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Kto pisze wielkie dzieła? O świadomości 
i nieświadomości w procesie twórczym

Pytanie zawarte w tytule: Kto pisze wielkie dzieła? zdaje się brzmieć 
nieco retorycznie. Rzeczywiście, patrząc z perspektywy podmiotowej, 
należałoby zawsze odpowiedzieć: twórca, gdyż autorem dzieł będzie 
zawsze podmiot piszący, skoro i świadomość, i nieświadomość są sta-
nami przeżywanymi przez tę samą osobę. 

Jednak tytuł mojego artykułu prowokuje do stawiania pytań, wy-
kraczających poza oczywistość stwierdzenia o istnieniu świadomej 
i nieświadomej części psychiki człowieka. Skoro w pisaniu może brać 
udział nieświadomość, to komu przypisać dzieło w sensie rezultatu 
intencjonalnego aktu twórczego: pisarzowi, świadomemu procesów 
w nim zachodzących, czy komuś, kto poddany wpływom umysłu zapi-
suje to, co dyktuje mu jego własna nieświadomość?1.

1 Wprowadzenie przez Freuda do powszechnego obiegu pojęcia nieświadomości zrewo-
lucjonizowało myślenie o naturze ludzkiej, która dotąd wydawała się psychologom moż-
liwa do zbadania (por. C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2001, s. 38–
–40; R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006, s. 438; L.A. Pervin, 
O.P. John, Osobowość: teoria i badania, Kraków 2002, s. 75–77). Z tego względu pierwsi 
psychologowie badali wyłącznie procesy świadome. Przyjęcie hipotezy o istnieniu nie-
świadomej, popędowej motywacji zachowania człowieka zakwestionowało dotychcza-
sowe „pewniki” w myśleniu o podmiotowości człowieka. Samo pojęcie „nieświadomość” 
było potem wielokrotnie redefi niowane; obecnie jest nadal używane w większości nur-
tów współczesnej psychologii; por. L.A. Pervin, Psychologia osobowości, przeł. M. Orski, 
Gdańsk 2002, s. 238–239, a także L.A. Pervin, O.P. John, Osobowość: teoria i badania, 
s. 19, 81–84, 174–175.
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Antynomiczny charakter procesy twórczego

Pytanie o to, jak powstaje wielkie dzieło, towarzyszyło wybitnej twór-
czości niemal od niepamiętnych czasów. I trudno się temu dziwić: na-
głość i równoczesna oczywistość twórczych rozwiązań zawsze miała 
w sobie coś tajemniczego2; podobnie fascynujący wydawał się proces 
tworzenia takiego dzieła i to niezależnie od jego formy oraz dziedziny 
twórczości. 

Dlatego od początku proces twórczy, zwany czasem „laboratorium 
twórczości”, z racji tego, że jak w soczewce skupia najważniejsze zjawi-
ska związane z twórczością wybitną, był w centrum rozważań wielu bio-
grafów i badaczy literatury. O wadze tego zagadnienia świadczy również 
spora ilość relacji świadków oraz samych twórców na ten temat.

Bardzo szybko zauważono też „Janusowe oblicze” twórczości, 
wskazując na to, że w procesie twórczym łączą się przeciwstawne zja-
wiska i ścierają – sprzeczne tendencje. Chyba najpełniejszym tego wy-
razem stała się książka Władysława Stróżewskiego Dialektyka twórczo-
ści, w której autor przedstawił wielopłaszczyznowo różne linie napięć 
przejawiających się w twórczości3, biorąc pod uwagę wyłącznie feno-

2 A. Herzyk, pisząc o nieświadomości w kontekście współczesnych badań nad mózgową 
jej lokalizacją, zwraca uwagę na znaczenie nieświadomości właśnie dla twórczości: pi-
sze, iż współcześnie (...) wyniki badań sugerują, że procesy nieuświadamiane mogą stanowić 
podstawę myślenia kreatywnego, intuicji, wglądu (eadem, Mózgowa organizacja procesów 
nieświadomych – poza dowolną kontrolą, w: Wybrane zagadnienia z psychologii współczesnej, 
pod red. G.E. Kwiatkowskiej, Lublin 2004, s. 200). Autorka podkreśla rozległość wiedzy 
nieświadomej (czyli ukrytej), która obejmuje procesy emocjonalne, pamięć, percepcję, 
uczenie się oraz myślenie; efekt pojawiania się rozwiązań „znikąd” może zatem być re-
zultatem wiedzy ukrytej, czyli tej, której twórca sobie nie uświadamia, chociaż ją ma.
3 W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983. Warto – za autorem – doprecy-
zować, że Dialektyczność procesu twórczego polega na tym, że w każdym z jego aspektów 
jawiących się badaczowi występują przeciwstawne momenty lub siły, które dopiero w swych 
spięciach ukazują istotne momenty tego procesu (ibidem, s. 27). Równocześnie owe siły nie 
występują w izolacji, lecz oddziałują na siebie nawzajem. W. Stróżewski wymienia na-
stępujące linie dialektycznych napięć towarzyszących procesowi twórczemu: elementy 
twórczej sytuacji dialogowej (np. twórca – dzieło, twórca – odbiorca); ontologiczne uwa-
runkowania procesu twórczego (np. determinizm – indeterminizm, konieczność – wol-
ność, dynamiczność – statyczność); postawy podmiotowe (np. poddanie – dominacja, 
swoboda – rygor); czynne podmiotowe zachowania (np. spontaniczność – kontrola, ak-
ceptacja – odrzucanie, improwizacja – kalkulacja, stwarzanie – odkrywanie, wartościo-
wanie – ocenianie); idee kierownicze (np. nowatorstwo – perfekcjonizm, nowatorstwo 
– tradycjonalizm); najważniejsze odmiany jakości (np. nowe – stare, doskonałe – liche, 
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menologiczny punkt widzenia4. Proces twórczy w jego ujęciu to proces 
przede wszystkim świadomy, gdyż to świadomość twórcza odpowiada 
za powstanie nowej idei. I nawet jeśli działają czynniki nieświadome, 
to i tak ujawniają się – jak uważa badacz – w trakcie świadomej oceny 
i pracy nad pomysłem. Oczywiście Stróżewski przyjmuje wpływ nie-
świadomości na twórczość (np. w postaci nieoczekiwanej inspiracji, co 
nazywa fazą „natchnienia”), ale podkreśla udział czynnika świadomego 
(czysto racjonalny namysł, intelektualna praca związana z procesem 
twórczym, co nazywa fazą „spekulacji”). Filozof pisze o współwystępo-
waniu obu tych elementów: Te dwa współczynniki procesu twórczego ni-
gdy nie występują oddzielnie: raczej splatają się w szczególną jedność, która 
w każdym momencie jawi się inaczej, uwydatniając to jedno, to drugie swoje 
„oblicze”5. Równocześnie zastrzega, że z góry rezygnuje z odkrywania 
tajników psychiki twórcy, jego przeżyć, świadomych czy nieświado-
mych inspiracji: problem psychologicznej motywacji tego procesu, wyma-
gający odwołania do wielostronnych badań podmiotu twórczego, pozosta-
wiamy na uboczu6. 

Z tego względu zrozumiałe jest, dlaczego w tym jakże kompletnym 
wykazie dialektycznych napięć procesu twórczego, które przywołałam 
jako kontekst i tradycję dla proponowanego „persefonicznego” ujęcia 
twórczości, trudno szukać odpowiedzi na pytanie wykraczające poza 
fenomenologiczny opis zjawiska. Pytanie o to, co w procesie twórczym 
jest świadomą pracą pisarza, a co jest przejawem działania procesów 
nieświadomych, jest pytaniem z dziedziny psychologii7. Z kolei odpo-

oryginalne – wtórne, udane – nieudane, wartościowe – bezwartościowe); por. ibidem, 
s. 349–350.
4 W. Stróżewski opisuje proces twórczy przede wszystkim w kontekście pojawiających 
się podczas jego trwania zjawisk, istotnych cech oraz ontologicznych uwarunkowań; 
por. ibidem, s. 26–33. Pisze: Punkt wyjścia stanowi każdorazowo opis procesu twórczego 
tak, jak jest on dany, w jego „dzianiu się”, w jego możliwym do zaobserwowania przebiegu, 
a także w śladach, jakie pozostawia w wytworze. Znaczy to, że rezygnujemy z góry z odkry-
wania jego ukrytych źródeł bijących z osobowości twórcy, z rozszyfrowywania tajników jego 
psychiki, przeżyć, świadomych czy nieświadomych inspiracji. To jest zadanie dla psychologii 
twórczości, nie jej ontologii; ibidem, s. 32.
5 Ibidem, s. 27.
6 Ibidem, s. 26.
7 Trzeba przy tym wspomnieć, iż w obrębie samej psychologii trwa dyskusja nad udzia-
łem procesów nieświadomych w twórczości wybitnej. W latach osiemdziesiątych Ro-
bert Weisberg próbował zrewidować „mit genialności” i udowodnić, że wybitni twórcy 
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wiedzi na to pytanie są interesujące dla wszystkich dziedzin, zajmu-
jących się twórczością, w tym szczególnie literaturoznawstwa, które 
od dawna zajmuje się świadomą częścią procesu twórczego, choćby 
w wymiarze analizy rękopisów, dającej informacje o pracy twórcy nad 
tekstem i jej kolejnych fazach (kryzysach, przełomach, zmianach kon-
cepcji). Psychologia pozwala uzupełnić tę wiedzę o opis i wyjaśnienie 
faz nieświadomych procesu twórczego, które są równie powszechnym 
doświadczeniem twórcy, co fazy świadome. 

