), 
które należy zapełnić (Czapla, Malarski 2011).

Kompetencje (Wojtczuk-Turek 2008) stając się jed-
nym z elementów kształtowania rozwoju pracowników, 
w tym także menedżerów, silnie wpisują się w zarządzanie 
miękkie podmiotu gospodarczego. Poprzez kompetencje 
menedżerowie mogą stać na straży wypełniania powie-
rzonych obowiązków podwładnym. 

7 J. Moczydłowska i T. Oleksyn zwracają uwagę, że zarządzanie kompeten-
cjami może być realizowane na poziomie: indywidualnym, organizacyj-
nym, lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym (Moczy-
dłowska 2008; Oleksyn 2010). 

ŚWIADOMOŚĆ MENEDŻERA

Funkcje zarządzania: 
- Planowanie 

- Organizowanie 
 - Motywowanie 
- Kontrolowanie 

Świadomość funkcji zarządzania:
- Świadomość planowania 

- Świadomość organizowania 
- Świadomość motywowania
- Świadomość kontrolowania 

ŚWIADOMOŚĆ ZARZĄDZANIA 

Modele wspierania 
kompetencji menedżera:

- Kapitał ludzki 
- Menedżerskie teorie firmy

- Teoria behawioralna
- Teoria agencji

- Zarządzanie jakością
- Zarządzanie talentami

 - Zarządzanie kompetencjami

ŚWIADOMOŚĆ WSPIERANIA 
KOMPETENCJI MENEDŻERA 

ZARZĄDZANIE MIĘKKIE
 PRZEDSIĘBIORSTWEM 
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Bardzo ważną rolę we wspieraniu kompetencji od-
grywa świadomość8, jako stan wiedzy o kompetencjach, 
oraz że wspieranie kompetencji jest bardzo ważne w za-
rządzaniu organizacją, w tym zarządzaniu miękkim przed-
siębiorstwem. Nacisk położony na kompetencje w przed-
siębiorstwie stanowi o jednym z przejawów zarządzania 
miękkiego. Na rysunku 1 przedstawiono model wspierania 
kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsię-
biorstwem.    

Na rysunku 1 model rozpoczyna się od świadomości 
menedżera rozumianej jako posiadanie wiedzy merytorycz-
nej oraz jako stan wiedzy o mechanizmach, uwarunkowa-
niach i wpływie jednostki zarządzającej (menedżera) na za-
rządzanie organizacją (przedsiębiorstwem). Menedżer zda-
je sobie sprawę z tego (jest racjonalny), że stanowi kadrę 
odpowiedzialną i wpływową za realizację procesu zarządza-
nia na linii: jednostka (menedżer) – organizacja (przedsię-
biorstwo). Wpływ jednostki na organizację jest widoczny 
między innymi na przykładzie problemu strategii behawio-
ralnej. Świadomość menedżera ukierunkowana na funkcje 
zarządzania daje odpowiednio świadomość funkcji zarzą-
dzania w postaci: świadomości planowania, świadomości 
organizowania, świadomości motywowania, świadomości 
kontrolowania. Świadomość funkcji zarządzania oznacza 
stan wiedzy menedżera dotyczący logiki funkcjonowania 
zależności między tymi funkcjami. Świadomość tych funk-
cji przejawia się w postaci realizacji procesu zarządzania. 
Funkcje zarządzania posiadają charakter komplementarny. 

O ile świadomość menedżera to poziom menedżera 
jako jednostki w organizacji, o tyle świadomość zarządza-
nia to poziom menedżerów jako całości kadry zarządza-
jącej w organizacji (wszyscy menedżerowie w organiza-
cji). Świadomość zarządzania to zarządzanie realizowane 
w sposób sprawny i skuteczny przez wszystkich menedże-
rów w organizacji. Świadomość menedżera i świadomość 
zarządzania to poziomy świadomości jednostki zarządzają-
cej (menedżer) i poziom całości jednostek zarządzających 
(wszyscy menedżerowie w organizacji). Świadomość zarzą-
dzania ukierunkowana na modele wspierania kompeten-
cji menedżera daje odpowiednio świadomość wspierania 
kompetencji menedżera. Modele wspierania kompetencji 
menedżera dotyczą podnoszenia wartości pracy osoby 
zarządzającej. Świadomość wspierania kompetencji me-
nedżera tworzy podstawy zarządzania miękkiego przed-
siębiorstwem. Zarządzanie miękkie stanowi jeden z dy-
chotomicznych obrazów zarządzania organizacją9. W za-
8 W zakresie pogłębienia wiedzy o świadomości odsyłam do: (Leśniewski 
2015a) oraz (Gloy 2009).    
9 Drugim dychotomicznym obrazem zarządzania organizacją jest zarzą-
dzanie twarde. Pełnia zarzadzania winna umiejętnie łączyć ze sobą za-
rządzanie miękkie i zarządzanie twarde w zwartą całość (jednolity obraz 
zarządzania).    

rządzaniu tym ważną rolę odgrywa szkoła behawioralna 
podbudowana wpływami psychologiczno-socjologicznymi. 
Zarządzanie miękkie dąży do umiejętnego łączenia w układ 
komplementarny zarządzania ekonomicznego i zarządzania 
humanistycznego (Kociatkiewicz, Kostera 2013).                  

