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Wszelkie sprawy, które pozostają w bliskim i ustawicznym 
związku uczuciowym z moim życiem, są sprawami, w re-
alność których nie mogę wątpić. 

William James, Principle of psychology, 1890 
 
 

Hasło “rzeczywistość”, cokolwiek miałoby ono znaczyć, nie 
należy do repertuaru pojęć psychologicznych. Co najwyżej 
przemyka się ono na peryferiach rozważań psychologicznych 
– najczęściej w potocznym rozumieniu. Na pozór nie wydaje 
się to dziwne, bo przecież – jak wskazuje sama nazwa – psy-
chologia nie jest od zajmowania się rzeczywistością, lecz ra-
czej psychiką, ludzkim zachowaniem lub choćby sama sobą. 
Najczęściej bowiem psychologia jest nauką o psychologii. 
Czasem jednak psychologia zajmuje się świadomością, 
a zwłaszcza “zmienionymi” lub “odmiennymi stanami świa-
domości”. Jednakże “świadomość” słabo kojarzy się z “rze-
czywistością”, a ta ostatnia jeszcze mniej ze “świadomością”. 

W prezentowanym tekście postaram się “spsychologizo-
wać” trochę pojęcie rzeczywistości, a zarazem przydać nieco 
rzeczywistości wszelkim stanom świadomości. Będę się starał 
wykazać, że “rzeczywistość” i “świadomość” są – wbrew po-
zorom – pojęciami bliskoznacznymi. Wydaje się bowiem, że 
sposób przeżywania i kreowania oraz rozumienia i interpre-
towania “sposobów bycia” w rzeczywistości może i powinien 
być przedmiotem zainteresowania psychologii. 

Niektóre stereotypy związane z ujmowaniem rzeczy-
wistości 

Gdy próbujemy myśleć o rzeczywistości, możemy natknąć się 
na jeden z dwóch stereotypów. Pierwszy z nich wiąże się 
z poczuciem oczywistości, a drugi z poczuciem nie-
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kompetencji. Zatrzymajmy się przy pierwszym z nich. Otóż, 
parafrazując staropolską definicję konia, można dojść do 
wniosku, iż “rzeczywistość, jaka jest, każdy widzi”. A skoro 
tak, to w czym problem? Rzecz w tym, że nie tylko nie wiemy, 
co “naprawdę” widzi jeden koń, gdy patrzy na drugiego, ale 
nie wiemy też, co widzi konkretny człowiek, gdy po raz 
pierwszy zobaczy jakiegoś konia. Nie wiemy też, co widzą, 
czują i myślą dwaj różni ludzie, gdy patrzą na tego samego 
konia, i jakie znaczenie dla każdego z nich posiada ten, zmy-
słowo uchwytny, obiekt. Można by zapytać także: Co dzieje się 
z “rzeczywistością konia” w przypadku kogoś, kto nigdy nie 
widział, ani nie słyszał o tym stworzeniu? Jest bardzo praw-
dopodobne, że odmówi temu zwierzęciu statusu czegoś rze-
czywistego (realnego). Może się zdarzyć, że nawet “naoczny 
dowód” w postaci wizyty żywego konia zostanie skwitowany 
stwierdzeniem, iż “takiego zwierzęcia po prostu nie ma”, a 
tzw. “dane zmysłowe” zostaną uznane za twór własnej wy-
obraźni. Aby jeszcze bardziej spotęgować problematyczność i 
stopniowalny charakter rzeczywistości, możemy w miejsce 
konia podstawić kilka krasnoludków, o których powszechnie 
wiadomo, że istnieją – przynajmniej w pewnym sensie. 

W tym miejscu, powoli żegnając się z koniem, podkreślić 
należy, że za jego pomocą udało się przybliżyć jedynie drobną 
część problemów związanych z pojęciem rzeczywistości. Wy-
pożyczony koń reprezentował jedynie wyróżnioną część rze-
czywistości, nie zaś Rzeczywistość-jako-całość. A chciałoby się 
też wiedzieć, czy elementy rzeczywistości mają charakter 
uporządkowany, czy przypadkowy. Czy Rzeczywistość-jako- 
-całość podobna jest do organizmu czy raczej do maszyny, 
strumienia, fali, czy może świadomości? A może nawet kon-
kretny koń jest tylko cieniem, odblaskiem lub symbolem 
czegoś bardziej rzeczywistego, wiecznego i niezmiennego? 