Rozumienie pojęcia „nieświadomość”

Użycie terminu „procesy nieświadome” wymaga oczywiście komenta-
rza. Zgodnie z założeniami psychologii poznawczej, współcześnie naj-
prężniej rozwijającego się nurtu w psychologii, procesy nieświadome 
defi niowane są jako wszystkie myśli, doznania i uczucia nieuświada-
miane, czyli niedostępne świadomości (niezależnie od przyczyn tej 
niedostępności): Istotą koncepcji „nowej nieświadomości” jest przekona-
nie, że złożone zachowanie i doświadczenie ludzkie jest zależne od całości 
(który w znacznej, jeśli nie w głównej mierze, ma charakter nieświadomy) 
systemu poznawczo-emocjonalno-motywacyjnego, wykształconego w toku 
indywidualnego rozwoju (ale też zakorzenionego w fi logenetycznej historii 
gatunku). System ten tworzy interpretacje i znaczenia bieżących sytuacji 
kontekstowych, ukierunkowując nasze sądy, decyzje, myślenie i działania. 
Procesy tu zachodzące mają zasadniczo nieświadomy, automatyczny, choć 
zarazem indywidualny charakter8.

Zmiana sposobu defi niowania pojęcia nieświadomości w psycho-
logii uzasadnia rezygnację z psychoanalitycznej defi nicji na rzecz ujęć 
nowszych: Psychologiczna nieświadomość udokumentowana przez współ-
czesną psychologię różni się znacznie od tej, którą miał na myśli Zygmunt 
Freud i jego współpracownicy w Wiedniu. W ich ujęciu nieświadomość była 

w rzeczywistości nie dysponowali żadnymi nadzwyczajnymi zdolnościami, nie przeżywali 
olśnień, a ich odkrycia były rezultatem wyłącznie długiej i wytrwałej pracy, czyli nabywa-
nia wiedzy (a zatem pracy wyłącznie świadomości). Jego koncepcja uznawana jest jednak 
za bardzo radykalną; por. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2002, s. 46–47.
8 Za: J. Trzópek [Nowa wizja „natury człowieka” w psychologii naukowej...], w: Wielkie 
teorie osobowości, pod red. A. Tokarz, w druku. Aleksandrze Tokarz, redaktorce tomu, 
serdecznie dziękuję za udostępnienie tekstu.
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gorąca i mokra, wrzała pożądaniem i gniewem; była halucynacyjna, prymi-
tywna i irracjonalna. Nieświadomość w ujęciu współczesnej psychologii jest 
życzliwsza i delikatniejsza oraz bardziej zborna i racjonalna, chociaż nie jest 
całkowicie zimna i sucha9. 

Zgodnie z dawnym, psychoanalitycznym rozumieniem procesy 
nieświadome były nielogiczne i nieracjonalne – w przeciwieństwie do 
świadomych – a ich treść koncentrowała się w dużej mierze na moty-
wach i pragnieniach seksualnych oraz agresywnych. Nieświadomość 
miała zatem – według Freuda i jego następców – ogromny wpływ na 
zachowanie człowieka. Badanie oddziaływania treści nieświadomych 
na świadomość człowieka opierało się na założeniu, że mają one cał-
kowicie odmienną naturę, są praktycznie niedostępne dla podmiotu, 
pełnią funkcje obronne i tworzą w twórczości drugie „dno”, czyli tzw. 
sens ukryty dzieła10.

Natomiast psychologowie poznawczy, badając procesy nieświado-
me, doszli do wniosku, że nie różnią się one jakościowo od procesów 
świadomych, a ich treść nie ma szczególnego charakteru, nie wynika 
też – w szczególny sposób – z motywacji seksualnej lub agresji. Proce-
sy nieświadome po prostu nie mogą być przetwarzane w świadomości, 
gdyż stały się albo zbyt rutynowe i automatyczne, albo też nigdy nie 
dotarły do powierzchni świadomości11.

Nieświadomość defi niowana sposób poznawczy jest zatem zupełnie 
inaczej rozumiana niż nieświadomość w ujęciu dynamicznym wywo-
dzącym się z psychoanalizy. Co więcej – psychoanalityczne rozumienie 
nieświadomości przestało być nośne w samej psychologii, zostało też 
wielokrotnie zakwestionowane przez psychologów innych nurtów12. 

9 L.A. Pervin, O.P. John, Osobowość: teoria i badania, s. 83.
10 Por. M. Albiński, Stan badań psychoanalitycznych w zakresie twórczości literackiej 
(1923), w: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1960, 
s. 383–390; Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985.
11 Por. ibidem, s. 83.
12 Por. np.: S.A. Rathus, Psychologia współczesna, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2004, 
s. 487–489; S.M. Kosslyn, R.S. Rosenberg, Psychologia. Mózg – człowiek – świat, przeł. 
B. Majczyna, M. Majczyna, K. Sikora, A. Tylikowska, Kraków 2006, s. 513–514; R.J. Ger-
rig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, s. 440–442; C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobo-
wości, s. 70–73; L.A. Pervin, O.P. John, Osobowość: teoria i badania, s. 161–166. Por. 
też krytyczne opinie na temat stosowania psychoanalizy do badań biografi i wybitnych 
twórców: W.R. McKinley, Historia życia a psychobiografi a, przeł. J. Kasprzewski, Warsza-
wa 1992, s. 116–123, 211, 214; T. Rzepa, Metoda psychobiografi czna: nadzieja czy klęska?, 



Anita Całek

~  498  ~

Ma to duże znaczenie dla badaczy zajmujących się psychologią twór-
czości, gdyż metoda psychoanalityczna, jedyne narzędzie do badania 
inspiracji twórczych wybitnej jednostki, nie daje żadnych pewnych od-
powiedzi na zasadnicze pytania o naturę procesu twórczego, skazując 
nas na bardzo hipotetyczne wnioski, nawet gdy procedura badawcza 
jest rygorystycznie przestrzegana (jak w przypadku książki J.-Ch. Gille
-Maisaniego o Mickiewiczu13).

Procesy nieświadome – w ujęciu poznawczym – wpływają natomiast 
na proces twórczy bez udziału (lub z ograniczeniem) świadomości 
twórcy, a nawet bez świadomej jego kontroli, zanim dojdzie do pracy 
nad tekstem oraz w trakcie jej trwania. A zatem to, co odróżniać bę-
dzie procesy świadome od nieświadomych, zasadza się na dostępno-
ści, czyli możliwości uświadomienia tych procesów przez podmiot je 
przeżywający. To, co w procesie twórczym oddziałuje na zachowanie, 
a jednocześnie nie podlega świadomej kontroli twórcy, można uznać 
za wpływ nieświadomy, natomiast to, co jest rezultatem zaplanowanej, 
intencjonalnej pracy nad dziełem, pracy, której kolejne etapy przedsta-
wia twórca w relacjach biografi cznych – zaliczone będzie do świadomej 
części procesu twórczego.

W literaturoznawczej defi nicji procesu twórczego podkreśla się 
przede wszystkim właśnie jego świadomy aspekt, jest to bowiem prze-
bieg czynności myślowych i wykonawczych autora, kształtujących wytwór 
(dzieło sztuki, wynalazek techniczny, koncepcję fi lozofi czną), który speł-
nia warunek oryginalności14. Punktem zainteresowania stają się zatem 
czynności myślowe i wykonawcze oraz ich rezultat: utrwalone w ręko-
pisach świadectwo kolejnych etapów pracy nad tekstem, a czasem, cho-
ciaż znacznie rzadziej – świadoma relacja pisarza z przebiegu procesu 
twórczego15. Tu otwiera się już pole do działania dla literaturoznawców 

w: O biografi i i metodzie biografi cznej, pod red. T. Rzepy, J. Leońskiego, Poznań 1993, 
s. 36–37; M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, Poznań 1999, s. 90–94. 
13 J.-Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne. Od dzieciństwa do 
„Dziadów części trzeciej”, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, Warszawa 1996.
14 J. Sławiński, Proces twórczy, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławiń-
ska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2000, s. 435.
15 J. Sławiński pisze, że dane tego rodzaju badacz najczęściej uzupełnia domysłami psycho-
logicznymi (ibidem, s. 435), a następnie dzieli badania nad procesem twórczym na dwie 
grupy: pierwszą stanowią dociekania tekstologiczne, które – wedle oceny autora hasła 
– dostarczają wiedzy stosunkowo pewnej, drugą – interpretacje psychologiczne, określane 
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posługujących się wiedzą psychologiczną: im bardziej jest ona zakorze-
niona w konkretnych teoriach z zakresu psychologii twórczości, tym 
bardziej wartościowe mogą być wyniki uzyskiwane w analizach wypo-
wiedzi pisarzy. Co więcej, psychologia twórczości nie tylko dysponuje 
pełniejszą defi nicją procesu twórczego16, lecz umożliwia również rozpa-
trywanie tego procesu w dwóch kontekstach: pierwszym (tzw. mikro-
skopowym), skupiającym uwagę badacza na samej interakcji między 
podmiotem czynności twórczych a powstającym dziełem, oraz drugim 
(szerszym, tzw. makroskopowym), w którym uwzględnia się interakcje 
twórcy ze środowiskiem, w którym powstaje pomysł17.