Podsumowanie

Menedżer i podwładny stanowią filar rozwoju każdej 
organizacji (przedsiębiorstwa). Szczególne ich znaczenie 
przypisuje się w zarządzaniu miękkim. Wzajemna zależ-
ność występująca między menedżerem a podwładnym ma 
prowadzić przedsiębiorstwo w aktywne kształtowanie kon-
kurencyjności i przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym 
z czynników związanych z konkurencyjnością i przewagą kon-
kurencyjną podmiotu gospodarczego oraz osobą pracownika 
są kompetencje. Można stwierdzić, że kompetencje dotyczą 
każdego pracownika organizacji niezależnie od zajmowanego 
stanowiska, jak i szczebla zarządzania. Kompetencje umożli-
wiają łatwiejsze wykonywanie obowiązków przez pracowni-
ka. Jednym z pracowników realizujących proces zarządzania 
są menedżerowie, gdzie kompetencje są silnie akcento-
wane w podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa na arenie 
konkurencji. Każdy menedżer winien charakteryzować się 
kompetencjami. Kompetentny menedżer przyczynia się do 
sprawności i skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w zmiennym otoczeniu. Elementem (czynnikiem) przyczynia-
jącym się do wzrostu kompetencji menedżera jest jego świa-
domość, która jest widoczna jako świadomość menedżera 
oraz jako świadomość zarządzania. Wspieranie kompetencji 
poprzez świadomość menedżera przyczynia się do kształ-
towania w podmiocie gospodarczym zarządzania miękkie-
go. Świadomość menedżera kierunkuje go na podnoszenie 
(aprecjację) swojej wartości w przedsiębiorstwie. Wzrost 
wartości menedżera odbywa się poprzez jego kompetencje. 

Świadomość stanowi nieodłączny element związany 
z każdym człowiekiem funkcjonującym w określonych uwa-
runkowaniach (warunkach). Menedżer i podwładny to oso-
by związane z określoną organizacją (przedsiębiorstwem). 
Menedżer, chcąc realizować jakiekolwiek działania, musi być 
świadom swoich zamierzeń, w tym także kształtowania swo-
ich kompetencji. Poprzez swoje kompetencje menedżer osiąga 
określone korzyści. Świadomie postępujący menedżer poprzez 
swoje kompetencje (eksponowanie swoich kompetencji) bę-
dzie wspierał zarządzanie miękkie przedsiębiorstwem. Wy-
korzystanie metody interpretacji10 w oparciu o studium lite-

10 W realizacji metody interpretacji wykorzystano logikę racjonalnego my-
ślenia oraz doświadczenia naukowe Autora opracowania. Wnikliwa ana-
liza zastosowanej metody i studium literatury przedmiotu wraz z logiką 
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ratury przedmiotu umożliwiło udowodnienie dwóch hipotez 
postawionych w niniejszym opracowaniu. Z przyjętych hipotez 
można wyprowadzić dwie tezy: Teza pierwsza: świadomość 
menedżera jest czynnikiem wspierania jego kompetencji. Teza 
druga: świadomość menedżera i jego kompetencje są czyn-
nikami kształtowania zarządzania miękkiego przedsiębior-
stwem. Świadomość i kompetencje komplementarnie tworzą 
„drogę” rozwoju menedżerom i podległym im pracownikom.         
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Międzykulturowy neuromarketing: 
międzykulturowy wymiar badań 
neuromarketingowych

Cross-cultural neuromarketing:  
cross-cultural dimension of neuromarketing research

In the globalisation era, marketers see the need to adjust for 
cultural diversity. People from different cultures can, inter alia, 
perceive the same product differently, depending on whether its 
features are congruent with the commonly accepted values of 
the given culture. So far, very little neuromarketing research has 
been taking this aspect into account. For instance, our findings on 
electrophysiological correlates of brand extension evaluation differ 
from the ones of Chinese research. Therefore, it is reasonable to 
consider the cross-cultural dimension not only in practical actions 
and marketing research, but also in the field of neuromarketing 
scientific research. This leads us to an introduction of a new con-
cept – cross-cultural neuromarketing.

Keywords: neuromarketing, cross-cultural studies, enlargement 
brand, neuroscience.

W dobie globalizacji marketingowcy widzą konieczność 
uwzględnienia różnic kulturowych w swoich działaniach marketin-
gowych. Osoby pochodzące z odmiennych kultur mogą m.in. ina-
czej odbierać ten sam produkt, w zależności od tego, czy cechy tego 
produktu są zgodne z przyjętym w danej społeczności systemem 
wartości. Niewiele dotychczasowych badań neuromarketingowych 
bierze te różnice pod uwagę. Tymczasem, badania własne przepro-
wadzone w Polsce nad elektrofizjologicznymi korelatami oceny 
rozszerzenia marki dostarczają innych wyników, niż badania chiń-
skie. Najprawdopodobniej uzasadnionym jest zatem uwzględnienie 
wymiaru międzykulturowego nie tylko w praktycznych działaniach 
i badaniach marketingowych, ale również w naukowych badaniach 
neuromarketingowych. Dlatego też proponujemy nowy termin na-
ukowy – międzykulturowy neuromarketing – dla nazwania obszaru 
tych badań.

Słowa kluczowe: neuromarketing, badania międzykulturowe, roz-
szerzenie marki, neuronauka.
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Marketing najczęściej definiowany jest jako proces spo-
łeczny i zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy poprzez 
wzajemną wymianę dóbr i wartości uzyskują to, czego potrze-
bują i pragną (Kotler, Keller 2012). Tymczasem Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu (AMA) w 2007 roku poddało grun-
townej zmianie sposób rozumienia istoty i znaczenia marke-
tingu. Określiło ono marketing jako działalność, zbiór instytucji 
i procesów tworzenia, komunikowania, dostarczania oraz wy-
miany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, 
partnerów oraz społeczeństwa jako całości. Obecnie marketin-
gowca nie interesuje tylko konsument danego produktu, ale 
cały kontekst, w jakim ten produkt funkcjonuje. Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu (Keefe 2008) tworząc nową defini-
cję podkreśla znaczenie oddolnych procesów mających wpływ 
na kształtowanie szeroko rozumianej wymiany dóbr i wartości. 