Jeśli chodzi o drugi z wymienionych stereotypów, to trud-
ność polega na tym, że nie bardzo wiadomo, kogo należałoby 
uznać za specjalistę od całej Rzeczywistości. Nawet w przy-
padku konia, traktowanego jako element rzeczywistości, 
mogą się pojawić pewne wątpliwości – czy ekspertem od 
konkretnego konia miałby być jego właściciel, weterynarz, 
koniokrad, czy może sam koń? 

W tej sytuacji część osób stara się uwierzyć, że ekspertami 
od Rzeczywistości-jako-całości jest pewien gatunek filozofów, 
zwanych ontologami, zajmujących się poszukiwaniem ogól-
nych odpowiedzi na pytanie: co i jak istnieje, a co nie istnieje. 
Gdyby przejąć się tym punktem widzenia, to należałoby dojść 
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do wniosku, że zarówno psychologia, jak też przedstawiciele 
wielu innych dyscyplin (z cognitive science włącznie), zajmują 
się procesami poznawczymi w sposób bezprawny, gdyż – jak 
sama nazwa wskazuje – od poznawania Rzeczywistości są 
epistemolodzy. 

A poza tym, pytania, które mogą i powinny interesować 
psychologię, nie muszą się pokrywać z problemami stawia-
nymi przez filozofię. Z psychologicznego punktu widzenia nie 
jest interesujące “obiektywne” opisywanie rzeczywistości, lecz 
raczej poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – czym jest rze-
czywistość dla poszczególnych ludzi. A ściślej – co, dla kogo 
(i dlaczego) jest lub nie jest rzeczywiste. Natomiast 
w płaszczyźnie praktycznej najbardziej interesującą kwestią 
byłoby: w jaki sposób i w jakim stopniu nasze świadome 
i nieświadome wyobrażenia o rzeczywistości prowokują, in-
dukują lub wręcz nakłaniają tzw. zewnętrzną rzeczywistość 
do określonych zachowań. I jak wyjaśnić, że “coś takiego” 
przydarza się (systematycznie i rzeczywiście) właśnie nam. 
Jak głosi jedna z definicji: “rzeczywistość jest tym, co po-
twierdza nasze uprzedzenia”. Dotyczy to także i przeświad-
czeń o charakterze pozytywnym. “Wszechświat zawsze 
wspiera każdą myśl, którą zechcemy pomyśleć i w którą ze-
chcemy uwierzyć” – powiada L. Hay (1992, s. 16) I nie jest 
w tym przekonaniu odosobniona. 

Koncepcje ontologiczne jako źródło informacji 
o “stanach świadomości” ich autorów 

Współcześnie w naszej kulturze najbardziej wnikliwego 
i niearbitralnego opisu przyrody nieożywionej oczekuje się od 
fizyki. I zazwyczaj, gdy czytamy fizykę, myślimy o rzeczywi-
stości, choć równie dobrze moglibyśmy wówczas zastanawiać 
się nad treścią i strukturą świadomości fizyków oraz poszu-
kiwać prawidłowości rządzących funkcjonowaniem umysłu. 
Teorie fizyki (poza wszystkim innym) są bowiem nie tylko 
przejawem, ale też i opisem stanów świadomości ich autorów. 
Dla psychologa, uwzględniającego “współczynnik humani-
styczny” ludzkich wytworów, wszelkie koncepcje teoretyczne 
są przede wszystkim wyrazem świadomości i osobowości ich 
autorów. To samo odnosi się także do proponowanych przez 
poszczególnych filozofów, zwerbalizowanych koncepcji rze-
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czywistości zwanych ontologiami. Z psychologicznego punktu 
widzenia nie musi się odczytywać ich ani w kategoriach 
“prawd objawionych”, ani też pod kątem pytania, która z nich 
jest najlepsza lub “najprawdziwsza”. Należałoby traktować je 
raczej jako integralną część osobowości ich autorów oraz jako 
skończony zbiór opcji osobowościowo-świato-poglądowych, 
będących wyrazem preferowanych orientacji życiowych, czyli 
preferowanych sposobów bycia-w-Rzeczy-wistości i wynika-
jących stąd sposobów poznawczego kontrolowania (porząd-
kowania) doświadczenia. 

Każda epoka ma swoją ulubioną metaforę, zakotwiczoną w 
dominującej formie aktywności społecznej, która stanowi po-
glądową podstawę wszelkich wyjaśnień. Zazwyczaj te same 
metafory wykorzystywane są zarówno przy opisach świado-
mości, jak i kosmologicznej rzeczywistości. 