Świadome i nieświadome źródła twórczych pomysłów

Pora wywołać na metaforyczną „scenę” prawdziwych twórców. Sporo 
relacji i świadectw na temat tworzenia, i to najważniejszych dzieł, po-
zostawił Adam Mickiewicz. Wybór tego twórcy może wydać się jednak 
tendencyjny: wszak wiadomo, że jego koncepcja natchnienia była ściśle 
powiązana z paradygmatem romantycznym. 

Aby zatem pokazać rzeczywiste oddziaływanie procesów nieświa-
domych na aktywność twórczą i powszechność tego zjawiska nieza-
leżnie od konwencji epoki i uwarunkowań kulturowych, należałoby 
wybrać twórcę kojarzonego z intelektualnym, myślowym podejściem 
do procesu twórczego. Dlatego drugim bohaterem moich rozważań 
będzie Zbigniew Herbert, który, tworząc autonarracje mające kreować 
jego wizerunek twórcy, wielokrotnie obalał romantyczny mit poety 
natchnionego. W Rozmowie o pisaniu wierszy, jaką autor sam ze sobą 
przeprowadził i opublikował w Poezjach wybranych z roku 1973, jednym 

przez Sławińskiego jako mniej lub bardziej udokumentowane (niekiedy całkiem dowolne). 
Określenia, których używa badacz w stosunku do analiz psychologicznych, są nacecho-
wane negatywnie. Szkoda, że badacz nie zauważa niesprzeczności w obu tych podej-
ściach, które – moim zdaniem – doskonale się uzupełniają, dając możliwość spojrzenia 
na proces twórczy z dwu odmiennych perspektyw: podmiotowej (pisarza) i przedmio-
towej (tekstu).
16 Psychologiczna defi nicja procesu twórczego ujmuje go jako proces psychiczny prowa-
dzący do wytworzenia nowej i wartościowej idei; por. E. Nęcka, Psychologia twórczości, s. 35.
17 Por. A. Tokarz, Twórczość, w: Encyklopedia psychologii, pod red. W. Szewczuka, War-
szawa 1998, s. 907–908.
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z wiodących tematów jest kwestia tajników pisarskiego warsztatu. Her-
bert – rozmówca drąży temat, nie pozwalając Herbertowi – poecie na 
wykręcenie się od odpowiedzi. A w tej pojawia się otwarta deklaracja: 
Proszę mnie dobrze zrozumieć: nie lubię tak zwanych natchnionych twórców, 
to jest takich, którzy udają przed publicznością, że poruszają się w sferach 
niedostępnych dla przeciętnego czytelnika (...). Takie kreowanie siebie na 
kogoś niezwykłego jest romantyczne i dość mi obce. Ośmielam się twierdzić, 
że zdolność pisania mają wszyscy lub prawie wszyscy, tak samo jak zdolność 
malowania czy komponowania prostych utworów muzycznych18. Zatem 
– w wymiarze deklaracji – zdaniem Herberta proces twórczy nie jest 
niczym nadzwyczajnym, a jego dostępność ma charakter powszechny. 
Zresztą kilkakrotnie wyraża on również opinię dezawuującą rolę poety: 
Nie lubię mówić o swoim pisarstwie, nie jest to przecież jakaś praca wyjąt-
kowa. Dla mnie jest to takie samo zajęcie jak każde inne. (...) pisarz (...) 
jest taką samą osobowością psychofi zyczną uwikłaną w sprawy tego świata, 
jak i inni. Z tą drobną różnicą, że jego zawód nie jest tak oczywisty, jak za-
wód lekarza czy inżyniera, a zatem jego miejsce w społeczeństwie było, jest 
i będzie trochę niepewne i dwuznaczne19. Nie jest to również powołanie 
życiowe ani wybór marzeń: Myślę, że czułbym się szczęśliwszy na miej-
scu mojej siostry, która leczy dzieci chore ma meningitis, lub jako adwokat, 
czyli człowiek działający bezpośrednio. Albo zootechnik…20. Poeta więc to 
zawód jak każdy inny, a natchnienie? Pytają zwłaszcza młodzi ludzie: „Co 
pana inspiruje?”. Zdaję sobie sprawę, że w tych pytaniach jest chęć podgląd-
nięcia tak zwanych tajemnic warsztatu, mechanizmu natchnienia. Tymcza-
sem rzecz wygląda prozaicznie. Trzeba mieć papier, ołówek, czujną wrażli-
wość na to, co się wokół nas dzieje, i dużo, bardzo dużo czytać21.

Zatem moje zadanie nie będzie łatwe, skoro w jawnie deklarowanych 
aktach niewiary w natchnienie przyjdzie szukać jego śladów. Aby stało 
się to możliwe, warto przyjrzeć się po kolei etapom procesu twórczego, 
wybierając model, który uwzględnia procesy świadome i nieświadome 
(w rozumieniu poznawczym). Jako narzędzie analizy wybrałam kon-
18 Z. Herbert, Rozmowa o pisaniu wierszy, rozmawia (ze sobą) Z. Herbert, 1973, w: Her-
bert nieznany. Rozmowy, oprac. H. Citko, Warszawa 2008, s. 19
19 Idem, Zbigniew Herbert, rozmowa z Z. Jastrzębską, 1972, w: Herbert nieznany..., 
s. 51–52.
20 Idem, Jeśli masz dwie drogi…, rozmowa z K. Nastulanką, 1972, w: Herbert nieznany..., 
s. 48–49.
21 Idem, Zbigniew Herbert, rozmowa z Z. Jastrzębską, Herbert nieznany..., s. 52.
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cepcję Howarda Gardnera, według którego proces twórczy polega na 
prze kształcaniu prywatnych i intuicyjnych idei twórcy w dzieło, które 
może zaistnieć w społecznym świecie symboli22. Proces ten przebiega 
najczęściej równolegle, w trzech płaszczyznach wzajemnie od sie bie 
zależ nych: im właśnie warto przyjrzeć się bliżej.

Pierwsza płaszczyzna w modelu procesu twórczego Gardnera do-
tyczy twórcy, który próbuje swoją ideę, często dostępną intuicyjnie, 
bardziej przeczuwaną niż rozumianą, wyrazić w postaci całościowej. 
Całość tę charakteryzuje wewnętrzna organizacja, struktura jasna, lo-
giczna i piękna (w znaczeniu: harmonijna). Jest to więc rodzaj trans-
lacji wewnętrznie doświadczanego rozwiązania intuicyjnego na język 
dostępny dla innych, i to translacji nie pojedynczego elementu, lecz 
całego systemu (gotowej struktury, tekstu, pomysłu). W koncepcji 
Gardnera proces ten polega na gromadzeniu informacji, ale nie jest to 
przyrost wie dzy, lecz budowa nie nowego konstruktu z pojedynczych 
elementów (twórca może robić to świadomie lub doznać wglądu, czyli 
poznać całość w jednorazowym błysku, olśnieniu). Twórcza idea może 
jednak zostać zarzucona, jeśli autor nie potrafi  sfor mułować jej w spo-
sób jasny i zrozumiały dla innych.

U źródeł twórczości – przekładanie Giaura

Jak pojawia się ta prywatna, intuicyjna idea? Spójrzmy na relacje twór-
ców. Pierwsza grupa świadectw dotyczy momentów inicjujących proce-
sy twórcze Mickiewicza: w przypadku jego najważniejszych dzieł, Dzia-
dów (części IV i III) oraz Pana Tadeusza, zawsze było to tłumaczenie 
Giaura Byrona. I – co warto zauważyć – w przeciwieństwie do muzyki 
(o jej wpływie na Mickiewicza wiemy od dawna)23 wpływ aktywności 

22 Por. H. Gardner, R. Nemirovsky, From private intuitions to public symbol systems: an 
examina tion of the creative process in Georg Cantor and Sigmunt Freud, „Creativity Research 
Journal” 1991, v. 4 (1); H. Gardner, More on private intuitions and public symbol systems, 
„Creativity Research Journal” 1994, v. 7 (3 & 4); idem, Creating Minds, New York, 1993, 
a także omówienie tej koncepcji: M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, s. 72.
23 Por. np. M. Zielińska, Muzyka, w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zie-
lińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001, s. 340–341; Mickiewicz i muzyka. Słowa 
– dźwięki – konteksty, pod red. T. Brodniewicza, M. Jabłońskiego, J. Stęszewskiego, Po-
znań 2000; M. Wyporska, Muzyka w twórczości Adama Mickiewicza, Częstochowa 1992; 
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przekładowej na rozpoczęcie twórczości oryginalnej nie był dotąd zbyt 
często zauważany24. A schemat powtarza się trzykrotnie: poeta tłuma-
czy Giaura, następnie – przerywa tłumaczenie i zaczyna pisać utwór 
własny. 

Tak dzieje się najpierw w przypadku IV części Dziadów: (...) cisną-
łem się z dykcjonarzem w ręku przez Szekspira jak bogacz ewangeliczny do 
nieba przez uszko od igiełki. Za to teraz Bayron idzie daleko łatwiej i już 
bardzo znacznie postąpiłem. „Dżaura” zapewne wytłumaczę – pisze Adam 
Mickiewicz do Franciszka Malewskiego w styczniu 1822 roku. Dalej 
w tym samym liście mamy jedną z niewielu relacji z tworzenia IV części 
Dziadów: Zresztą żyję prawdziwie po literacku, dyszę tylko rymami i kar-
mię się (...). „Dziady” będą tobie chyba ode mnie wydeklamowane, i jestem 
przekonany, że je rzadki wydeklamować potrafi 25. Proces twórczy jest tu 
źródłem ogromnej satysfakcji i dumy autorskiej, ma też charakter au-
tonomiczny (sam jest źródłem motywacji do dalszej aktywności). 