Obecnie marketing nie jest tylko zbiorem działań prowa-
dzących do określonych rezultatów, ale także dziedziną sze-
roko rozumianej wiedzy opartej na badaniach naukowych. 
Prawdziwy rozkwit naukowych badań marketingowych na-
stąpił między 1950 a 1980 rokiem. Od tego czasu marketing 
jako nauka ulega silnej specjalizacji (Wilkie, Moore 2003).                
M. Eisend (2015) zwraca uwagę, iż istnieją różne, bardziej 
i mniej szczegółowe klasyfikacje dyscyplin marketingu. The 
Institute for Operations Research and the Management Scien-
ces w 2014 roku wyróżnił 18 szczegółowych dyscyplin marke-
tingu (np. zachowanie kupujących, marketing przemysłowy, 
promocja). Natomiast czasopismo „Journal of Marketing” za-
stosowało ogólny podział marketingu na pięć dyscyplin: środo-
wisko marketingowe, funkcje marketingu, specjalne aplikacje 
marketingu, badania marketingowe i inne tematy (Leonard 
2012). Z kolei C. R. Cano, F. A. Carrillat,  F. Jaramillo, (2004) po-
dali praktyczną klasyfikację, wyróżniając 8 dyscyplin: reklama, 
zachowanie konsumentów, kanały informacyjne, metody ba-
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dań, strategia cenowa, sprzedaż, rozwój nowych produktów, 
strategia marketingowa. 

W związku z coraz większą globalizacją, marketing w uję-
ciu praktycznym, jak również naukowym, skupia się coraz 
bardziej na aspekcie społecznym związanym z różnicami w za-
kresie szeroko rozumianych kontaktów i wzajemnych relacji 
pomiędzy nie tylko sprzedawcą, a nabywcą, ale również ich 
całym otoczeniem (Deszczyński, Deszczyński 2004; Kowalska-
-Musiał 2006; Baran 2013). Należy przy tym zwrócić uwagę, iż 
społeczeństwa różnią się między sobą pod względem między 
innymi posiadanych systemów wartości, sposobu nawiązywa-
nia relacji oraz ich utrzymywania. 

Na te odmienności zwrócili najpierw uwagę marketin-
gowcy w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, czyli w krajach 
o dużym zróżnicowaniu etnicznym, językowym i kulturowym, 
gdzie mniejszości narodowe stanowią coraz liczniejszą grupę 
konsumentów. Dla przykładu, w USA w 2015 roku ponad 50% 
dzieci uczęszczających do publicznych szkół stanowiły dzieci 
należące do mniejszości narodowych (Albro 2015). Przewiduje 
się, że hiszpańsko-języczna mniejszość narodowa USA do 2050 
roku zwiększy swoją liczebność trzykrotnie (Villarreal 2014). 
Biorąc pod uwagę stosunkowo niski przyrost naturalny – na ra-
zie dominującej – białej populacji, grupy etniczne USA określa-
ne dziś mianem mniejszości narodowych mogą w przyszłości 
stać się tak naprawdę większością narodową (Korzenny 2008). 
Dlatego też firmy w USA, które chcą wzmocnić swoją pozycję 
na rynku, muszą traktować poważnie kwestię różnic między-
kulturowych w zachowaniu się konsumentów. 

Definicja marketingu międzykulturowego
 wraz z przykładami badań 

Sposób, w jaki firmy odpowiadają na wyzwania wynikają-
ce ze zróżnicowania międzykulturowego społeczeństwa, a tak-
że sposób, w jaki wykorzystują to zróżnicowanie, obsługując 
miejscowych i międzynarodowych klientów, można określić 
mianem „międzykulturowego marketingu” (Wilkinson, Cheng 
1999). Jak wynika z badań w tej dziedzinie, w zależności od 
wartości cenionych w danej kulturze (np. indywidualizm vs. 
kolektywizm), ten sam produkt powinien być promowany za 
pomocą różnych komunikatów, aby spotkał się z uznaniem 
konsumentów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Dla przykładu, badania behawioralne nad zwyczajami 
konsumenckimi hiszpańsko-języcznej grupy etnicznej Stanów 
Zjednoczonych, które rozpoczęły się w połowie lat 70. XX 
wieku, dotyczyły m.in. zjawiska lojalności wobec marki (ang. 
brand loyalty). R. Villarreal (2014) stwierdził u osób z tej grupy 
pozytywny związek między znaczeniem wartości rodzinnych 
a lojalnością wobec marki. Inne behawioralne badania nad 
różnicami kulturowymi dotyczyły odbioru reklam opartych na 

różnym typie humoru. Stwierdzono, że Meksykanie preferują 
reklamy z humorem wzmacniającym „ja”, natomiast Amery-
kanom odpowiadają bardziej niż Meksykanom reklamy z agre-
sywnym typem humoru (Wang i inni 2014). Biorąc pod uwagę 
kolejne kręgi kulturowe, Torelli i inni (2012) wykryli różnice 
kulturowe co do preferencji marek, których koncept został 
oparty na różnych wartościach. Badacze ci stwierdzili m.in., że 
Norwegowie cenią marki oparte na koncepcie otwartości, na-
tomiast Koreańczycy preferują marki, które „hołdują” tradycji. 
Tsang oraz Ap (2007) przeprowadzili badania wśród turystów 
pochodzących z kultury azjatyckiej oraz europejskiej. Zaobser-
wowali oni, iż turyści zachodni zwracają zdecydowanie więk-
szą uwagę na realizację usługi zgodnie z jej celem, skuteczność 
oraz oszczędność czasu, natomiast turyści pochodzący z Azji 
oczekują przede wszystkim życzliwości, zaangażowania i em-
patii w kontekście realizacji usług. 

 
Wielokulturowość vs. międzykulturowość

W kontekście omawianych w niniejszym artykule zagad-
nień należy rozróżnić dwa pojęcia: wielokulturowość (ang. 
multiculturalism) vs. międzykulturowość (ang. cross-cultura-
lism). Vesyuta (2005) definiuje wielokulturowość jako zróż-
nicowanie kulturowe danego społeczeństwa i współistnienie 
odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego 
organizmu państwowego. Zgodnie z encyklopedią powszech-
ną PWN, wielokulturowość jest pojęciem wielowymiarowym. 
Z jednej strony, można to pojęcie rozumieć dosłownie jako 
stwierdzenie obiektywnego stanu zróżnicowania kulturowe-
go na świecie lub bardziej szczegółowo, jako zróżnicowanie 
dotyczące poszczególnych społeczności. Z drugiej strony, wie-
lokulturowość można odnieść do polityki danego państwa 
względem problemu współistnienia jednostek i grup powołu-
jących się na swą szczególną tożsamość kulturową, związaną 
m.in. z wyznawaną religią, czy stosunkiem do ważnych kwe-
stii, jak: historia, status kobiet, różnych orientacji seksualnych, 
osób niepełnosprawnych, relacji społecznych, rodzinnych oraz 
biznesowych. Po trzecie, pojęcie wielokulturowości można 
rozumieć jako swoistą ideologię, objawiającą się działaniem 
mniejszości, skierowanym na większy udział poszczególnych 
środowisk w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym da-
nego państwa. 