Sytuacyjny charakter orientacji ontologicznych 

Wydaje się, że ludzie, którzy nie są teoretykami i nie od-
czuwają wewnętrznego przymusu zamykania świata w ra-
mach prostej formuły, wzoru lub zamkniętego systemu teo-
retycznego, posługują się wieloma różnymi, a nawet 
sprzecznymi (w sensie teoretycznym) orientacjami ontolo-
gicznymi lub “ukrytymi koncepcjami rzeczywistości”. Zależnie 
od sytuacyjnego kontekstu, aktualnego nastroju i nastawie-
nia wynikającego z doraźnego celu działania, ci sami ludzie 
zachowują się tak, jakby w zależności od pory dnia lub innych 
okoliczności stawali się zwolennikami odmiennych koncepcji 
filozoficznych. Gdyby jedną i tę samą osobę obserwować do-
statecznie długo, to sądzę, że niezależnie od głoszonych przez 
nią poglądów i deklarowanego światopoglądu dałoby się 
prześledzić w jej zachowaniu wszelkie możliwe stanowiska 
filozoficzne – włącznie z tymi, które nie zostały jeszcze wy-
raźnie wyartykułowane i spopularyzowane przez klasyków 
filozofii. I tak na przykład, jeśli dziecko, bawiąc się “w cho-
wanego”, zamyka oczy, aby się ukryć, zachowuje się tak, jakby 
było ortodoksyjnym zwolennikiem stanowiska G. Berkeleya – 
“istnieć, to być spostrzeganym”. Zgodnie z dewizą Berkeleya 
zachowują się również ci, dla których koniecznym warunkiem 
dobrego samopoczucia jest publiczna ekspozycja – istnieć 
oznacza wówczas tyle, co “zaistnieć w sensie społecznym”. 
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Umiarkowanymi “berkeleistami” jesteśmy i wówczas, gdy 
preferujemy te spośród mechanizmów obronnych, które po-
legają na “zamykaniu oczu” w zetknięciu się z nieprzyjem-
nymi informacjami, lub gdy wypieramy je ze świadomości 
w nadziei, że po prostu przestaną istnieć. 

Natomiast w innych sytuacjach chętnie przechodzimy na 
pozycje sensualizmu i zachowujemy się zgodnie z dewizą 
“uwierzę, jeśli zobaczę”. Z kolei pielęgnując “marzenia naj-
skrytsze” i ćwicząc się w tzw. pozytywnym myśleniu, prze-
chodzimy na pozycje idealizmu i wierzymy w prymat ducha 
nad materią. W duchu Platona zachowujemy się także, ile-
kroć w imię “naszych wyobrażeń rzeczywistych” obrażamy się 
na prozaiczną rzeczywistość, że nie zachowuje się “tak, jak 
powinna”, gdyż odbiega od naszych rzeczywistych ideałów. 
Jeśli jednak chcemy na przykład powiesić obraz, to zamiast 
ćwiczyć afirmacje i wyobrażać sobie, że wisi on już na ścianie, 
wolimy przejść na pozycje materialistyczne i poszukać młot-
ka. 

Rzeczywistość jako synonim oczywistości 

Zważywszy, że w każdym stanie świadomości każdy z nas 
preferuje jakąś (niekoniecznie zwerbalizowaną) “koncepcję 
rzeczywistości” lub tylko wyraźne poczucie tego, co jest rze-
czywiste, a co nie jest, bardzo trudno jest się doszukać sensu i 
zaakceptować choćby na chwilę odmienne rozumienie rze-
czywistości. To tak, jakby się starać wyskoczyć na chwilę 
z własnego świata. Ludzi, którzy posiadają odmienne poczu-
cie rzeczywistości i nie kryją się z tym, zwykło się nazywać 
wariatami (od łac. varius – zmieniony, odmienny). “Mówi się, 
że ktoś zbzikował, jeśli ten ktoś zaczyna żyć w świecie róż-
niącym się od świata innych ludzi” – powiada bohater po-
wieści E. Kazana (1993, s. 268). Biorąc pod uwagę zasygna-
lizowaną trudność, spróbujmy odłożyć na potem poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytania w rodzaju: “Jaka naprawdę jest 
rzeczywistość?” lub “Co naprawdę jest rzeczywiste?”. Zamiast 
tego spróbujmy się skoncentrować na innym pytaniu – co 
bywa rzeczywiste lub nierzeczywiste dla różnych ludzi oraz co 
ich o tym przekonuje i utwierdza w tych przekonaniach. 