W podobny sposób tłumaczenie Giaura inspiruje Mickiewicza do 
napisania III części Dziadów. Wszystko zaczyna się, gdy pewnego dnia 
(między 23 a 29 marca 1832 roku według Kroniki życia i twórczości Ada-
ma Mickiewicza) w Dreźnie Odyniec i Mickiewicz czekają na powrót 
Garczyńskiego oraz Domeyki z teatru26. Wieczór zapowiada się przy-
jemnie: przy fi liżance dobrej herbaty Mickiewicz pali fajkę, rozkłada się 
na kana pie i woła, że dla dopełnienia przyjemności Edward mógłby po-
czytać jakieś wiersze: (...) za pytałem go, czy nigdy nie myśli dokończyć tłu-
maczenia „Giaura”, które już w Kownie był zaczął? Ale rękopism pozostał 

B. Zakrzewski, Wieczory muzykalne u Mickiewiczów, w: ibidem, „Spowiednicy” Mickiewi-
cza i Fre dry, Wrocław 1994, s. 81–105; I. Chyła-Szypułowa, Muzyka w poezji wieszczów, 
Kielce 2000.
24 Do wyjątkowych pod tym względem prac należą książki: Z. Szmydtowej, Mickiewicz 
jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich, Warszawa 1955 oraz M. Bąk, Mickiewicz 
jako erudyta, Katowice 2004.
25 Obydwa fragmenty z listu A. Mickiewicza do F. Malewskiego za: A. Mickiewicz, Listy. 
Część pierwsza (1815–1829), Wydanie Rocznicowe, Warszawa 1998, t. XIV, s. 207.
26 Za: Kronika życia i twórczości Mickiewicza: Od „Dziadów cz. III” do „Pana Tadeusza”, 
oprac. M. Dernałowicz, Warszawa 1966, s. 24–25. Relacja A.E. Odyńca zawarta w jego 
liście do L. Siemieńskiego jest zapewne nieco „podkolorowana”, ale przez M. Dernało-
wicz została ostatecznie uznana za wiarygodną, gdyż Mickiewicz rzeczywiście – co wie-
my z innych świadectw, również z listów poety – zabrał się wówczas za przekład Giaura 
i przerwał go w miejscu, o którym mówi Odyniec (według badań przeprowadzonych 
przez M. Dernałowicz). 
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w Petersburgu, a on sam odpowiedział, że nawet zapomniał o nim. – Szczęś-
ciem umiałem na pamięć kilka początkowych wierszy; jemu się też zaczęły 
przy pominać dalsze. Dla ułatwienia podałem mu oryginał edycji zwickau-
skiej. Niewinne przypo mnienie Odyńca ma swoje zaskakujące skutki: 
poeta nie czekając na powrót teatralnych gości wziął tę książeczkę i poszedł 
do siebie. Rozchodząc się po północy widzieliśmy jeszcze przez okno światło 
w oknach jego i nie omyliliśmy się wnosząc, że musi kropić wiersze. Aktyw-
ność przekładowa jest bardzo intensywna: Jakoż do południa było już 
ich napisanych ze trzysta, po większej części nowych. Robota zaś szła tak 
śpiesznie, że przy końcu tygodnia doszedł aż do spowiedzi kalojara. 

P r z e p ł y w  (czyli nadzwyczajna łatwość pisania, spowodowana 
wcześniejszą aktywnością poznawczą), towarzyszący przekładaniu, 
prowadzi do rozpoczęcia aktywności twórczej, a przedstawia się ona 
imponująco: około 29 marca, w ciągu jednej nocy, powstaje Wielka Im-
prowizacja, a do 5 kwietnia napisane zostają: scena więzienna Dziadów, 
scena egzorcyzmów, Widzenie Ewy, Widzenie ks. Piotra oraz pierwotna 
redakcja sceny VII (Salon warszawski)27. 

Stan przepływu wynika oczywiście z włączenia do świadomej pracy 
– procesów nieświadomych, ułatwiających i automatyzujących pisanie. 
Jedna z wielu relacji samego Mickiewicza na temat nadzwyczajnego 
natchnienia towarzyszącego powstawaniu III części Dziadów odwołuje 
się do obrazu maszyny do pisania: Stałem się Schreibmaschiną i przez 
całe te kilka tygodni pióra z ręki nie wypuszczam28. Wybór akurat tego 
przedmiotu wydaje się znaczący – tym, który pisze (dyktuje), nie jest 
poeta – wchodzi on w rolę wyłącznie narzędzia. Jest to zresztą zgodne 
z Mickiewiczowską koncepcją natchnienia z tego okresu29.

Po raz trzeci tłumaczenie Giaura pojawia się w związku z powsta-
waniem Pana Tadeusza: drugą fazę jego tworzenia (po śmierci Stefana 
Garczyńskiego) rozpoczyna przekład utworu Byrona, ponieważ tekst 
z roku 1832 się zawieruszył, a trzeba go było złożyć do druku. Praca 
translatorska trwa do początku kwietnia 1833 roku: gdy tylko Mickie-
wicz kończy tłumaczenie Giaura, czuje – według relacji Józefa Bohdana 
Zaleskiego, naocznego świadka – prawdziwy przypływ natchnienia: pisał 

27 Por. ibidem, s. 27.
28 List A. Mickiewicza do J. Grabowskiego z 29 kwietnia 1832; za: A. Mickiewicz, Listy. 
Część druga (1830–1841), Wydanie Rocznicowe, Warszawa 2003, t. XV, s. 152.
29 Por. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.
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po 100 i 150 wierszy na dzień za jednym zamachem, które nam odczytywał 
wieczorami, jeszcze niezaschłe na papierze. (...) Wieszcz nasz pisał a pisał, 
korzystając na razie z dobrego swego usposobienia do pracy. Rzadko wy-
chodził teraz z domu, chyba wieczorami na przechadzkę i w odwiedziny do 
przyjaciół i znajomych paryskich30. Relację tę potwierdza sam poeta w li-
ście do Edwarda Odyńca: Wziąłem się do roboty, wychodzę rzadko, piszę 
a piszę. Piątą pieśń „Tadeusza” skończyłem, trzy jeszcze zostają31.

Zatem trzy razy aktywność translatorska rozpoczyna proces twór-
czy – za każdym razem powstaje w jego rezultacie dzieło wybitne. 
Warto przy tym zauważyć, że tłumaczenia jako inspiracji Mickiewicz 
zdaje się nie używać świadomie ani w drugim, ani w trzecim przypad-
ku. Aktywność translatorska uzasadniana jest zewnętrznymi okolicz-
nościami, a nie używana jako bodziec stymulujący, zatem wybór ten 
ma charakter intuicyjny, a nie racjonalnie uzasadniony. I bodziec ten 
zawsze działa – niezależnie od nieświadomego używania przez poetę 
tego utworu jako „stymulatora twórczości”.

U źródeł twórczości – bezinteresowna kontemplacja świata

Inspiracje twórcze Herberta są w inny sposób naznaczone wpływem 
procesów nieświadomych. Niełatwo je zresztą znaleźć, gdyż ujawnia-
ją się bez woli i wiedzy poety w opisie jego świadomych inspiracji – 
o nieświadomych mówi niewiele lub w ogóle neguje ich istnienie. Ta 
ucieczka od rozumowej analizy tajemnicy tworzenia to zresztą wybór 
jak najbardziej intencjonalny, który Herbert uzasadnia potrzebą do-
świadczania „nieznanego”, „niepewnego”. Zapytany przez Zbigniewa 
Taranienkę, czy proces tworzenia literatury jest podobny do myślenia 
fi lozofi cznego i na ile pisarz broni się (w przeciwieństwie do fi lozofa) 
przed racjonalizacją tego procesu, odpowiada: Można powiedzieć, że sto-
sunek pisarza, o jakim pan mówi, to tchórzostwo intelektualne i moralne… 
Ale istnieje realna obawa, że gdy uświadomię sobie pewne rzeczy, na przy-

30 J.B. Zaleski, Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania „Pana Tadeusza”, Paryż 
1875, s. 11–12.
31 List A. Mickiewicza do A.E. Odyńca z 11 listopada 1833; za: A. Mickiewicz, Listy. 
Część druga..., s. 152.
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kład, jak się robi wiersz, to przestanie mnie to momentalnie interesować. 
Brak będzie momentu niepewności, przygody, gry, nierozeznania…32. 

Zatem śladów udziału nieświadomości trzeba poszukać w opisach 
świadomych faz twórczości, gdyż o tych Herbert mówi wielokrotnie, 
udzielając wywiadów różnym rozmówcom, a także – w sposób bardziej 
otwarty i mniej zniekształcony zabiegami autokreacyjnymi – w listach do 
przyjaciół, Henryka Elzenberga czy Jerzego Turowicza. 