Burton (2005) zwraca uwagę, że w literaturze naukowej 
z dziedziny marketingu przez wiele lat funkcjonowało dość sil-
ne rozdzielenie pojęcia wielokulturowości od międzykulturo-
wości. Wielokulturowość odnosiła się do rynku narodowego, 
dostrzegającego rolę mniejszości etnicznych. Z kolei pojęcia 
międzykulturowości używano w odniesieniu do rynków mię-
dzynarodowych. Dopiero od XXI wieku, kiedy wyniki badań 
dotyczących międzykulturowości wykorzystuje się w nauko-



Agnieszka Fudali-Czyż, Andrzej Cudo, Marta Ratomska – Międzykulturowy neuromarketing...

75

wym i praktycznym podejściu do wielokulturowości, zakresy 
tych dwóch pojęć zaczęły się przenikać, a obecnie bardzo czę-
sto stosuje się je zamiennie. Pojęcie wielokulturowości jest 
szczególnie ważne dla wysoko uprzemysłowionych państw 
wieloetnicznych, a w szczególności imigranckich tj. Kanada, 
Australia, czy Stany Zjednoczone oraz krajów Europy Zachod-
niej, które stanowiły swego czasu imperia kolonialne. W tym 
względzie warto zauważyć, że coraz większa wielokulturowość 
różnych społeczeństw przyczynia się do kształtowania nowych 
postaw wobec rynku (Wardzała, Bodziany 2014). W związku 
z tym następują przekształcenia dotychczasowych form ko-
munikacji rynkowej, które w coraz większy sposób muszą 
uwzględniać zróżnicowanie kulturowe danej społeczności.

Różnice międzykulturowe na poziomie 
podstawowych wartości kulturowych

 i procesów poznawczych

Pionierem badań nad szeroko rozumianymi różnicami 
międzykulturowymi na poziomie podstawowych wartości 
kulturowych jest Geert Hofstede (Subocz 2012). Wyróżnił on 
następujące wymiary kultur narodowych: kolektywizm-indy-
widualizm, dystans do władzy, unikanie niepewności, długo-
terminowa i krótkoterminowa orientacja oraz kobiecość-mę-
skość (Hofstede 1980; 2007). 

Pierwszy wymiar kultur narodowych oscyluje na kontinu-
um kolektywizm-indywidualizm. W tym zakresie społeczeń-
stwa kolektywne charakteryzują się stawianiem relacji mię-
dzyludzkich ponad osiąganie celów jednostki. Natomiast spo-
łeczeństwa indywidualne cechują się przedkładaniem praw 
i dążeń jednostki nad relacje międzyludzkie. Drugi wymiar 
kultur związany jest z dystansem do władzy. Odnosi się on do 
zakresu oczekiwań oraz akceptacji dla nierówności w zakresie 
rozkładu władzy w społeczeństwie. Trzeci z wymiarów to uni-
kanie niepewności. Silne unikanie niepewności charakteryzuje 
kultury, w których przestrzeganie praw i zasad jest immanent-
nym elementem życia społecznego, co może prowadzić w kon-
sekwencji do szeroko rozumianej nietolerancji, fundamenta-
lizmu religijnego, politycznego bądź ideologicznego. Z kolei 
kultury o słabym unikaniu niepewności cechują się większą 
elastycznością w ocenie postępowania jednostki i w większym 
stopniu akceptują odmienne punkty widzenia poszczególnych 
członków społeczeństwa. Czwarty wymiar kultur to orienta-
cja rozciągająca się między długoterminową i krótkotermino-
wą. Społeczeństwa o orientacji długoterminowej cechują się 
większą elastycznością w dostosowywaniu własnej tradycji do 
zmieniających się uwarunkowań, a ludzie w większym stop-
niu przejawiają cierpliwość w oczekiwaniu na rezultaty swoich 
działań. Natomiast społeczeństwa o orientacji krótkotermino-
wej charakteryzują się silniejszym kultywowaniem tradycji, 

a poszczególne jednostki mają tendencję do podejmowania 
działań przynoszących wyniki w krótkim czasie. Ostatnim, pią-
tym wymiarem kultur jest wymiar męskości-kobiecości, która 
związana jest między innymi z uznawaniem troski o innych, 
jako podstawowej wartości społecznej. Podział wprowadzony 
przez Hofstede (1980) służy wyjaśnianiu różnic między spo-
łecznościami i organizacjami, będąc istotnym elementem psy-
chologii międzykulturowej (Subocz 2012). Wykorzystuje się go 
również w projektowaniu szeroko rozumianych oddziaływań 
marketingowych (De Mooij, Hofstede 2010; 2011).

Richard Nisbett pokazał, że można również wyjaśniać róż-
nice międzykulturowe na poziomie procesów poznawczych 
(Nisbett 2003; Nisbett i inni 2001; Nisbett, Miyamoto 2005). 
Wychodzi on z założenia, że czynniki społeczne i ekonomiczne 
mogą wpływać na nawyki percepcyjne, szczególnie przy ich 
długotrwałym oddziaływaniu na jednostkę. Nisbett twierdzi, 
że odmienne dzieje społeczności zachodniej i wschodniej mo-
gły przyczynić się do wykształcenia w nich odmiennych wzor-
ców w zakresie szeroko rozumianego systemu poznawczego. 
W szczególności, chodzi mu o wzorce uwagi i percepcji, ukryte 
założenia dotyczące stabilności i zmiany, preferencji wzorców 
atrybucji, stosowania zasad logiki formalnej, sposobu orga-
nizacji otoczenia, podstawowych założeń na temat budowy 
świata, przekonań na temat możliwości sprawowania kontroli 
nad otoczeniem oraz stosowania podejścia dialektycznego 
(Nisbett 2003).