Pierwsza ogólna odpowiedź, jaka się nasuwa w trakcie 
poszukiwania “największego wspólnego mianownika”, brzmi 
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– ludzie nazywają i traktują jako coś rzeczywistego to, co jest 
dla nich oczywiste. Odpowiedź ta nie zadowala nas, oczywi-
ście, jednakże naprowadza na trop, który wydaje się obiecu-
jący. To zaś odsyła nas do następnego, trochę innego pytania: 
kiedy coś bywa dla nas oczywiste, a kiedy przestaje takim 
być? 

Po pierwsze, wydaje się, że oczywiste może być wszystko 
i cokolwiek bądź – o ile nie stanie się przedmiotem refleksji. 
Refleksja zaś pojawia się dopiero wówczas, gdy wystąpi kon-
flikt bądź dysonans poznawczy, zwany niekiedy zdziwieniem 
(które – jak wiadomo – jest początkiem filozofii). A skoro tak, 
to nasuwa się wniosek, że poczucie oczywistości w ogromnym 
stopniu ma charakter kulturowy. Każda, dostatecznie spójna, 
homogeniczna kultura ma swój obszar (niekwestionowanej 
przez jej uczestników) oczywistości, traktowany jako coś na-
turalnego i rzeczywistego. Oczywiste może być wszystko to, 
czym zostaliśmy zaimpregnowani w procesie socjalizacji. 
Jednak aby coś mogło pozostać oczywiste, musi być potwier-
dzane zachowaniami oraz repertuarem pojęć i nawykami 
werbalnymi pozostałych członków danej społeczności. Za-
kłada to daleko idący konsensus światopoglądowy, czyli po-
dobieństwo “obrazów rzeczywistości” i akceptowanych war-
tości wśród porozumiewających się z sobą uczestników. Tam, 
gdzie pojawiają się kontrowersje, “problematyczność” 
i potrzeba uzasadniania własnych racji, znika poczucie oczy-
wistości. Jeśli koncepcje rzeczywistości poszczególnych osób 
zaczynają się wyraźnie różnić, pojawiają się problemy i kło-
poty. 

Ważne jest to, że własna wizja rzeczywistości przestaje być 
czymś oczywistym, jeśli nie jest dzielona z innymi ludźmi i 
potwierdzana własnymi zachowaniami i nawykami społecz-
nej komunikacji. “Rzeczywisty” często znaczy tyle, co “praw-
dziwy”, a “prawdziwość” poznajemy też po tym, iż jest spo-
łecznie uzgodniona i akceptowana. “Zgoda powszechna” 
w jednakim stopniu bywa kryterium prawdy, co i rzeczywi-
stości. 

Ważne jest i to, że dla poszczególnej jednostki zastany 
kształt kultury, w której zaczyna swe życie, jest czymś równie 
apriorycznym, obiektywnym i naturalnym (a przez to trud-
nym do zakwestionowania) jak siła grawitacji. I chociaż każda 
kultura (będąc wytworem ludzi) jest czymś poniekąd arbi-
tralnym, to jednak z punktu widzenia poszczególnej jednost-
ki, która jest w niej zanurzona, normy i wzorce własnej kul-
tury mają charakter niepodważalny. Paradoks polega na tym, 
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że – mówiąc słowami Bergera i Luckmanna – “przeciętni lu-
dzie w dwu różnych społeczeństwach uznają całkiem od-
mienne rzeczywistości” (1983, s. 24). 

Wiemy już, iż rzeczywiste bywa to, co (w danej sytuacji) 
jest dla kogoś oczywiste. Zapytajmy więc ponownie – co jest 
oczywiste? Kilka wieków temu, poszukując odpowiedzi na to 
samo pytanie, Kartezjusz uznał, że “oczywiste jest to, co uj-
muję jasno i wyraźnie”. Ponieważ kryteria prawdziwości są 
zarazem kryteriami odróżniania rzeczywistości od nierze-
czywistości, tam, gdzie tylko to możliwe, chętnie podążamy 
jego śladem. Aby przekonać się, czy “rzeczywiście” jest tak, 
jak nam się wydaje, najchętniej odwołujemy się do świadec-
twa zmysłów i próbujemy “zobaczyć”. Ściślej mówiąc, próbu-
jemy potwierdzić zmysłowo to, co nam się wydaje. To, co sły-
szymy, próbujemy też zobaczyć, a to, co widzimy, próbujemy 
dotknąć, powąchać, posmakować itd. 