Opowiadając o swojej fascynacji przedmiotem i dawnych planach bycia 
malarzem, mówi o swoim odbiorze sztuki. Nie jest to analiza wyłącznie 
intelektualna, wręcz odwrotnie – jej istotnym składnikiem jest wchodze-
nie w dzieło, polegające na odtwarzaniu w sobie obserwowanego procesu 
twórczego: Moje przygotowania do książki to przede wszystkim rysunki. 
Nie robię zdjęć, uprościłbym przez to mój kontakt z przedmiotem. A jeżeli 
sobie obrysuję na przykład jakąś rzeźbę renesansową, to jak gdybym wda-
wał się w ten sam rytm artystyczny, który kreował to dzieło33. Wchodzenie 
w cudzy proces twórczy (co przypomina nieco proces tłumaczenia) inicjuje 
aktywność własną. I chociaż jest to zabieg świadomy (element przygoto-
wania do pisania książki) – jego uzasadnienie wykracza poza racjonalność. 

W innej rozmowie (z Renatą Gorczyńską) Herbert mówi, że dla 
niego warunkiem pisania jest empatia, a nie autoanaliza, wyjście do 
przedmiotu, a nawet – utożsamienie się z nim: Wiem to sam po sobie 
– wciąż jąkający się i biadolący, ale idący tą drogą, w tym kierunku: robić 
studium przedmiotu, nie siebie, kontemplować coś, co jest poza mną. Kon-
templować to znaczy rozważać, chłonąć oczami, doznawać jakichś dziwnych 
przeżyć, że jest coś poza mną34. Znów poeta przedkłada kontakt emocjo-
nalny z dziełem (chłonięcie oczami, doznawanie dziwnych przeżyć) ponad 
jego intelektualną analizę.

Na kolejny ślad „natchnienia” natrafi ć można w jednym z listów do 
Henryka Elzenberga. Poeta pisze do swojego mistrza o pomysłach, któ-
re nie wiadomo, skąd przychodzą, i nie jest jasne, dokąd go zaprowa-
dzą: w naszym życiu tłuką się takie myśli i idee, które pchają, nie wiadomo 
dokąd, które tylko perspektywy otwierają i ku jakimś zamglonym horyzon-

32 Z. Herbert, Za nami przepaść historii, rozmowa z Z. Taranienko, 1971, w: Herbert nie-
znany..., s. 33.
33 Ibidem, s. 34.
34 Z. Herbert, Sztuka empatii, rozmowa z R. Gorczyńską, 1999, w: Herbert nieznany..., 
s. 178.



Anita Całek

~  506  ~

tom wzywają35. Herbert pozostaje na te myśli i idee otwarty, chociaż nie 
próbuje nawet rozumowo objaśnić ich charakteru. Podążanie za nimi 
bez wyraźnego i racjonalnego uzasadnienia jest zatem kierowaniem się 
nieświadomą, wewnętrzną intuicją, często pojawiającą się w relacjach 
twórców.

Inny ważny element odwołujący się do sfery nieświadomej pojawia się 
w dwóch wypowiedziach poety, które dzieli od siebie ponad dwadzieścia 
lat: Mówiąc po prostu i nie używając takich wielkich słów jak „natchnie-
nie”, jednym z warunków podstawowych jest stworzenie w sobie czegoś, co 
bym nazwał strefą ciszy albo strefą bezinteresownej kontemplacji świata36. 
Postawa, jaką przyjmuje poeta, jest raczej „oczekiwaniem na…” niż włas-
ną aktywnością: Najpierw człowiek powinien się naiwnie oddać temu, co 
świat przynosi – receptywnie, pasywnie, to znaczy tak, żeby jego wiedza 
i władza sądzenia ucichły na tę chwilę. Wybory przychodzą same37. Herbert 
opisuje tu świadomie przeżywany proces (receptywne, pasywne oddanie 
się temu, co świat przynosi), a następnie – relacjonuje proces nieświadomy: 
owe wybory, które „przychodzą same”, to nic innego, jak nieświadoma 
dominanta poszukiwawcza. Jest to proces wynikający z wcześniej roz-
poczętej aktywności poznawczej, stan zaabsorbowania problemem wy-
rażający się w tenden cji do zajmowania się przede wszystkim wybra nym 
problemem, a w szczególności roz patry wanie dostępnych informacji pod 
kątem ich przydatności do rozwiązania danego pro blemu38. Ułatwia on 
szybką selekcję danych z otoczenia pod kątem aktualnej pracy twór-
czej i jednocześnie uwrażliwia podmiot na poszuki wanie określonych 
informacji, które dzięki dominancie poszukiwawczej „wpadają w oko”, 
a zatem są w sposób automatyczny (czyli nieświadomy) wybierane spo-
śród wszystkich informacji, a następnie priorytetowo „udostępniane” 
świadomości twórcy. Proces ten, raz uruchomiony dzięki wstępnemu 

35 Z. Herbert, List do H. Elzenberga, 6.05.1953, w: Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespon-
dencja, pod red. B. Toruńczyk, Warszawa 2002, s. 54.
36 Idem, Poezja to nie rozpasana wyobraźnia…, rozmowa z W. Wiśniewskim, 1973, w: Her-
bert nieznany..., s. 69.
37 Idem, Humanistyka to przygoda, rozmowa z M. Muskałą, 1996, w: Herbert nieznany..., 
s. 216.
38 A. Tokarz, Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej, Wrocław 1985, s. 77. Na 
temat motywacji w procesie twórczym por. ibidem oraz A. Tokarz, Konteksty motywacyj-
ne aktywności twórczej. Przyczynek do badań biografi cznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego” 1991, Prace Psychologiczne, z. 7, s. 7–18.
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zainteresowaniu poety, rzeczywiście działa sam, w sposób nieuświada-
miany przez jednostkę, szybszy i doskonalszy niż procesy świadome, 
ponieważ preferencje wyboru wskutek wcześniejszej pracy zostały już 
uaktywnione39.

Wgląd, czyli olśnienie – „wiem wszystko”

Oczywiście inspiracja to zaledwie pierwszy etap procesu twórczego. 
Zgodnie z koncepcją Howarda Gardnera prywatna, intuicyjnie uznana 
za wartościową idea musi zostać przekształcona w dzieło, czyli wyrażo-
na w uznanym za adekwatny dla danej dziedziny systemie symboli. Za-
tem druga płaszczyzna obejmuje proces komunikacji dzieła (pomysłu), 
polegający na poszukiwaniu języka i stylu czy formy dla odpowiedniego 
wyrażenia nowej idei: aby, po pierwsze, była adekwatna do rezultatu 
twórczej pracy, a po drugie – by mogła zostać włączona w język dzie-
dziny, w którym ma zaistnieć. 

Na tym etapie twórca musi zintegrować uzewnętrzniany pomysł 
z systemem językowym czy symbolicznym używanym w dziedzinie, 
w obrębie której działa, a forma ta musi godzić dwie rzeczywistości: 
wewnętrzną (co wyraża się w poszukiwaniu formy adekwatnej dla no-
wej idei, a często – tworzeniu takowej) i zewnętrzną (uwzględniającą 
dotychczasową komunikację, obowiązującą w danej dziedzinie). Nie-
umiejętność zakomunikowania pomysłu, nawet najbardziej twórczego, 
to kolejna bariera w procesie twórczym.

Czasem – a zdarza się to nadzwyczaj rzadko – idea ta odkrywana 
jest przez twórcę w gotowej formie. Nagle doświadcza on obecności po-
mysłu wyrażonego w danym systemie symboli w tak doskonały sposób, 
że czuje się bardziej jego odkrywcą niż twórcą. Zjawisko to w psycholo-
gii nazywane jest wglądem.

W g l ą d  jako chwila olśnienia, czyli natychmiastowego znalezienia 
odpowiedzi na problem wydający się nie do rozwiązania, jest uznawany 

39 Dopiero końcowe etapy przetwarzania informacji mają charakter świadomy: Taka or-
ganizacja procesów psychicznych oznacza, że racjonalne i przemyślane podejmowanie decyzji 
nasycone jest nieuświadamianymi postawami, motywami, przekonaniami, nabytym doświad-
czeniem, z działania których zwykle nie zdajemy sobie sprawy. A. Herzyk, Mózgowa organi-
zacja procesów nieświadomych…, s. 201.



Anita Całek

~  508  ~

za centralny moment procesu twórczego, moment, w którym rodzi się twórcza 
idea40. Alina Kolańczyk, pisząc o fenome nie wglądu, określa ten stan jako 
twórczą formę intuicji41. Według psychologów wgląd polega na nagłej 
zmianie percepcji problemu, prowadzącej do natychmiastowego znale-
zienia rozwiązania. 

Doświadczenie nagłości pojawia się we wszystkich introspekcyjnych 
relacjach wybitnych twórców. Zbigniew Piskorz, omawiając cechy wglą-
du, uznaje jego intuicyjny charakter, podkreśla jednak, że każdy wgląd 
jest przygotowywany przez uprzednią czynność podmiotu i zależny od 
jego wiedzy42, nie pochodzi więc spoza twórcy, nie jest też elementem 
wiedzy przekazanej twórcy przez siły zewnętrzne, na przykład nieświa-
domość zbiorową43. 