Nisbett (2003) zwraca uwagę, że przedstawiciele kultury 
zachodniej postrzegają otoczenie jako zbiór odrębnych i nie-
powiązanych ze sobą obiektów. Natomiast mieszkańcy Wscho-
du skłonni są postrzegać otoczenie jako zespół powiązanych 
ze sobą elementów tworzących większą całość. Dlatego też 
mieszkańcy Zachodu trudniej zauważają zmiany poszczegól-
nych obiektów w scenie wizualnej oraz zmiany relacji między 
nimi niż przedstawiciele kultury wschodniej. Ponadto, miesz-
kańcy Azji postrzegają świat jako całość, co wiąże się między 
innymi z przeświadczeniem o małej możliwości sprawowania 
nad nim kontroli. Natomiast dla osoby pochodzącej z kultury 
zachodniej świat jest zbiorem elementów, które można sto-
sunkowo łatwo zrozumieć nawet w oderwaniu od kontekstu, 
w jakim się znajdują (Nisbett 2003). U osób pochodzących 
z kultury zachodniej szeroko rozumiany proces myślenia 
oparty jest na założeniu, iż zdarzenia zachodzą liniowo oraz 
na atrybucji przyczynowej opartej na uproszczeniu zdarze-
nia do sytuacji przyczyna-skutek. Natomiast u osób z kultury 
wschodniej wydarzenia postrzegane są bardziej nie na zasa-
dzie liniowego kontinuum, ale cyrkularnego koła. Przedstawi-
ciele kultury wschodniej w większym stopniu niż osoby z kul-
tury zachodniej, przypisując przyczynowość obserwowanym 
zjawiskom, zwracają uwagę na kontekst wydarzenia oraz na 
wszystkie przyczyny, które doprowadziły do danej sytuacji (Nis-
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bett i inni 2001; Nisbett 2003). Odmienne procesy myślenia 
znajdują również odzwierciedlenie w procesach kategoryza-
cji, czyli łączenia obiektów w grupy charakteryzujące się ze-
stawem wspólnych właściwości (Nęcki, Orzechowski, Szymura 
2006). W tym zakresie osoby pochodzące z kultury wschodniej 
mają tendencję do łączenia obiektów w kategorie ze względu 
na relacje zachodzące między nimi (np. banan-małpa) niż ze 
względu na podobny zbiór cech (panda-małpa), jak robią to 
mieszkańcy Zachodu (Nisbett 2003). 

Różnice międzykulturowe 
na poziomie procesów neuronalnych

W dziedzinie neuronauki poznawczej (ang. cognitive neu-
roscience) testowano różnice międzykulturowe w funkcjono-
waniu poznawczym na poziomie neuronalnym. W badaniach 
tych wykorzystywano m.in. metodę funkcjonalnego obrazo-
wania metodą rezonansu magnetycznego oraz elektroencefa-
lografię (Han, Northoff 2008; Han i inni 2013; Han, Ma 2014; 
Han 2015). Pierwsza z tych metod związana jest ze zjawiskiem 
zmiany poziomu utlenowania krwi, które następuje w konse-
kwencji większego zapotrzebowania na tlen przez aktywne ko-
mórki nerwowe. W tym zakresie wzrost aktywności danego 
rejonu mózgu mierzy się przy pomocy tak zwanej odpowiedzi 
BOLD (ang. blood oxygenation level dependent), która okre-
śla zależność między intensywnością sygnału rezonansu ma-
gnetycznego a poziomem natlenienia krwi (Gut, Marchewka 
2004). Z kolei elektroencefalografią (EEG) nazywamy rejestra-
cję i analizę czynności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod 
przymocowanych do skóry czaszki. Pochodną elektroencefa-
lografii jest metoda potencjałów wywołanych (ang. event-re-
lated potentials, ERP), w której mierzy się przejściowe zmiany 
sygnału EEG pod wpływem zadziałania zewnętrznych bodźców 
lub zmian skorelowanych z pewnymi zdarzeniami umysłowymi 
(Jaśkowski 2004).

Na podstawie badań z wykorzystaniem funkcjonalnego 
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego wykazano, iż 
procesy związane ze społecznym poznaniem w grupie Azjatów 
powiązane są z silniejszą aktywnością w przyśrodkowo grzbie-
towej korze przedczołowej, bocznej korze czołowej i w skrzy-
żowaniu skroniowo-ciemieniowym. Natomiast w grupie osób 
pochodzących z kultury zachodniej zaobserwowano więk-
szą aktywność w obszarze przedniego zakrętu kory obręczy, 
brzuszno przyśrodkowej kory przedczołowej oraz wyspy (Han, 
Ma 2014). W badaniach Gutchess i współpracowników (2010) 
zaobserwowano różnice pomiędzy Azjatami, a Amerykanami 
w aktywacji struktur mózgowych w sytuacji kategoryzowania 
oraz wskazywania relacji pomiędzy prezentowanymi słowami 
w odniesieniu do warunku kontrolnego. W pierwszej grupie 
zaobserwowano większą aktywację w sieci czołowo-ciemie-

niowej, która powiązana jest z kontrolowaniem procesów wy-
konawczych. Natomiast w grupie Amerykanów zanotowano 
większą aktywność w rejonie płatów czołowych oraz zakrętu 
obręczy, którą autorzy interpretują jako odpowiedź na poja-
wiający się konflikt semantyczny. Na tej podstawie Gutchess 
i współpracownicy (2010) wskazują, iż odmienne kultury mogą 
różnić się między sobą pod względem stosowanych strategii 
w celu rozwiązywania konfliktów między konkurującymi są-
dami semantycznymi. 