W stronę nieoczywistości 

Niestety, jak każde inne, również i to kryterium ma swoje 
ograniczenia i słabe punkty. Nie wszystko daje się dotknąć 
i zobaczyć. Co więcej, niekiedy widzimy “jasno i wyraźnie” 
także “oczyma wyobraźni” lub – jeśli ktoś woli – “oczyma du-
szy”. Rzeczywiste bywa dla nas także to, co potrafimy sobie 
łatwo wyobrazić, a jeszcze bardziej to, co uporczywie podsuwa 
nam nasza poglądowa wyobraźnia. I odwrotnie – nierzeczy-
wiste staje się to, czego nie potrafimy sobie nijak wyobrazić. 
Kłopot w tym, że niełatwo jest odróżnić to, co widzimy, od 
tego, co sobie wyobrażamy. Co więcej, jak dawno temu zau-
ważył J. Locke (1955, s. 120), możemy ujmować wyraźnie nie 
tylko idee rzeczy zewnętrznych, ale też czynności własnego 
umysłu, które “dają nam idee równie wyraźne, jak te, które 
nam dają ciała działające na nasze zmysły”. 

Dodałbym, że nawet wówczas, gdy nie mamy wątpliwości, 
że aktualna treść naszej świadomości jest rezultatem aktu-
alnego spostrzegania, niezwykle trudno jest oddzielić to, co 
już wiemy, od tego, co tylko “widzimy”. Każda bowiem per-
cepcja jest równocześnie projekcją świadomych i nieświado-
mych treści (kategorii pojęciowych) na świat zewnętrzny. 
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Jak zauważa A. Kępiński (1972, s. 107), marzenia senne 
(dopóki śnimy) są dla nas nie mniej oczywiste od tego, co 
spostrzegamy na jawie. 

“Wątpliwości rodzą się na granicy obu stanów – snu i czuwania – 
i na granicy obu światów: wewnętrznego, własnego i zewnętrznego, 
wspólnego innym”. 

Wtedy też, w trakcie tych przejściowych, niejako “nieu-
stalonych stanów świadomości” ulega zachwianiu poczucie 
rzeczywistości. W takich chwilach poetom i mistykom rodzą 
się przypuszczenia, iż być może “życie jest snem wariata, 
śnionym nieprzytomnie”, a może nawet my sami jesteśmy 
tylko “snem motyla”. 

Jeśli jednak nie jest się poetą lub jeśli poeta nie jest w po-
etyckim nastroju, to w ramach zwyczajnej świadomości dnia 
powszedniego rzeczywistość kurczy się do rozmiarów kon-
kretnych, materialnych rzeczy, dość jednoznacznie zlokali-
zowanych przestrzennie i czasowo. Inni ludzie również po-
zwalają się opisywać w kategoriach przestrzenno-czasowych 
i tym łatwiej ich zredukować do wymiarów rzeczy. Mogłoby 
się wydawać, że skoro rzeczywistość składa się z rzeczy 
i ewentualnie pewnej ilości kłopotliwych imponderabiliów, to 
i samo jej określenie pochodzi od słowa “rzecz” w sensie ma-
terialnego przedmiotu. Jednakże Słownik etymologiczny ję-
zyka polskiego A. Brücknera poucza, że jest inaczej. “Rze-
czywistość” można wprawdzie wywodzić od słowa “rzecz”, tyle 
tylko, że to ostatnie znaczyło pierwotnie tyle co “mowa” lub 
“słowo”. Stąd też obecność w naszym języku takich wyrażeń, 
jak “rzec”, “rzekłszy” lub “rzeczony”. 

A zatem, rzec by można, iż rzeczona rzeczywistość bierze 
się z mówienia. W jakimś stopniu, rzeczywiste staje się to, 
o czym często się mówi; o czym wszyscy mówią i – w dodatku 
– czynią to w taki sam sposób. Tak, jakby dobrze wiedzieli, 
o czym mówią. Często już samo istnienie określonego słowa 
w używanym przez nas języku każe nam wierzyć, że skoro 
istnieje osobne słowo, to zapewne istnieje też jakaś rzecz, do 
której się ono odnosi. A jeśli nawet nie jest to rzecz w sensie 
fizycznym, to i tak jesteśmy skłonni wierzyć, iż “jest coś na 
rzeczy”. 

Zatem można by też powiedzieć, iż rzeczywiste jest dla nas 
to, w istnienie czego “rzeczywiście” wierzymy. Zauważmy 
jednak, że jeśli dany człowiek rzeczywiście, czyli w stu pro-
centach, w coś wierzy, to towarzyszy temu stan subiektywnej 
pewności. I jak długo całkowicie w coś wierzymy, nie uwa-
żamy tego za “akt wiary”, gdyż jest to dla nas pewne, oczy-
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wiste i po prostu rzeczywiste. Krótko mówiąc, jeśli w coś 
bezwzględnie wierzymy, to nie nazywamy tego wiarą, bo my 
to “po prostu wiemy”, tzn. mamy jasność, “jak jest naprawdę”, 
czyli “w rzeczywistości”. Wiarą możemy to nazwać jedynie 
przez grzeczność, w rozmowie z tymi, którzy nie tylko “tego 
nie wiedzą”, ale nawet nie są w stanie uwierzyć, że nasze po-
glądy tak bardzo mogą się różnić od ich własnych. 