Mówi się o kilku fazach rozwiązywania problemu przez wgląd: re-
lację, która zawiera wszystkie te elementy, znajdziemy w wyznaniu 
Flauberta: Niekiedy czuję w sobie pustkę, nie mogąc pochwycić wyrazu. Po 
zabazgraniu długich stronic widzę, że nie wykończyłem ani jednego zdania, 
wtedy padam na otomanę i leżę otępiały w bagnie nudy. Nienawidzę siebie 
i oskarżam o tę obłudną dumę, która każe mi drżeć o chimerę, w kwadrans 
później wszystko się zmienia, serce bije radością. W ubiegłą środę musia-
łem wstać, by poszukać chustki do nosa, łzy płynęły mi po twarzy. Sam się 

40 E. Nęcka, Psychologia twórczości, s. 97. Na temat wglądu por. ibidem, s. 97–120.
41 Autorka mówi o wpływie informacji nieuświadamianych przez twórcę; por. A. Ko-
lańczyk, Dlaczego intuicja bywa twórcza? w: Twórcze przetwarzanie informacji, pod red. 
Cz.S. Nosal, Wrocław 1992, s. 43–59.
42 Należą do nich: nagłe wytworzenie skutecznych reakcji, pomysłów, rozwiązań, transfer 
prawidłowych reakcji, wykry tych reguł i operacji na nowe, podobne sytuacje, globalność 
rozwiązania i związana z nią trudność w wer balizacji przesłanek; por. Z. Piskorz, Natura 
i determinanty wglądu, w: Twórcze przetwarzanie informacji, s. 62. Współczesna psycholo-
gia poznawcza, analizując procesy nieświadome, wskazuje, że większość z nich przebiega 
w sposób nieuświadamiany, tworząc system wiedzy ukrytej (czyli nieświadomej), tzw. sy-
stem wiedzy „nie wiem, że wiem” (por. A. Herzyk, Mózgowa organizacja procesów nieświado-
mych…, s. 199–201). Być może problem twórczy zostaje więc rozwiązany najpierw w spo-
sób nieświadomy, chociaż jednostka nie zdaje sobie z tego sprawy, a następnie – w gotowej 
formie pojawia się w świadomości, wywołując reakcję wglądu („Aha”!) i euforię.
43 Na ten temat pisze przede wszystkim sam Jung w artykule Psychologia i literatura, w: 
idem, Archetypy i symbole, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 379–403. Komentarze 
można znaleźć m.in. u J. Jacobi, Psychologia C.G. Junga: wprowadzenie do całości dzieła, 
przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1993; krótsze omówienia także w: C.S. Hall, G. Lindzey, 
Teorie osobowości; A. Gałdowa, Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka doro-
słego, Kraków 1995.
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rozczuliłem w ciągu pisania, doznałem cudownej rozkoszy: wzruszała mnie 
i moja myśl, i zdanie, które ją oddawało, i to, że ją znalazłem44. Na począt-
ku, po konfronta cji z problemem, twórca przeżywa poczucie porażki. 
Te dwa etapy są bardzo istotne: w pierwszym dokonuje się „oswajanie 
zadania”, czyli zrozumienie, na czym polega problem; drugi prowadzi 
do chwilowego porzucenia pracy i łączy się z subiektywnym odczuciem 
klęski. Następny etap nazywany jest „przerwą inkubacyjną”: w tym 
czasie twórca może odpocząć i zregenerować siły, często zapomina 
o dotychczasowych próbach rozwiązania problemu, osłabiając w ten 
sposób sztywne nastawienia i wpływ błędnych nawyków myślowych. 
Może również napotkać różne użyteczne wskazówki, które naprowa-
dzą go na znalezienie właściwej odpowiedzi lub trafnego pomysłu. 

Przeżycie wglądu rozpoczyna nagła zmiana sposobu widzenia da-
nego zadania, która sprawia, że rozwiązanie samo się narzuca, wydaje 
się oczywiste, słuszne i na pewno poprawne. Towarzyszy temu silne 
przeżycie emocjonalne, wyrażające się w symbolicznym okrzyku zro-
zumienia: „Aha!”. Są to momenty – nagłe, krótkie i jasne jak błyskawica 
– które przynoszą pomysł, rozwiązanie, strofę, rys charakteru lub bieg przy-
gód postaci – relacjonuje ten nadzwyczajny stan Jan Parandowski45. Łą-
czą się one z doświadczeniem ogromnej satysfakcji, radości, szczęścia, 
niemal ekstazy, czasem twórca ma wrażenie, że odpowiedź została mu 
objawiona, a nie wypracowana samodzielnie.

Taki wglądowy charakter ma również pisanie przez Mickiewicza 
Wielkiej Improwizacji. Wielka Improwizacja powstaje w ciągu jednej nocy: 
poeta ją napisał i to nie tylko napisał, ale nawet przepisał na czysto, bojąc 
się i przypuszczając, że może umrzeć nazajutrz. To samo świadczy już dosyć, 
w jakim stanie duszy był wtedy. O tym świadczy nie tylko relacja Odyńca 
z przytaczanego już listu do Lucjana Siemieńskiego46, ale i krótki czas 
powstawania kolejnych fragmentów III części Dziadów. 

Wglądowy charakter ma także idea tajemniczego człowieka o imie-
niu „czterdzieści i cztery”, o czym można wnioskować ze sposobu, 

44 Relacja J. Parandowskiego; za: S. Jaworski, „Piszę, więc jestem”. O procesie twórczym 
w literaturze, Kraków 1993, s. 11. 
45 J. Parandowski, Alchemia słowa, Warszawa 1986, s. 95.
46 Cytuję ją za Kroniką życia i twórczości, s. 28; potwierdza ją również inna relacja na te-
mat „nocnego” tworzenia Wielkiej Improwizacji (L. Orpiszewskiego), podawana również 
przez Kronikę… (ibidem, s. 28–29).
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w jaki pomysł ten pojawił się podczas tworzenia Dziadów części III. We 
wszystkich relacjach świadków i rozmówców, jakimi dziś dysponujemy, 
powtarza się kwestia „zmienionego stanu świadomości”: Rysy, którymi 
kreślił tego męża, rzucał bezwiednie, bez żadnego rozmysłu, nie zdawał so-
bie podczas pracy sprawy z tego obrazu i dzisiaj zdać jej nie umie. Podobnie 
położył liczbę 44, nie wiedząc, dlaczego tę liczbę, a nie inną położył; położył 
ją, bo mu sama nastręczyła się w chwili natchnienia, gdzie nie było miejsca 
dla żadnego rozumowania47. I druga, podobna w treści, relacja: Zapytuję 
go po chwili o znaczenie zagadkowej fi gury poetycznej, a raczej mitu owe-
go zbawcy świata i Polski, wyrażonego cyfrą „czterdzieści i cztery”. – Kiedy 
pisałem, wiedziałem; teraz już nie wiem – odrzekł Mickiewicz zadumany48. 
Oczywistość tej liczby, a z drugiej strony – niezrozu miałość zapisanej 
informacji przemawia za doświadczeniem wglądu, tym bardziej że re-
lacje różnych świadków są w tym przypadku zgodne. Wgląd przynosi 
odpowiedź na pytanie w jednym momencie, lecz przyczyny czy też lo-
giczne uzasadnienie tej informacji może być albo dostępne wyłącznie 
w chwili wglądu, albo w ogóle niedostępne. To charakterystyczne po-
czucie oczywistości odpowiedzi przy równoczesnej niemożności świa-
domego odtworzenia logiki rozumowania jest najlepszym dowodem 
na wglądowy charakter tego i wielu momentów powstawania III części 
Dziadów.

Momenty wglądu przeżywał również Herbert, chociaż ich odnale-
zienie nie było zadaniem łatwym. Tak miał powstać utwór Do Marka 
Aurelego: Zresztą wiersz powstał w nastroju dużego napięcia emocjonal-
nego – pisze poeta do Henryka Elzenberga – przy ograniczonej kontroli 
organów intelektualnych. Wiedziałem, że dużo mu brakuje, ale chciałem zo-
stawić tak, jak się napisał z dziurami i szwami49. Jest to rzadkie wyzna-
nie w ustach twórcy słynącego z świadomej i długiej pracy nad formą 
każdego z wierszy. W przeciwieństwie do innych ten utwór „sam się 
napisał”; za wglądem przemawia również emocjonalny charakter prze-
życia oraz niewprowadzenie istotnych korekt, poczucie, że całość jest 
gotowa, nie wymaga dalszej pracy (nawet jeśli nie jest doskonała). 

47 Relacja z rozmowy S. Goszczyńskiego z A. Mickiewiczem za: Kronika..., s. 39.
48 Relacja z rozmowy J.N. Niemojewskiego z A. Mickiewiczem za: A. Mickiewicz, Dzieła, 
Wydanie Sejmowe, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1933, t. XVI, s. 252.
49 Z. Herbert, List do H. Elzenberga, 10.01.1952, w: Z. Herbert, H. Elzenberg, Kore-
spondencja, s. 23.
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Kolejne dwie wypowiedzi Herberta brzmią paradoksalne w kon-
tekście jego deklaracji niewiary w natchnienie. Mówią one o „wielkim 
temacie” twórczości, głównej idei: nie dochodzi się do niej rozumowo, 
jest ona odczuwana jako „dana”, gdyż poeta porównuje ją do wielkiego 
odkrycia, i pozostaje nie tylko aktualna, lecz od razu wartościowa, cen-
na: prawdziwie wielkie odkrycie zdarza się człowiekowi tylko raz i tego nie 
zapomina nigdy. Podobnie jest z wybitnymi poetami, krążą oni przez całe 
życie wokół jednego – dwu wielkich tematów swojej twórczości50. I tym te-
matom poeta pozostaje wierny, wierząc, że nawet jeśli czegoś nie opub-
likuje dziś, to – pisząc o tym, co zawiera się w jego „wielkim temacie” 
twórczości – stworzy dzieło ponadczasowe: Jeżeli coś, co napisałem, jest 
warte czytania, to chyba będzie warte czytania za dziesięć lat. Oczywiście, 
rękopisy mogą zginąć, ale wielki temat nie opuszcza pisarza nigdy51. 