Wykorzystując elektroencefalografię, S. G. Goto i współ-
pracownicy (2009) poszukiwali różnic między Amerykanami 
pochodzenia azjatyckiego i Amerykanami pochodzenia eu-
ropejskiego w zakresie reakcji na niespójność semantyczną 
między obiektem, a tłem, na jakim był on reprezentowany. 
Wykazano, iż u Amerykanów pochodzenia azjatyckiego wy-
stępowała różnica w amplitudzie komponentu N400 pomię-
dzy warunkiem, kiedy obiekt i tło było zgodne (np. krab-pla-
ża), a warunkiem, w którym występowała niezgodność (np. 
krab-parking). Natomiast w grupie Amerykanów pochodze-
nia europejskiego nie zaobserwowano analogicznych różnic. 
Zdaniem autorów (Goto i inni 2009) może być to związane 
z przywiązywaniem większej wagi do relacji między obiektem 
a tłem w grupie pochodzenia azjatyckiego. Obserwacje te są 
zgodne z hipotezą o całościowym przetwarzaniu informacji 
przez osoby pochodzące z kultury wschodniej (zob.: Nisbett 
2003). Podobne wyniki uzyskano w innych badaniach, w któ-
rych analizowano N400 (Masuda 2014), jak również, gdy ana-
lizowano P300 (Wang i inni 2014). 

Z przytoczonych badań w zakresie neuronauki poznawczej 
(ang. cognitive neuroscience) wynika, że obserwowane od-
mienności między osobami pochodzącymi z różnych kultur, je-
żeli chodzi o ich funkcjonowanie poznawcze, mogą mieć swoje 
odzwierciedlenie w odmiennej aktywności struktur neuronal-
nych. Tymczasem do badania oddziaływań marketingowych 
również stosuje się metody do badania aktywności mózgowej 
(Brzezicka, Kamiński 2010).

Neuromarketing – kwestie definicyjne 

Neuromarketing i neuronauka konsumencka (ang. consu-
mer neuroscience) to pojęcia szersze niż neuroekonomia i neu-
ronauka podejmowania decyzji (Shiv i Yoon 2012) oraz sto-
sunkowo nowsze. Często są one używane wymiennie. Nazwa 
neuromarketing pojawiła się pierwszy raz w 2002 roku (Fisher 
i inni 2010). Obecnie niektórzy uważają, że neuromarketing 
to określenie dziedziny badań akademickich (Lee i inni 2007). 
Inni wolą termin neuronauka konsumencka, używając neu-
romarketingu jako określenia dziedziny badań komercyjnych 
(Plassmann i inni 2011). W naszym artykule posłużymy się 
definicją neuromarketingu jako terminu określającego dzie-



Agnieszka Fudali-Czyż, Andrzej Cudo, Marta Ratomska – Międzykulturowy neuromarketing...

77

dzinę badań akademickich, w której „wykorzystuje się metody 
badawcze, pozwalające na wnioskowanie o zmieniającej się 
aktywności mózgu, do analizy szeroko pojętych oddziaływań 
marketingowych” (za: Brzezicka, Kamiński 2010: 119). W ba-
daniach neuromarketingowych stosuje się najnowsze metody 
neurofizjologiczne, tj. metodę funkcjonalnego rezonansu ma-
gnetycznego oraz elektroencefalografię (EEG), metodę analizy 
potencjałów wywołanych skorelowanych ze zdarzeniem (ERP), 
okulografię, czy metody badań psychofizjologicznych, m.in. 
badanie przewodności skóry i czynności serca (Plassmann 
i inni 2011).

W badaniach neuromarketingowych zajmowano się m.in. 
neuronalnymi korelatami: świadomości marki (McCure i inni 
2004), zakupów (Knutson i inni 2012), oceny rozszerzenia mar-
ki (Ma i inni 2002; Fudali-Czyż i inni 2016). 

Problem różnic międzykulturowych
 w neuromarketingu na przykładzie 

badań własnych nad oceną rozszerzenia marki

Strategia rozszerzenia marki polega na wprowadzeniu na 
rynek nowego produktu pod nazwą znanej marki (Keller, Aaker 
1992). Jednakże, aby ją stosować potrzebna jest silna marka 
bazowa, która posiada dobrą reputację i wyróżniający się wi-
zerunek (Pitta, Katsanis 1995). Zaletą tej strategii biznesowej 
może być zwiększanie sprzedaży i uzyskiwanie wyższych marż, 
a zarazem obniżenie kosztów wprowadzenia na rynek nowych 
produktów (Pitta, Katsanis 1995). Z drugiej strony, strategia ta 
może być ryzykowna, ponieważ jej efektem ubocznym może 
być dewaluacja marki. Strategia rozszerzania marki opiera 
się na poprzednich pozytywnych doświadczeniach klientów, 
renomie i reputacji marki, przy obniżeniu progu akceptacji 
klientów poprzez wykorzystanie wysokiej świadomości mar-
ki-matki. Należy tutaj zwrócić uwagę, że prawie 81% nowych 
produktów wchodzi na rynek wskutek strategii rozszerzenia 
marki (Keller 1998). Według Johna Parhama, prezesa amery-
kańskiej firmy zajmującej się doradztwem w zakresie rozsze-
rzenia marki, skuteczne rozszerzenie marki powinno spełniać 
następujące warunki: (1) logiczne dopasowanie nowego pro-
duktu z rodzimą marką, (2) konkurencyjna jakość nowego pro-
duktu, (3) potencjał nowego produktu do wzmocnienia marki 
i przyczynienia się do wzrostu sprzedaży.