Rzeczywistość zwyczajnej świadomości 

Autor książki Alternate Realities, L. LeShan (1977), określa 
zwyczajną świadomość dnia powszedniego mianem “senso-
rycznego sposobu bycia”. Jego zdaniem, typowa dla tego spo-
sobu bycia “koncepcja rzeczywistości” opiera się na takich oto, 
milczących założeniach: 

“1. Wszystkie istotne informacje, w bezpośredni lub pośredni sposób, 
pochodzą ze zmysłów. 

2. Wszystkie zdarzenia występują w czasie i przestrzeni. 
3. Każde zdarzenie ma jakąś przyczynę. 
4. Przyczyny występują przed zdarzeniami. 
5. Przeszłe zdarzenia mogą być pamiętane, ale nie mogą być zmie-

nione. Można jedynie – przynajmniej teoretycznie – zaobserwować ich 
skutki. 

6. Przyszłe zdarzenia – przynajmniej teoretycznie – można zmieniać. 
7. Obiekty oddzielone przestrzennie są osobnymi obiektami, zda-

rzenia oddzielone czasowo są osobnymi zdarzeniami. 
8. Każda aktywność czy ruch zajmuje miejsce w przestrzeni i trwa 

jakąś mierzalną jednostkę czasu. 
9. Akcja (ruch lub jego zmiana) zachodzi tylko wówczas, kiedy jedna 

rzecz jest w bezpośrednim kontakcie z drugą. 
10. Wszystkie obiekty i zdarzenia składają się z części, które – 

przynajmniej teoretycznie – można rozpatrywać oddzielnie. 
11. Podobne obiekty lub zdarzenia, dla niektórych celów, można łą-

czyć w klasy i rozpatrywać w taki sam sposób, jak pojedyncze obiekty 
lub zdarzenia. 

12. Jest to jedyny sensowny sposób ujmowania rzeczywistości. 
Wszystkie inne sposoby są iluzją” (LeShan, op.cit., s. 71–72). 

Zrekonstruowana powyżej koncepcja rzeczywistości po-
zwala nam skutecznie radzić sobie z wieloma zadaniami rea-
lizowanymi w typowych warunkach dnia powszedniego. Po-
zostając w ramach tej koncepcji rzeczywistości, możemy na 
przykład zreperować cieknący kran, umówić się na spotkanie 
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lub pojechać do Paryża. Jednakże, wbrew pozorom, koncepcja 
ta nie jest aż tak uniwersalna, jak można by sądzić. Nie wy-
starcza ona do zrozumienia wielu ludzkich zachowań, gdyż 
nie koresponduje z wieloma, poniekąd uniwersalnymi, ludz-
kimi potrzebami. Nie pozwala na przykład zrozumieć za-
chowań religijnych, przeżyć psychotycznych, fizyki cząstek 
elementarnych i tzw. zjawisk paranormalnych. Nie daje po-
czucia wspólnoty i nie pozwala wyprowadzać sensu własnego 
istnienia z poczucia uczestnictwa w sensowności świata jako 
całości. Nie odpowiada też na pytanie, dlaczego miliony nar-
komanów i alkoholików zadają sobie tyle trudu, narażając na 
poważne niebezpieczeństwo swą biologiczną egzystencję, byle 
tylko uciec od tak doświadczanej rzeczywistości, w rzeczywi-
stość “zmienionych stanów świadomości”. 

Rzeczywistość doświadczana w przeżyciach mistycz-
nych 

Najbardziej odmienne, od uprzednio opisanego, ujmowanie 
rzeczywistości pojawia się w przeżyciach zwanych mistycz-
nymi (religijnymi, estetycznymi, “oceanicznymi” lub 
“do-świadczeniami szczytowymi”). Cytowany poprzednio 
LeShan w następujący sposób rekonstruuje typową dla tych 
doświadczeń wizję rzeczywistości: 

“1. Wszystkie obiekty i zdarzenia są częścią całości bytu i nie można 
ich w sensowny sposób od niego oddzielić. Najistotniejszym aspektem 
każdego obiektu lub zdarzenia jest to, że stanowi ono część całkowitej 
JEDNOŚCI i pod tym kątem powinno być przede wszystkim rozpatry-
wane. Rozpatrywanie go pod jakimkolwiek innym kątem jest błędne. 