Co więcej – w rozmowie z Moniką Muskałą poeta deklaruje, że czę-
sto pisanie jest rodzajem poddania się logice, której nie rozumie: To 
jest przygoda z nieskończonością, z zupełnie nieprzewidzianym biegiem 
przyszłości. Moja rola kończy się na tym, że przynoszę czytelny maszynopis 
wydawcy i z ręką na sercu mogę powiedzieć: „Nic lepszego nie udało mi się 
wymyślić”52. Tworzenie jest tu opisane jako doświadczenie wglądu: poe-
ta jest tylko pośrednikiem przekazywanej mu idei (przez „nieskończo-
ność”), którą w czytelny sposób zapisuje i przynosi wydawcy. Gotowość 
idei, nieprzewidziany kierunek, poczucie obcowania z nieskończonoś-
cią – to właśnie cechy charakterystyczne doświadczenia wglądu.

Wreszcie – kwestia przeczuć w poezji: Herbert nie wyjaśnia rozu-
mowo, jak to się staje, że poecie udaje się czasem coś „wyprorokować”, 
ale mówi o tym w jednym z późnych wywiadów: Czy poezja jest pro-
rocza? Ja naprawdę nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że przez pewne 
konieczne skupienie – nie nazywam tego natchnieniem, wizją, ale właśnie 
skupieniem na pytaniach nie do rozwiązania – czasem poecie coś się udaje, 
coś mu się przyśni. I na ogół poeci mają przeczucia53. Poeta unika oczy-
wiście przy tym kategorii „natchnienia”, ale nie zastępuje jej żadnym 
alternatywnym stanem. Doświadczenie znów ma charakter wglądowy: 

50 Idem, Poezja to nie rozpasana wyobraźnia…, s. 69.
51 Idem, Wypluć z siebie wszystko, rozmowa z J. Trznadlem, 1985, w: Herbert nieznany..., 
s. 163.
52 Idem, Humanistyka to przygoda, s. 220.
53 Idem, Sztuka empatii, s. 178.
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przychodzi do twórcy jakby z zewnątrz (poecie udaje się, przyśni się, 
dostrzega oznaki rzeczywistości jeszcze zanim się ona objawi). Jedyną 
zasługą twórcy jest nie jego geniusz (zgodnie z wcześniejszymi dekla-
racjami Herbert w szczególny geniusz poety nie wierzy), ale – czujność, 
wrażliwość na nieświadome intuicje: poeci przeczuwają, bo są czujni. Inni 
śpią – dajcie spokój, jest dobrze, co wy straszycie. Oni natomiast dostrzega-
ją dziejące się zło przedtem, zanim się ono objawi54. Warunkiem dostrze-
żenia tego, co dla innych pozostaje zakryte, jest skupienie, czujność, 
rozmyślanie: ogłosiłem pewne wiersze, które później pasowały do sytuacji. 
To nie jest moja zasługa, tylko siedząc nad nimi, rozmyślałem i udało mi 
się w coś trafi ć55. Zatem zgodnie z koncepcją wglądu za pojawienie się 
trafnego przeczucia odpowiada wcześniejsza aktywność poznawcza. 
Moment zrozumienia nie jest jednak wypracowany: To nie jest moja za-
sługa – lecz pojawia się znikąd.

Przepływ, czyli natchnienie – „radość pisania”

Aktywności twórczej towarzyszy nie tylko wgląd. Innym procesem, nie-
zależnym od woli i pragnień podmiotu czynności twórczych, jest na-
tchnienie, które w kategoriach psychologicznych defi niowane jest jako 
przepływ56. Jest połączeniem dwóch pozornie przeciwstawnych proce-
sów: silnego pobudze nia emo cjonalnego oraz opa nowania, posiadania 
„chłodnego umysłu”, pozwalającego na bieżąco dokony wać oceny re-
zultatów uzyskanych podczas tworzenia. Prowadzi do przeżycia silnych 
stanów emocjonalnych – poczucia siły, energii, dobrego samopoczucia. 
Emocje te pozwalają kontynuować aktywność twórczą przez długi czas, 
dostarczając energii psychicznej po trzebnej do wyczerpującej i trwającej 
często wiele dni (tygodni, a na wet miesięcy) pracy. Inną ważną właści-
wością przepływu jest maksy malna koncentracja na zada niu: głębokie 
zaangażowanie w pracę elimi nuje z pola świadomości wszystkie po-
zostałe informacje, zawiesza działanie pamięci i wspo mnień. Kolejną 
cechą charakterystyczną dla przepływu jest często doświadczana utra-

54 Ibidem, s. 178.
55 Ibidem, s. 178–179.
56 Omówienie koncepcji przepływu za: M. Csikszentmihalyi, Przepływ, przeł. M. Wajda, 
Warszawa 1996.



Kto pisze wielkie dzieła? O świadomości i nieświadomości w procesie twórczym

~  513  ~

ta samoświa domo ści: chodzi o utratę poczucia siebie z jednoczesnym 
uczuciem jedności z oto cze niem. Autotranscendencja prowadzi do 
transformacji poczucia czasu, który dla podmiotu pły nie szybciej lub 
wolniej, powoduje także zawieszenie potrzeb fi zjologicznych, jednak 
przede wszyst kim może się przejawiać w poczuciu interakcji z kimś lub 
czymś Innym, w uczuciu przynależenia do czegoś większego.

Relacji z pisania w natchnieniu, czyli podczas przepływu, można 
znaleźć stosunkowo wiele – była już mowa o przepływie towarzyszą-
cym aktywności twórczej Mickiewicza, zatem pora na poszukiwanie 
tego stanu u Herberta. 

Nie wszystkie strategie twórcze potrafi  on kontrolować. Zresz-
tą działają one niezależnie od stopnia uświadamiania ich sobie przez 
podmiot. Pierwszym znakiem przepływu jest permanentna obecność 
aktywności poetyckiej w trakcie trwania procesu twórczego: ja prawie 
nic innego nie robię i jeśli nie piszę, to myślę o pisaniu. To jest nawet przy-
czyną wewnętrznego rozdarcia, bo wiem, że zaniedbuję przez to wiele ludz-
kich obowiązków57. Ciągłe trwanie w aktywności nie jest możliwe bez 
tego wewnętrznego „motora twórczości”, jakim jest przepływ – dzięki 
temu pisanie nie jest czynnością wymagającą każdorazowo koncentra-
cji i „wchodzenia w temat”.

Zdolność zmiany perspektywy to inna cecha tworzenia w stanie 
przepływu: Systematyczność wymaga jakiejś naukowej cierpliwości. A cierp-
liwość pisarza czy malarza jest innego rodzaju. Ta cierpliwość jest przerywa-
na momentami furii, momentami potwornego zniechęcenia, które ja przeży-
wam bardzo często, i chwilami potwornego upadku, kiedy mówię: „Już dalej 
właściwie nie mogę!”. Potem przezwyciężam to nie codziennym siadaniem, 
lecz próbą spojrzenia z innej strony na rzecz rozpoczętą58. Przytoczony opis 
zawiera – poza elementem wskazującym na giętkość poznawczą twórcy 
(czyli zdolność do zmiany perspektywy) – świadectwo nieświadomego 
wykorzystywania zmienności stanów emocjonalnych, przechodzenia 
od frustracji do euforii (co być może było związane ze zdiagnozowaną 
u poety chorobą dwubiegunową: poeta doświadczał zatem i stanów de-
presji, o których czasem wspominał, i – manii, o której nie pisał wcale). 

57 Z. Herbert, List do J. Turowicza, 15.02.1952, w: Z. Herbert, J. Turowicz, Korespon-
dencja, oprac. T. Fiałkowski, Kraków 2005, s. 37.
58 Idem, Światło na murze, rozmowa z M. Sołtysikiem, 2001, w: Herbert nieznany..., 
s. 116–117.
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Wreszcie Herbert zdradza czytelnikom momenty szczególnie cen-
ne dla twórcy: Pracować systematycznie – to znaczy, dla mnie, prawie nie-
ustannie o tym myśleć: przed zaśnięciem, po przebudzeniu. To jest też praca. 
Stukania maszyny nie ma, ale jest to praca – i w końcu przychodzi moment, 
kiedy mówi się: „No, to już dojrzało”. Wielki znak zapytania, czy to jest do-
bre – no, ale już można przelewać na papier59. Dla każdego psychologa 
twórczości cytat ten jest znaczący: dwa momenty przywołane przez 
poetę – przed zaśnięciem i po przebudzeniu – to typowe chwile inspiracji. 
Wynikają z osłabienia sztywności poznawczej i dobroczynnego relak-
su, często poprzedzają momenty wglądowe (stanowiąc fazę inkubacji, 
o której była mowa przy okazji wglądu).