Jedną z pierwszych w historii firm, która wprowadziła na 
rynek zupełnie nowy produkt, niż te kojarzone z jej marką, 
była japońska Yamaha. Jej założyciel na początku XX wieku roz-
począł produkcję wysokiej klasy instrumentów muzycznych. 
W niedługim czasie Yamaha stała się wiodącą marką instru-
mentów nie tylko w Japonii, ale także w Europie i Ameryce 
Północnej. W 1954 roku właściciel tej rodzinnej firmy zdecydo-
wał się na rozpoczęcie produkcji motocykli, co również okazało 

się ogromnym sukcesem. Najbardziej znanym współczesnym 
przykładem efektywnego rozszerzenia marki jest brytyjska 
marka Virgin. Jej właściciel rozpoczął działalność w 1971 roku 
od studia nagraniowego, po czym z powodzeniem rozszerzył 
markę o sklep muzyczny i wydawnictwo. W kolejnych latach 
firma przejęła sieć linii lotniczych i kolejowych, stając się po-
tentatem na rynku usług transportowych. Kolejne kroki ku roz-
szerzaniu marki były na tyle odważne, że do dziś marka Virgin 
jest obecna w niemal wszystkich branżach przemysłu i usług: 
od muzyki, poprzez transport, hotelarstwo, sieć telefoniczną 
aż do branży rozrywkowej i sprzedaży kosmetyków. 

Z psychologicznego punktu widzenia, ocena rozszerzenia 
marki angażuje procesy kategoryzacji (Boush, Loken 1991). 
Jest subiektywnym procesem ewaluacji stopnia, w jakim nowy 
produkt pasuje do kategorii znanej marki (Aaker, Keller 1990; 
Bottomley, Holden 2001). Oceniane jest nie tylko podobień-
stwo fizyczne, ale także funkcjonalne i kontekstowe (Aaker, 
Keller 1990; Broniarczyk, Joseph 1994). Ludzie dążą do utrzy-
mania pewnego stopnia spójności w percepcji marki, pod któ-
rą wprowadzany jest nowy produkt (Hawkins, Hoch, Meyers-
-Levy 2001). Jeśli nowy produkt będzie pod jakimś względem 
zbyt odległy od kategorii, w której ugruntowana jest marka, 
to istnieje ryzyko, że zostanie on przez konsumentów odrzu-
cony, a wizerunek marki może ulec dewaluacji. Stało się tak 
w przypadku marki Zippo, która jako firma produkująca zapal-
niczki wprowadziła na rynek damskie i męskie perfumy. Z kolei 
przykładem na skuteczne rozszerzanie marki dzięki spójności 
nowych produktów z istniejącą marką są firmy Nike, czy Adi-
das. Oprócz produkcji butów i ubrań sportowych rozszerzają 
i wprowadzają one na rynek coraz więcej kategorii produktów 
powiązanych wyłącznie ze sportem (kosmetyki, akcesoria i ga-
dżety sportowe), dzięki czemu nie narażają się na ryzyko od-
rzucenia nowych produktów z powodu niespójności z marką.

Dotychczas badania nad elektrofizjologicznymi korelatami 
oceny rozszerzenia marki prowadzone były głównie w Chinach 
(Ma, Wang, Dai, Shu 2007; Ma, Wang, Shu, Dai 2008; Wang, 
Ma, Wang 2014). Dzięki zastosowaniu metody mózgowych 
potencjałów wywołanych (ERP) Ma i współpracownicy (2014) 
wykazali, że w reakcji na dostrzeżoną niespójność między 
znaną marką a nowym produktem pochodzącym z kategorii 
niekojarzonej z tą marką, w zapisie EEG pojawiał się specy-
ficzny komponent N400 rejestrowany z elektrod znajdujących 
się nad czołowo-centralnymi obszarami kory mózgowej. Jest 
on interpretowany jako mózgowa reakcja na wykryty konflikt 
znaczeniowy na przykład w niepoprawnym logicznie zdaniu 
lub powstający w wyniku jednoczesnej prezentacji niezgod-
nych ze sobą pojęć (Kutas 2011). Co ciekawe, w badaniach 
Ma i współpracowników (2014) komponent N400 pojawiał 
się nie tylko w warunku, w którym osoby badane były pro-
szone o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy zgadzasz się, 
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aby nowy produkt y był wprowadzony na rynek pod nazwą 
znanej marki x ?”, ale także w warunku, gdzie jedynym zada-
niem osób badanych było skupienie się na zapamiętywaniu 
prezentowanych par słów „znana marka – nowy produkt”. Ba-
dacze zinterpretowali ten wynik jako wskazujący na to, że pro-
ces kategoryzacji zachodzi u odbiorców w sposób mimowolny. 
Oznacza to, że ocena rozszerzenia marki następuje nawet przy 
braku świadomej intencji do dokonania takiej oceny. Jako że 
badania te zostały przeprowadzone na przedstawicielach kul-
tury azjatyckiej, posługujących się językiem z rodziny języków 
chińsko-tybetańskich, powstało pytanie, w jakim zakresie 
można je przenieść na zachowania osób pochodzących z krę-
gu kultury zachodniej i posługujących się językiem z rodziny 
języków indo-europejskich. Pytanie to stało się inspiracją do 
przeprowadzonych przez nas kolejnych badań nad oceną roz-
szerzenia marki (Fudali-Czyż i inni 2016).