2. Granice i bariery nie istnieją. Wszystkie rzeczy są przede 
wszystkim jednym i tym samym, gdyż przede wszystkim są jednością. 

3. Nieobecność granic dotyczy także czasu. Dzielenie czasu, włącznie 
z podziałem na teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, jest błędem 
i złudzeniem. Zdarzenia »nie zdarzają się«, ani »nie pojawiają«, one »są«. 

4. Ponieważ żadne obiekty lub zdarzenia nie mogą być rozpatrywane 
»same w sobie«, w oderwaniu od całości czasoprzestrzeni, pojęcia dobra i 
zła nie mają sensu. Każde ich użycie musiałoby bowiem automatycznie 
odnosić się do całej reszty istnienia, do wszystkiego. Wszechświata nie 
można rozpatrywać w tych kategoriach. 

5. Wszystkie siły, miejsca lub sytuacje w czasoprzestrzeni (nieważne, 
czy są to silne, czy słabe oddziaływania) są z sobą dynamicznie zhar-
monizowane (…) 
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6. Można w pełni znaleźć się w tym sposobie bycia tylko wówczas, 
jeśli choć na chwilę zrezygnuje się z wszystkich osobistych życzeń 
i pragnień (…) i po prostu pozwoli się sobie być, a przez to być z oraz być 
zjednoczonym z wszelkim istnieniem. Aby osiągnąć ten stan, trzeba – 
przynajmniej na chwilę – zrezygnować z działania i zaakceptować bycie. 
Jakakolwiek świadomość działania lub chęć zrobienia czegoś przerywa 
ten stan. 

7. Istotne informacje nie pochodzą ze zmysłów, lecz z wiedzy o jed-
ności obserwatora i obserwowanego, widza i widowiska. Kiedy ta kom-
pletna jedność zostanie w pełni zaakceptowana, nic nie może prze-
szkodzić przepływowi informacji między jakąś rzeczą i sobą. 

8. Zmysły dostarczają fałszywego obrazu rzeczywistości. Pokazują 
oddzielność obiektów i zdarzeń w przestrzeni i czasie. Im pełniej rozu-
miemy rzeczywistość, tym w mniejszym stopniu przypomina ona obraz 
dostarczany przez nasze zmysły, przez sensoryczny sposób bycia. 

9. Jest to jedyny sensowny sposób ujmowania rzeczywistości. 
Wszystkie inne sposoby są iluzją” (LeShan, op.cit., s. 75–76). 

Najistotniejsze wydaje się to, że w ramach każdego okre-
ślonego “sposobu bycia”, któremu odpowiada specyficzny, tj. 
“odmienny stan świadomości”, czyli pewien sposób doświad-
czania rzeczywistości”, wszystkie inne wizje rzeczywistości 
wydają się czymś fałszywym lub przynajmniej czymś mniej 
rzeczywistym. Podobnie jak w przypadku każdego innego 
konfliktu poznawczego, rodzi to dyskomfort emocjonalny 
i wywołuje potrzebę, by zlikwidować tę niejasność, by dokonać 
wyboru i zredukować niepewność. Aby “raz na zawsze” umó-
wić się z sobą, “jaka rzeczywistość jest naprawdę”. Nie po-
winniśmy jednak tego czynić, gdyż byłby to krok wstecz 
i wycofanie się w obliczu trudności. 

Niedookreśloność jako istotna cecha rzeczywistości 

Być może, żadna z akceptowanych przez ludzi wizji rzeczy-
wistości nie jest fałszywa. Być może, rzeczywistość bywa 
również i taka, jak to się komuś wydaje. Być może, istotną 
cechą zewnętrznej rzeczywistości jest właśnie to, iż nie po-
siada ona żadnych całkiem obiektywnych, tj. niezależnych od 
świadomości podmiotu, właściwości. Załóżmy, że jedną z 
istotnych cech zewnętrznej (wobec danego podmiotu) rzeczy-
wistości jest to, że jest ona niedookreślona i – co za tym idzie – 
podatna na dookreślające oddziaływania podmiotu, w tym 
także i jego świadomości. 
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Wtedy, gdy próbujemy rzeczywistość poznawać, traktuje-
my ją jako “coś do odzwierciedlenia”, jako coś gotowego, doo-
kreślonego i wyposażonego w jednoznaczne “jakości”. Za-
chowujemy się wówczas tak, jakbyśmy uważali, iż rzeczywi-
stość jest po prostu “jakaś”. My tylko próbujemy – jak nam się 
wydaje – ustalić i rozstrzygnąć: czy jest “taka”, czy “nie taka”. 
Kiedy jednak próbujemy coś zrealizować, nasze nastawienie 
wobec rzeczywistości, a w konsekwencji i jej wizja, radykalnie 
się zmieniają. Rzeczywistość staje się czymś “niegotowym”, 
“niedookreślonym” i podatnym na kształt naszych intencji 
i oddziaływań. Może więc, podstawową cechą zewnętrznej 
rzeczywistości jest właśnie to, że jest podobna do plasteliny, 
która cechuje się zdolnością do przyjmowania różnorakich, 
“odmiennych” kształtów? A może rzeczywistość jest równie 
nieokreślona jak woda, która nie tylko chętnie przyjmuje 
kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w dodatku może 
przechodzić z jednego “stanu skupienia” w inny. 