Jak widać, poeta zgodnie z wykreowanym obrazem unika jak og-
nia opisywania stanów natchnienia. Ale można je wytropić właściwie 
wbrew Herbertowi, czytając wnikliwie to, co na temat swojego pisania 
zdradza nam w nielicznych fragmentach: najpierw w obrazie ciągłego 
pisania, potem – dzięki wskazaniu na zmienność emocji czy przy opisie 
pracy w okresach szczególnie inspirujących.

Nieświadomą pracę umysłu widać również w relacji na temat roz-
wijania zapisanych pomysłów: jak mi jakiś zwrot czy fraza wpada w ucho 
– zapisuję. Może to być całe zdanie albo tylko parę słów. Z czasem to nara-
sta i wtedy myśl rozwijam dalej. Wracam do tego – czasami po miesiącach, 
nawet po roku lub dwóch. Potem nad tym pracuję, skreślam, cyzeluję – aż 
wreszcie wypuszczam w świat60. Najczęściej – o czym świadczą rękopisy 
– Herbert notował te pomysły już w formie wiersza. Dalsza wypowiedź 
zawiera ważne słowo – czuję – i nie jest ono przypadkowe: Przeszło mi to 
przez głowę jakiś czas temu: czuję, że z tego będzie wiersz61. W kontekście 
relacji poprzedniej oraz innych, dotyczących źródeł inspiracji, widać 
wyraźnie emocjonalną, intuicyjną selekcję tematów do świadomej ob-
róbki. Jest to typowa dla twórców „heurystyka”: ciepłe poczucie, że ma 
się rację, że idzie się w dobrym kierunku62. 

59 Ibidem, s. 117.
60 Z. Herbert, zapisek M. Czajkowskiej z rozmowy, w: Herbert i „Kochane Zwierzątka”, 
zebrała i opracowała M. Czajkowska, Warszawa 2006, s. 54.
61 Ibidem, s. 54.
62 Por. A. Tokarz, Dynamika procesu twórczego, Kraków 2005, oraz eadem, Emocje i ich 
stymulatory w przebiegu procesu twórczego, w: Stymulatory i inhibitory aktywności twór-
czej, red. A. Tokarz, Po znań 1991, s. 96–107; T. Kocowski, A. Tokarz, Prokreatywne i an-
tykreatywne mechanizmy motywacji aktywności twórczej, w: ibidem, s. 79–95.
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Tak więc procesy świadome i nieświadome działają u Herberta sy-
nergicznie, czemu towarzyszy, obok refl eksji – przeżycie emocjonalne: 
Szukam wzruszeń. Mocnych wzruszeń intelektualnych, bolesnego napięcia 
rzeczywistości i abstrakcji, jeszcze jednego rozdarcia, jeszcze jednej, głębszej 
niż osobista, przyczyny do smutku (...). Wolę p r z e ż y w a ć  fi lozofi ę, niż ją 
wysiadywać jak kwoka. Wolę, aby była bezpłodnym szarpaniem, jakąś oso-
bistą sprawą63. Włączenie do aktywności twórczej emocji dobrze wyraża 
owo poszukiwanie mocnych wzruszeń intelektualnych czy też przeżycia 
fi lozofi cznego. Herbert pisze jeszcze ważniejsze słowa: To, co interesuje 
mnie teraz w fi lozofi i, a także interesowało dawniej, określiłbym jako „prze-
życie fi lozofi czne”; nie punkt dojścia, ale napięcie emocjonalne, znane także 
odkrywcom w dziedzinie nauk ścisłych przed ostatecznym rozwiązaniem, to 
szczególne spięcie woli, myśli i uczucia, gdy zbliżamy się – albo tak nam się 
zdaje – do wydarcia tajemnicy64. W tym fragmencie mamy najpełniejszy 
u Herberta opis wglądu, tym bowiem jest szczególne spięcie woli, my-
śli i uczucia; kontekst wydarcia tajemnicy oraz przywołanie świadectwa 
współwystępowania tego rodzaju przeżyć u odkrywców przed ostatecz-
nym rozwiązaniem jest tu jednoznaczny. 

Okazuje się zatem, że poeta, który jawnie deklaruje niewiarę w na-
tchnienie, jest równocześnie nieświadomym poszukiwaczem tego stanu 
w jego formie najczystszej, czyli wglądu: jego fenomenologiczny opis 
jest całkowicie zbieżny z tym, co psychologowie defi niują właśnie jako 
wgląd, chociaż sam Herbert nazywa ten stan przeżyciem fi lozofi cznym.

Proces upublicznienia dzieła – faza wyłącznie świadoma?

Proces twórczy ma również swoją trzecią fazę o charakterze społecz-
nym: dotyczy momentu upublicznienia wytworu. Pomysły powstają-
ce w umyśle twórcy muszą zostać włączone w „krwioobieg” dziedzi-
ny. Dzieło bez konfrontacji ze środowiskiem nie może zaistnieć, gdyż 
twórcza myśl zawsze powstaje w danym kontekście kulturowym, w od-
powiedzi na konkretne pytania. 

63 Z. Herbert, List do H. Elzenberga, 2.11.1951, w: Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespon-
dencja, s. 12.
64 Idem, Za nami przepaść historii, rozmowa z Z. Taranienko, (1971), w: Herbert niezna-
ny, s. 33.
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Dean Simonton nazywa twórczość rodzajem przywództwa, gdyż 
twórca musi oddziaływać na innych, by móc ich skutecznie przeko-
nywać do swoich idei i wywierać na nich wpływ. Inaczej jego odkrycie 
pozostanie nic nieznaczącą, prywatną koncepcją. Według Simontona 
nie wystarczy jednak skuteczne przekonywanie: również środowisko 
musi być przygotowane na przyjęcie nowego paradygmatu, musi w nim 
zaistnieć potrzeba uporządkowania odbieranej rzeczywistości – wte-
dy twórca, odpowiadając na tę potrzebę, prezentuje swój sposób ujęcia 
danego problemu65. Wydaje się, że chociaż twórca działa tu w sposób 
świadomy, to jednak odpowiada na nieświadomą (czyli – trudną do 
zwerbalizowania) potrzebę w środowisku.

Ta faza procesu twórczego ma jednak charakter przede wszystkim 
świadomy. Składa się na nią zarówno recepcja dzieła, czyli reakcja śro-
dowiska na nową propozycję twórcy, jak i jego świadome zabiegi pro-
mowania nowego wytworu. Jednak zgodnie z przyjętą tu koncepcją 
współdziałania procesów świadomych i nieświadomych w całej aktyw-
ności twórczej prowadzącej do powstania wielkiego dzieła, również 
i tutaj mogą pojawić się procesy nieświadome, które zdecydują na przy-
kład o tym, a nie innym wyborze środowiska promocji dzieła, o podję-
tych przedsięwzięciach lub zaangażowaniu określonych osób. 

Takie ujęcie twórczości – w jej świadomym i nieświadomym kontek-
ście – chociaż pokazuje współistnienie dwóch sprzecznych procesów, 
nie prowadzi jednak ani do ich wzajemnego znoszenia się, ani – tym 
bardziej – do godzenia ich ze sobą. Jest to zresztą propozycja całkowi-
cie zgodna z poglądami Herberta, który pisał (w wywiadzie przeprowa-
dzonym z samym sobą): Sprzeczności nie należy godzić. Natomiast trzeba 
je sobie uświadamiać. Dzieło sztuki nie jest teorią naukową, która musi być 
wewnętrznie spójna. Żyjemy w świecie sprzeczności i my sami jesteśmy ofi a-
rami sprzecznych idei, impulsów, wyobrażeń. I to chyba wcale nie świadczy 
o ubóstwie osobowości, jeśli porusza się ona między dwoma biegunami66.

Zatem proces twórczy, którego fazy świadome i nieświadome sta-
rałam się pokazać, to proces, w którym twórca jest równocześnie świa-
domym podmiotem działającym, a czasem – również podmiotem na-
stawionym receptywnie, poddanym wpływom nieświadomym. Czasem 
65 Por. E. Nęcka, Psychologia twórczości, s. 180–184.
66 Z. Herbert, Rozmowa o pisaniu wierszy, s. 24.



Kto pisze wielkie dzieła? O świadomości i nieświadomości w procesie twórczym

~  517  ~

w pocie czoła pracuje nad tekstem – czasem otrzymuje go „w całości”, 
gotowy do zapisania. Czasem boryka się z niemocą twórczą – a czasem 
– pisze bez wysiłku i pozostaje w skupieniu twórczym przez długi czas. 
Procesy świadome i nieświadome nie wykluczają się, lecz – uzupełniają.

Rozważania nad nieświadomym i świadomym charakterem proce-
su twórczego pragnę zakończyć innymi słowami Zbigniewa Herberta, 
również odnoszącymi się do tworzenia: To, co się pisze, powinno być wy-
razem naszych wewnętrznych sprzeczności, gdyż człowiek jest mieszaniną 
spokoju i niepokoju, pewności i wątpliwości67. Zatem tworzenie – proces 
świadomy i nieświadomy zarazem – dzięki swej niejednoznaczności 
zawsze pozostaje tajemnicą, której rąbka czasem może uchylić twórca 
(świadomy pewnych zjawisk), czasem – badacz (wyposażony w narzę-
dzia do badania procesu twórczego), jednak żaden z nich nie wyjaśni 
wszystkiego.

67 Idem, Czym byłby świat..., rozmowa z H. Murza-Stankiewicz, 1972, w: Herbert nie-
znany..., s. 56.


