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  Weź kartkę papieru, podziel ją pio-
nowo na dwie części, na górze każdej 
z nich napisz: „lubię w sobie” i „nie 
lubię w sobie”, podkreśl i wskaż na 
dole po pięć odpowiednich cech. Nie-
którzy siedzieli nad takim zadaniem 
całe godziny głowiąc się: co ja w so-
bie lubię; co – tak naprawdę – wiem 
o sobie...
  Tak, najwięcej kłopotów, także po-
znawczych, ma człowiek z sobą. Mo-
że to być lęk przed zobaczeniem cze-
goś, co było dotąd skrzętnie skrywane; 
kiedy pytano Johanna W. Goethego, 
czy chciałby poznać samego siebie, 
zakrzyknął: - A niech Pan Bóg bro-
ni! Pisał Elias Canetti: Jak to łatwo 
powiedzieć: odnaleźć samego siebie. 
Ale gdy stanie się to naprawdę, jakże
bardzo jesteśmy przerażeni! Może to 
być także – nie pozbawiona przecież 
podstaw – obawa, że taka autoanaliza 
nie pozostanie bezkarna, że wywoła
dezintegrację i utratę poczucia tożsa-
mości, co może prowadzić do zakłó-
ceń podczas wykonywania najprost-
szych nawet czynności. Nie miała naj-
mniejszych kłopotów z chodzeniem
stonoga, do czasu, gdy zaczęła zasta-
nawiać się, jak możliwe jest że cho-
dzi mając tyle nóg. Nie zanotowałem, 
niestety, nazwiska autora (autorki?)
wiersza, którego fragment chcę tu 
przytoczyć: - Kim jestem?/ – Jestem 
nie potrzebuje Kima, Kim przeszka-
dza,/ Kim zabija jestem. Niszczące 
skutki dążenia do poznania siebie 
symbolizuje, zauważa Michał Głowiń-
ski, Narcyz: (...) jest bohaterem po-
znania, bohaterem kontemplacji. Kon-
templuje wszakże nie swą urodę, choć 
jej piękno ma znaczenie podstawowe 
dla symbolistów, kontempluje przede 
wszystkim swą sytuację w świecie, 
poddaje refleksji możliwości poznania,
nie tylko własne, ale także – artysty, 
a być może – człowieka w ogólności.
  Wiedziano o tym wszystkim od za-
wsze. Już w Biblii mówi się o tym, 
że człowiek ponadawał nazwy wszel-
kiemu bydłu, ptakom powietrznym 
i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, 
tylko dla siebie nie znalazł nazwy. 
Nazywanie – ów „dar adamiczny” – 

to dostrzeganie rzeczy takimi, jakimi 
są; w nazwie zawiera się wiedza, której 
najwyraźniej człowiekowi zabrakło 
w stosunku do samego siebie. O po-
dobnej trudności mówi pierwszy zna-
ny filozof europejski, Tales z Miletu. 
Pytany przez uczniów, co jest najłat-
wiejsze, odpowiada, że udzielać rad 
innym. – A najtrudniejsze? – Poznać 
samego siebie.
  Kłopoty z samopoznaniem – skąd 
właściwie się biorą? Egzystencjaliści 
ujmują rzecz dobitnie: człowiek nie 
może siebie poznać, bo nie ma swej 
„esencji”, nie istnieje jako coś „trwałe-
go” – nie ma więc czego poznawać! 
Człowiek to czysta możliwość, pro-
jekt, może być wszystkim, jest nim 
dopóki nie dokona wyboru, na który 
jest skazany. Kilka wieków wcześniej 
podobnie widział człowieka Giovani 
Pico della Mirandola, gdy boskim sło-
wami tłumaczył: Określona natura
innych stworzeń jest związana pra-
wami przeze mnie ustanowionymi. 
Ciebie zaś nieskrępowanego żadnymi 
ograniczeniami oddaję w twe własne 
ręce, abyś zgodnie ze swą wolą sam 
określił swoją naturę. Umieściłem 
cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej  
mógł obserwować cały świat. Nie u-
czyniłem cię ani niebiańskim, ani ziem-
skim, ani śmiertelnym, ani nieśmier-
telnym, abyś sam w sposób wolny 
i godny ciebie tworząc siebie, nadał 
sobie kształt, jaki zechcesz.
  Zdaniem antycznych Greków trud-
ności z samowiedzą biorą się z braku 
dystansu do siebie. Wiedzieć – sądzili 
– to wiedzieć wszystko, uchwycić ja-
kąś całość. Do tego jednak potrzebny
jest dystans, potrzebna jest perspekty-
wa – tylko wtedy widać rzecz wyraź-
nie, czyli „na tle”. Potrzebny jest dys-
tans fizyczny (odczytam olejny obraz 
odsuwając się od niego na dwa – trzy 
metry), czasowy (kim był dla mnie 
jakiś człowiek, uświadamiam sobie, 
gdy odszedł), emocjonalny (co znaczy 
słowo „ojczyzna”, mało kto wie poza 
emigrantem). Jarosław Iwaszkiewicz 
zapisuje w Dzienniku: „(...) zupełnie 
nie wiedziałem, że najważniejszą oso-
bą tamtej epoki był dla mnie Józio. 