Wiedząc, że kultura, a zarazem język, jakim posługują się 
ludzie, determinuje ich sposób myślenia i percepcję świata, 
spodziewaliśmy się, że replikacja badań Ma i współpracowni-
ków (2014) z udziałem Polaków przyniesie odmienne wyniki. 
W szczególności, nasze hipotezy oparliśmy na przesłankach 
dotyczących różnic między Azjatami a Europejczykami na po-
ziomie procesów poznawczych (zob.: Nisbett 2003). Reakcja 
Azjatów na propozycję niespójnego rozszerzenia marki, wska-
zująca na wykryty konflikt semantyczny, może wynikać z fak-
tu, że osoby z kręgu kultury wschodniej dostrzegają relacje 
nawet pomiędzy pojedynczymi elementami rzeczywistości. 
W związku z tym nie potrzebują oni instrukcji, aby oceniać 
spójność nowego produktu ze znaną marką, aby zarejestro-
wać u nich różnicę w reakcji między spójnymi i niespójnymi 
rozszerzeniami marki. Z kolei jeśli osoby z kultury zachodniej 
mają tendencję do postrzegania elementów rzeczywistości 
w sposób wyizolowany z kontekstu, to w ich przypadku ocena 
rozszerzenia marki nie powinna być dokonywana w sposób 
automatyczny, to znaczy bez podania instrukcji. Na poziomie 
neuronalnym powinno być to odzwierciedlone w postaci bra-
ku komponentu N400 w reakcji na prezentowane pary słów 
niespójnych w warunku niewymagającym jawnej odpowie-
dzi na pytanie o spójność nowego produktu ze znaną marką. 
W warunku „z odpowiedzią” (na pytanie o spójność nowego 
produktu ze znaną marką), podobnie jak Ma i współpracow-
nicy (2014), spodziewaliśmy się pojawienia się komponentu 
N400 w reakcji na prezentowaną niespójną parę słów „znana 
marka – nowy produkt”.

W celu zweryfikowania postawionych hipotez przepro-
wadziliśmy eksperyment, w którym wzięło udział 20 Polaków 
(10 kobiet, 10 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 22,85 lat). 
W badaniu pilotażowym wyłoniliśmy 20 najbardziej znanych 
marek napojów bezalkoholowych oraz po 8 najbardziej typo-
wych produktów z kategorii ubrania i napoje. Procedura eks-

perymentalna głównego badania polegała na sekwencyjnej 
prezentacji słów, tworzących parę spójną (tj. marka napoju 
+ nowy produkt z kategorii napoje) lub niespójną (tj. mar-
ka napoju + nowy produkt z kategorii ubrania). W warunku 
„z odpowiedzią” zadaniem osób badanych była odpowiedź 
na pytanie „Czy zgadzasz się, żeby pod nazwą danej marki 
był sprzedawany nowy produkt?”. W warunku „bez odpowie-
dzi” zadaniem osób badanych było jedynie zapamiętywanie 
prezentowanych słów. W trakcie eksperymentu prowadzona 
była rejestracja EEG za pomocą 64-kanałowego systemu Acti-
Cap. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu potwierdziły 
naszą hipotezę dotyczącą braku komponentu N400 w reakcji 
na propozycję rozszerzenia marki o nowy produkt, niespójny 
z jej główną kategorią. Dodatkowo, w warunku wymagającym 
odpowiedzi na pytanie, podobnie jak Ma i współpracownicy 
(2007; 2008), zarejestrowaliśmy potencjały N270 i P300, bę-
dące elektrofizjologicznymi korelatami procesu kategoryzacji 
(P300) oraz wykrytego konfliktu między cechami dwóch pre-
zentowanych po sobie bodźców (N270). Brak tych kompo-
nentów w warunku „bez odpowiedzi” potraktowaliśmy jako 
potwierdzenie hipotezy, że ocena spójności nowego produktu 
z cechami znanej marki nie następuje w sposób mimowolny 
u osób z kultury zachodniej.

Porównanie wyników badań przeprowadzonych na popu-
lacji Azjatów do wyników identycznych badań z udziałem Eu-
ropejczyków pokazuje, że kultura i język nie są bez znaczenia 
dla oceny i odbioru prowadzonych działań marketingowych. 
Okazuje się bowiem, że język, jakim posługują się przedsta-
wiciele danej grupy etnicznej, determinuje przebieg procesu 
kategoryzacji, zachodzący podczas oceny rozszerzenia marki. 
Może mieć to swoje dalsze konsekwencje podczas wprowa-
dzania danej strategii sprzedażowej na rynek. 

 
Podsumowanie

Marketing w wymiarze praktycznym jest szeroko pojętym 
zbiorem działań, umożliwiających wymianę dóbr i wartości 
między jednostkami, społeczeństwami i instytucjami. Z kolei 
z punktu widzenia nauki, marketing jest także przedmiotem 
badań, mających na celu m.in. wyjaśnienie i przewidywanie 
zachowań konsumentów, badanie odbioru reklam, czy weryfi-
kację skuteczności kanałów informacyjnych. Wyniki badań be-
hawioralnych wskazują, że osoby pochodzące z różnych kultur 
mogą inaczej odbierać ten sam produkt lub markę, w zależ-
ności od tego, czy cechy tego produktu i/lub marki są zgodne 
z przyjętym w danej kulturze systemem wartości. Dziś wiado-
mo jest, że wymiar międzykulturowy jest ważny, jeżeli chodzi 
o behawioralne badania marketingowe i komunikację mar-
ketingową. Ponadto faktem jest, iż różnice międzykulturowe 
występują nie tylko na poziomie procesów poznawczych, ale 



Agnieszka Fudali-Czyż, Andrzej Cudo, Marta Ratomska – Międzykulturowy neuromarketing...

79

także ujawniają się w aktywności mózgowej, zarówno w ba-
daniach z dziedziny neuronauki poznawczej, jak i w badaniach 
neuromarketingowych. Jak sugerują wyniki dotychczasowych 
eksperymentów nad oceną rozszerzenia marki, nie powinno 
się generalizować wyników badań z udziałem przedstawicie-
li jednego kręgu kulturowego na prognozowanie zachowań 
przedstawicieli innej kultury, bez uprzednich badań z udziałem 
przedstawicieli obu grup etnicznych.

Zasadnym jest więc prowadzenie badań neuromarke-
tingowych z uwzględnieniem wymiaru międzykulturowego 
w obszarze tak zwanego międzykulturowego neuromarke-
tingu. Międzykulturowy neuromarketing można zdefiniować 
jako dziedzinę badań akademickich, w której „wykorzystuje 
się metody badawcze pozwalające na wnioskowanie o zmie-
niającej się aktywności mózgowej do analizy szeroko pojętych 
oddziaływań marketingowych u osób pochodzących z różnych 
kręgów kulturowych” (por.: Brzezicka, Kamiński 2010: 119). 
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