Może więc, pytanie: “Jaka rzeczywistość jest naprawdę?” – 
wbrew pozorom – niewiele różni się od pytania: “Jaki jest 
prawdziwy kształt wody?” A jedna z sensownych odpowiedzi 
mogłaby brzmieć: “Taki, jaki zechcemy jej nadać”. Trzymając 
się tej analogii, można by powiedzieć – rzeczywistość bywa 
również i taka, jak o niej “naprawdę” myślimy. Chodzi tu nie 
tylko o to, iż rzeczywistość “pozwala się myśleć” na różne 
sposoby, lecz – co więcej – posiada zdolność dopasowywania 
się do naszych oczekiwań i wyobrażeń. Biorąc pod uwagę 
powszechność mechanizmu samosprawdzających się prognoz, 
w wielu sytuacjach ważniejszą sprawą jest to, czy myślimy 
o czymś dobrze, niż czy myślimy prawdziwie. 

To zaś, jak myślimy o rzeczywistości, zależy niewątpliwie 
od tego, jak ją spostrzegamy. A skądinąd wiadomo, że to, 
czego doświadczamy “jasno i wyraźnie”, jesteśmy skłonni 
traktować jako coś bardziej rzeczywistego niż to, co dostrze-
gamy mgliście lub czego nie dostrzegamy wcale, bo znajduje 
się w mroku lub nie mieści się w polu widzenia. Z kolei to, czy 
widzimy coś “jasno i wyraźnie”, zależy od naszego nastawie-
nia i nastrojenia. Być może więc, z poczuciem rzeczywistości i 
nierzeczywistości sprawa przedstawia się analogicznie jak z 
“ostrością” zdjęć, rejestrowanych przy użyciu aparatu foto-
graficznego. Zależy to od nastawienia odległości, czyli od 
długości ogniskowej. Jeśli nastawimy odległość na “nieskoń-
czoność”, najwyraźniej zarysuje się linia horyzontu, 
a wszystko, co znajduje się w zasięgu ręki, stanie się rozma-
zane i bezkształtne (czyli nierzeczywiste) – i odwrotnie. 
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W ramach określonego “nastawienia świadomości” jeste-
śmy w stanie rejestrować “jasno i wyraźnie” tylko niektóre 
aspekty zewnętrznej rzeczywistości, kosztem innych jej 
aspektów. Wydaje się, że niektórzy ludzie idą przez życie 
z taką samą, raz nastawioną “długością ogniskowej”. Rze-
czywistość jest dla nich zawsze tym samym, a linia demar-
kacyjna między “rzeczywistym” i “nierzeczywistym” przebiega 
zawsze w tych samych miejscach. Stąd też wszystko jest dla 
nich “po prostu” albo rzeczywiste, albo nierzeczywiste. Inaczej 
mówiąc, “bycie rzeczywistym” nie jest dla nich czymś stop-
niowalnym, lecz zerojedynkowym (krasnoludki, po prostu 
istnieją albo nie istnieją). Inni zaś kręcą obiektywem tak 
szybko, że wszystko zaczyna być nie dość wyraźne i raz po raz 
pojawia się poczucie nierzeczywistości. Jeszcze inni nasta-
wiają długość ogniskowej w sposób płynny i automatyczny, 
zależnie od sytuacji. Są też i tacy, których pociągają rzadkie, 
“niezwyczajne” ujęcia rzeczywistości. 

Cytowany wcześniej L. LeShan jest zdania, że dla pełnego 
rozwoju osobowości korzystne jest “nastawianie ogniskowej” 
na różne odległości – m.in. dlatego, że różne sytuacje wyma-
gają odmiennych “sposobów bycia” i odmiennych “nastawień” 
świadomości. 
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