Teraz za późno, nie mogę mu nic po-
wiedzieć i tylko patrzę na te pobladłe 
i niedobre fotografie, które wygląda-
ją zupełnie jak cienie, jak fantomy. 
Właśnie na tym polega ta trudność, że 
człowiek nie może wyjść z własnej 
skóry i spojrzeć na siebie z zewnątrz. 
- Ludzie patrzą na siebie nawzajem ze 
zbyt bliskiego dystansu, by zobaczyć 
się takimi, jakimi są. (Montesquieu)

  Coraz częściej przychodzi mi do 
głowy myśl – mało oryginalna skąd-
inąd – że może właśnie polska świa-
domość jest bardziej aniżeli inne za-
mknięta w sobie. Pozbawiona do sie-
bie dystansu, skazana na „cudzy” o-
gląd, ma kompleksy i papuzie naśla-
downictwo. Jeśli nawet wierzyć – pi-
sał Marcin Król – że istotnie udaje 
się nam do pewnego stopnia poznać 
samych siebie, a poznanie to nie do-
tyczy spraw błahych, jak na przykład 
czego lubimy się napić, lecz spraw 
rzekomo poważnych, jak na przykład 
skłonności naszej duszy, jak bardzo 
jesteśmy zdolni do kochania drugiego 
człowieka czy też ile jest w nas woli 
zmieniania świata – to wiedza ta jest 
albo złudna, albo niebezpieczna. Jak 
jesteśmy zdolni kochać? Kto to wie, 
zanim doświadczył kolejnej miłości? 
Ile jesteśmy zdolni znieść dla dobra 

ojczyzny? Kto to wie, zanim doświad-
czył więzienia i tortur? I tak dalej. Po-
znanie samego siebie bywa po prostu
niewykonalne, a ewntualna wiedza 
podlega nieustającym i dramatycz-
nym sprawdzianom. Można by prze-
cież zmniejszyć skalę owej niewyko-
nalności, o której pisze Marcin Król, 
szukając do siebie jakichś zewnętrz-
nych odniesień. Jakich? Proszę bardzo, 

kilka możliwych już widzę.

A. Ironia, a bardziej jeszcze autoiro-
nia, wyzbycie się patosu, sztucznej 
sakralizacji świata, przekłucie nadę-
tości i jednoznaczności;
B. Śmiech, humor, uwolnienie się od 
dosłowności, lęku, nienawiści; od na-
maszczenia i zdolności co najwyżej 
do mdłego półuśmiechu;
C. Wyjazd (Paul Eluard: Kto kocha, 
ten musi odjechać), zwątpienie w by-
cie pępkiem Wszechświata, uświado-
mienie sobie właściwych miar rzeczy;
D. Przyjmowanie bez obrazy, a wręcz 
z wdzięcznością, uczciwych informa-
cji zwrotnych od ludzi, którzy mają 
do nas dystans, którzy zatem więcej 
o nas wiedzą, niż my sami (Wisława 
Szymborska: Tyle o sobie wiemy, ile 
nas sprawdzono);
E. Przyjmowanie aksjologicznego, 

opartego na transcendencji (Bóg, idea-
ły), punktu widzenia, szukanie – jak
Zbigniew Herbert – trwałego sensu 
dla życiowych potknięć;
F.  Wchodzenie, choćby na moment, 
w buty innych kultur; uznanie (za Bro-
nisławem Malinowskim), że nie ma 
kultur lepszych i gorszych, są tylko
różne. Jerzy Szacki: Poczucie tożsa-
mości kształtuje się nie tylko poprzez

świadomość związków z przeszłością, 
ale też poprzez porównywanie się 
z otoczeniem, z innymi. Ten, kto jest 
izolowany, żyje w zamknięciu, żadnej 
tożsamości mieć nie może. Dopiero 
wyjście w świat pozwala uświadomić 
sobie w pełni, kim się jest. Opisuje to 
pewne mądre przysłowie: Nie zna 
Anglii, kto zna tylko Anglię;
G. Historia, patrzenie na dzień dzi-
siejszy z punktu widzenia wieków, 
uwolnienie się od stereotypów i po-
zostawania w tym samym wciąż krę-
gu „przeklętych problemów”.

   Można zapewne odszukać i wy-
obrazić sobie wiele innych podobnych 
odniesień; tworzenie żadnego z nich 
z pewnością nie będzie łatwe. Taka jest 
jednak cena samowiedzy.
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Poznać samego siebie, zobaczyć z oddali


